میآورم؛ چهره مهدی هاشمی و سوسن تسلیمی
و امین تارخ در ذهنم میدرخش��ند .س��اخته از
روی نمایش��نامهاش به همین ن��ام .روایتهای
متفاوت آسیابان و همسر و دخترش درباره مرگ
و زندگی پادشاه و از راه رس��یدن داوران اصلی با
درفشهای سیاه.

آداب آموختن میدانست
محمود دولتآبادی

نویسنده

نمایشنامههایش

سرما تا اس��تخوانم نفوذ کرده بود اما انگار همین
خیاالت به ورودی آن ساختمان تاریخی زنجیرم
میکرد .گاهی سرما به جانم نقب میزد که« :برو،
فیلم ک��ه باالخره اکران عمومی میش��ه ،خودتو
اذیت نکن» .اما همین «شاید وقتی دیگر» چهره
سوسن تس��لیمی را ،در هیأتهای مختلفش در
همان فیل��م ،به خاطرم آورد .زنی که از س�� ِر فقر
مادر رها ش��ده و پس از گذشت سالیان دراز ،طی
ی��ک اتفاق ،خواه��ر دوقلویش را ک��ه از وجود او
بیخبر بوده ،مییابد .فیلمه��ای کوتاه بیضایی،
«گفتوگو با باد» و «قالی س��خنگو» را هم ندیده
بودم ،همینطور «عمو سیبیلو»ی کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانانش را« .عیار تنها» و کلی
فیلمنامه دیگرش هم که س��اخته نش��ده است.
«مرگ یزدگرد» آخرین فیلمی اس��ت که به یاد

خیال
صف ذرهای هم تکان نخورده؛ انگار هیچکس
ِ
شدن تماش��ای فیلم بیضایی را ندارد .یاد
بیخیال ِ
نمایشنامههایش میافتم که تکوتوک پیدا کرده
و خوانده بودم« .افرا ،یا روز میگذرد» سال گذشته
یعنی  86پس از گذشت حدود ده سال از نگارشش،
باالخ��ره در تاالر وحدت اجرا رفته بود که فرصت و
لذت تماشایش به من نرس��یده بود ،اما قصهاش را
ش��نیده بودم؛ زندگی دختری که با حرفه معلمی،
خرج خانوادهاش را میدهد و بهخاطر تنگنظری
اطرافیان و همسایهها تیرهبخت میشود« .مجلس
ضربتزدن»اش تازه منتش��ر ش��ده بود .نس��خه
قدیمی «مرگ یزدگ��رد» را خوانده بودم و «چهار
چهارصندوق مدفون زیر پوس��ت
صن��دوق»اش.
ِ
جامع��ه که بیضای��ی بهخوبی ش��رایط و مراودات
چهار قشر اصلی جامعه را در آن به کلمه آورده بود.
«پهلوان اکبر میمیرد» را هم که از قصه پوریای ولی
اقتباس کرده بود هم یافته بودم؛ نمایشنامهای که
در پاییز  ۱۳۴۴در تاالر  ۲۵شهریور تهران با بازی و
کارگردانی عباس جوانمرد به نمایش درآمده بود.
نمایش��نامههای دیگرش را هم هنوز پیدا نکرده و
نخوانده بودم؛ «ش��ب هزارویکم»« ،عروسکها»،
«ضیاف��ت و میراث»« ،س��لطان م��ار»« ،کارنامه
«قصهی ماه پنهان»« ،غروب در
بندار بیدخش»ّ ،
دیاری غریب»« ،هشتمین سفر سندباد»« ،دنیای
مطبوعاتی آقای اسراری»« ،گمشدگان»« ،ندبه»
و بسیاری نوشتههای دیگر .از سرگذشت «نمایش
در ایران» هم از نوش��تههای بیضایی باخبر ش��ده
بودم که این سرگذش��ت را تا س��ال  43نوشته بود
و بهعنوان مقالهای به همین نام منتش��ر شده بود.
در پی «ریش��هیابی درخت که��ن» و «نمایش در
چین و ژاپ��ن»اش بودم .دلم میخواس��ت روایت
و برخوانیهایش را ببینم و بش��نوم .با دس��تهای
یخکرده به کتابها و آثار بیشتری که قرار است در
آینده از بیضایی ببین��م و بخوانم فکر میکردم که
صف شروع به حرکت کرد .دل در دلم نبود که قرار
است دوساعت عالی را پیش رو داشته باشم که تنها
سه ،چهار نفر مانده به من بلیتها تمام شد و اصرار و
استغاثه ثمری نداشت .دستها از پا درازتر برفها را
لگد کردم و از آن همه خیال به تهرانی برمیگشتم
که هیچکجایش را بلد نبودم.
محدودیت صندلیهای سینما نگذاشت آن سال،
در جشنواره فجر ،فیلم جدید بیضایی را ببینم؛ آن
روز حتی فکر هم نمیکردم «وقتی همه خوابیم»
آخرین فیلم بیضایی تا  9س��ال بعد ،یعنی تا امروز
باشد .نساختنی که از سر محدودیت میآید و نسل
ما و بعد از ما را از اجراها و فیلمهای بیضایی محروم
کرده اس��ت .محدودیتی که بسیاری چیزها را از ما
گرفت و میگی��رد و خواهد گرفت؛ ام��ا بیضایی و
امثالش را نمیتوان��د از تاریخ و فرهنگ دریغ کند.
این سالها بسیاری از هنرمندان کارهای بیضایی
را به صحنه بردهاند ،همچ��ون محمد رحمانیان و
آناهیتا قزوینیزاده که همین چندی پیش اجرای
ندبهاش در نزدیکی اجرا لغو شد .اما دیدن هنر خو ِد
بیضایی روی صحنه برایمان ش��ده آرزو و حسرت.
امید که رفیع گردد این مسیر پر از سنگالخ سانسور
و نقدناپذیری و س�� ِر این هن��رور و هنرمند جهان
معاصر خوش باشد و دَمش گرم.

بهرام بیضایی از دل متون كهن ايران س��ر برآورد و با تئاتر زمانه آشنا بود.
او با ش��يوههاي متفاوت كه اصول سهگان ه ارس��طويي و رئاليسم را كنار
ميگذاشت به صحنه تئاتر آمد .رئاليسم براي بيضايي ،كه سوداي تئاتر
ملي در جان داش��ت ،فضاي تنگي بود كه افس��انه و اسطوره در آن جاي
نميگرفت .آن روزها تئاتر ملي ضرورتي بود كه كساني چون عبدالحسين
نوشين ،شاهين سركيسيان و عباس جوانمرد در پياش بودند و سرانجام

نکوداشت

درمردجوانيبهنامبيضاييآگاهانهتجلييافت.بيضاييبادانشوذکاوتش
موضوع ،شيوه اجرا و زبان روايي را در نمايش ايران تغيير داد؛ زباني كه پس
از نوگرايي دهخدا و جمالزاده و هدايت بسيار سادهانگارانه جايگاهش را از
دست داده بود و بيهيچ ضرورتي خرد و شكسته ميشد .اما بيضايي كه
در جوانسالي ادبيات كهن ايران را دريافته بود جلوي اين فرومايگی زبان
را گرفت .نيمقرن پيش ،زماني كه بيضايي نمايشنامه «ديوان بلخ» را در
گروه ملي روخواني كرد ،مرا شيفت ه زبان و بيان خود كرد و در باورم سعدي
ديگري زاده شد كه زبان نياكان را امروزي كرده بود ،آن هم براي نمايش.
در گروه هنر ملي بود كه نگاه و انديشهام به او عميق شد ،نه بدان معنا كه
با تمام آنچه مينوشت موافق باشم .اما شكي در قريحه و هوشمندياش
نبود و هر هنرور جدي ادبيات و تئاتر باید كه در او تأمل ميكرد .زندگاني
یادداشت

ِ
ضدسانتیمانتالبیضایی
سانتیمانتالروشنفکری
وصف
ِ
ِ

و آنک او ،آرش

علی دانشیان
روزنامه نگار

بیضاییخود
روشنفکر
مثالی
«سیاست
بیضایی» است.
او بیزار است
و سوگوار؛
بیزار از امروز و
سوگوار امروز،
اما بینیت
سوگواری؛
همچنانکه
بیزار است،
بیآنکه
حسرت دوران
خوش ناموجود
را بخورد.
این چنین،
نقیضین در او
جمع میآیند.
اینخصیصه،
همانی است که
شفیعیکدکنی
آن را ویژگی
«هنرمند
بزرگ» میداند

«تو اگر بیزاری ،اگر از اینکه هس��ت بیزاری ،پ��س من چیزی ندارم تا
ببخش��مت؛ که تو از من تواناتری .هان این دل تُس��ت که تیر میافگند و
پس آن میشنود
آرش بهرام بیضایی از ِ
بازوی تو نه!» این پاسخی است که ِ
که از «پدر» نیرو میخواهد  -پدری که در نیمه راه فراز البرز در میان مه و
چون سایهای بر او رخ نموده است ،بر آرشی که از آنجا که پستک ژندهاش
را به در میکند و برهنه و دانا و وارس��ته از دنیایش پیش میرود ،پنداری
آفرینن��دهاش را ،بیضای��ی را ،بازمینماید و دوس��ت دارم خیال کنم که
فردوسی نیز چنین بر بهرام بیضایی درآمده ،در خوابی یا گردشی ،بر فراز
البرز و از میان مه ،پیش از نگاشتن نخستین نوشتهاش؛ همچون سایهای در
راهش ایستاده ،به باال بلند ،به کالبد کالن ،بشکوه  -با ستهمی ده مرد استوار
و به زیر بغلش کتابش ،شاهنامه! بیضایی نهیب زده که« :ای پدر؛ چرا به من
پس گفتوگویی سخت ،آن دم که از او خواسته
گریستن نیاموختی؟» و از ِ
تا نیرویش بخشد ،همان پاسخ را شنیده و البد پس از آن به راه خویش باال
رفته ،به درون مه .تیر در کمان نهاده .زه را به نیروی دل کشیده و سپس دگر
بر بلندترین بلندیها نبوده و تیرش تا دورترین دورها رفته؛ چراکه او نیز،
همچون آرش ،تیرش را با دل انداخته و نه بازو.از آنجا این خیال را دوست
میدارم که احتماال بیضایی در روشنفکریاش بر همان راهی میرود که
فردوسی در روش��نفکریاش رفته؛ و «سیاست بیضایی» همان سیاست
فردوسی است .بیضایی نیز چون این پدر معنویش «مخالف» میخواند .از
امروزش بیزار است ،چنانکه از دیروزش و با فراموشی میجنگد ،ولی نه به
آن خاطر که آنچه از دست رفته زیبا بوده ،بلکه از آن رو که باید در آنچه بود
«بازاندیشی» میشده و نشده .نوآوریهای بیضایی در نمایش هم دسترنج
همین بازآفریدن «نمایش در ایران»ای است که او با یکدندگی بر حیاتش
در درازنای تاریخ پای فشرد؛ و نه به دریغ خوردن از گذشتهای «خوب» ،که
با بیزاری از تاریخ ،تجربههای گسسته یا گم شده یا به عمد فراموش شدهاش
را بازیافت و به آیندگان سپرد و همچنان میسپارد.
بیضایی به ضرورت بازنگریستن آگاه است و ارث پدری را آنچنان که به
او رسیده نمیپذیرد؛ خواه داستان رستم و سهراب باشد به روایت فردوسی،
خواه داستان بنیادین هزار و یک شب به فارسی طسوجی و هرچند که این
خداوندان سخن ستوده خود اویند .شاید شناختهترین نمونه از این دست
آرش افسانه
باز اندیشیاش در افسانه آرش باشد .آرش بیضایی ،برخالف ِ
کهن ،قهرمانی فداکار نیست ،قربانی است و تیر را از سر عالقه نمیاندازد.
او س��توربانی اس��ت که به ناچار تیر را با بیزاری رها میکند و ناخواس��ته
دیگران
قربانی میش��ود و ناخواسته قهرمان  -همچنان که پهلوان اکبر و
ِ
بیضایی .آرش بیضایی البته ،همان چند که قربانی س��اختار و حکمرانان
نیرنگ باز بیگانه و حکمرانان فرومایه خودی است ،قربانی کرده و ناکرده
همقطارانش هم است .آرش ناگزیر از تیر انداختن میشود ،چون کشواد ،آن
پهلوان آزموده ،البته با سببی به ظاهر بس پسندیده ،راضی به تیرانداختن
نمیشود ،و چون هومانهایی پناه به اردوی دشمن بردهاند که بر این باورند
که «آن هنگام که باید گردن نهم ،نزد آن کس مینهم که بیش��تر فربهم
کند ».درنهایت هم آنکه فدا میشود آرش است و آنکه جان به ساحل عافیت

بیضایی متعلق به همه ماست
متئوش م .کالگیش

استاد گروه ایرانشناسی
دانشگاه کراکوف لهستان

من استاد ادبیات فارسی یا یک ادیب نیستم برای همین نمیتوانم در مورد
فعالیت ادبی یا هنری بهرام بیضایی بهعنوان یک متخصص دانشگاهی
صحبت کنم .با این حال ادبیات فارسی ،چه کالسیک و چه معاصر برای
من چیزی عجیب و غریب نیست .روزهای سرد زمستانی را دوست دارم؛
در این روزها مثل بیشتر ایرانیان ،بهجای اینکه تلویزیون نگاه کنم کتابی
برمیدارم و ش��روع میکنم به خواندن آن .بعضی وقتها میروم س��راغ
نویس��ندگان ایرانی مثل بهرام بیضایی که مطمئن��ا یکی از مهمترین و

میرساند کشواد و آنکه شهید انگاشته میشود و نام نیک میبرد هومان.
این چنین است که روشنفکر بیضایی« ،فدایی» است؛ روشنفکری که نیک
میداند که دشمن ،در معنای مألوفش ،ندارد و دردناکتر ،دوست هم هیچ
ندارد؛ از هر طرف زخم میخورد و آن زمان که «می فهمد» که تنهاس��ت
و دوست از دشمن بازشناختنی نیست ،خود را محکوم به مبارزه مییابد
و س��رانجام ،بیزار و ناگزیر و غرق در نومیدی از شکست تاریکی ،بهروزی
«مردم» را جان در چله کمان میگذارد؛ مردمی که همچنان که دوستشان
میدارد ،از ایشان بیزار است و دلزده؛ چه اینکه همانها جنگیدن را برایش
ناگزیر کردند ،حذف شدن را و سانسور شدن را.
روشنفکری بیضایی البته ،با همه ناسازگاریاش ،با ایده انقالب موافق
نیست .معنای این هم محافظه کاری یا صلحطلبی نیست؛ چه اینکه او به
معنی هم «بهرام» اس��ت و االس��ماء تنزل من السماء و احتماال ،همچون
مسیح« ،نه برای صلح ،که از برای جنگ» آمده .جنگ او اما با دشمنی است
که مانند دشمنان آرش ،نامألوف است .در سیاست بیضایی دشمن آن است
که شکستناپذیر و دوست آن است که دوستیناپذیر؛ دشمنی که بشود
شکستش ،از دشمنی فرو میافتد و عشقی که بشودش تسخیرش کرد از
دوستی .از همین رو هم هست که او دشمن را به یکی ضحاک دیوسیرت
فرونمیکاهد ،یکجا ،متمرکز و شکستخوردنی .در سیاست او ،دشمن
درنهایت خود ماییم.
بیضایی خود روشنفکر مثالی «سیاست بیضایی» است .او بیزار است و
سوگوار؛ بیزار از امروز و سوگوار امروز ،اما بینیت سوگواری؛ همچنان که
بیزار است ،بیآنکه حس��رت دوران خوش ناموجود را بخورد .این چنین،
نقیضین در او جمع میآیند .این خصیصه ،همانی است که شفیعیکدکنی
آن را ویژگی «هنرمن��د بزرگ» میداند :در مرک��ز وجود هنرمند بزرگ
پارادوکس��ی خوابیده که در بهترین حالت به ارتفاع هیچ یک از نقیضین
نمیانجامد .در چنین نگاهی ،روش��نفکر خودش ه��م از موضع خودش
منتفع نمیشود؛ فدایی!روشنفکری بیضایی در اقتصا ِد صرفهجويان ه مدرن
محلي از ا ِعراب ندارد؛ چه اینکه او «ولخرج» است و اسرافکارانه ،چيزي را
«ميل» او بيمحابا خرج ميشود ،همچون
بهگزاف خرج ميکند؛ خودش راِ .
صاحبان قدرت و سرمايه از او ميخواهند ،آن است
تجربهاي از انتحار .آنچه
ِ
كه انرژياش را جز براي كار ،توليد و مصرفي كه در خدمت توليد اس��ت،
خرج نکند؛ آنان میخواهند که او بسوزد و [کاال] بسازد؛ کاالیی که پسند
«همه» باشد .این همانی است که سردار از کشواد میخواهد؛ کشواد اگر
تیرمیانداخت،زمینمیگرفت،زندهمیماندوپسازآنهمبازمیتوانست
تیر بیندازد .بیضایی اما ،در این نظم اقتصادی ،همچو آرش« ،اخاللگر»
اس��ت؛ همچون س��لیمان در برابر بلبل در پلکان اکبر رادی .مصرف او در
خدمت تولید نیست ،ضد تولید اس��ت ،ولخرجانه است و سرمایه را به باد
میدهد؛ چون نیروی کار را از دسترس اقتصاد خارج میکند و فدا میکند.
تولید بیضایی هم نیست که «همه» (بخوانید :بازار) از او میخواهند؛ چون
«مفید» و همهپسند و سازگار نیست و زخم میزند؛ سودآور نیست و مزدی
ندارد ،پس «هزینه بازتولید» را درنمیآورد و نیروی کار را از تولید دوباره باز
میدارد .آرش در تیر انداختنش چیزی برای خود نمیخواست و خودش
نفعی از کارش نبرد و تیری انداخت که پس از آن انداختن تیر دیگر ممکن
نبود؛ چون جان را در چله گذاشته بود.
پس شاید اقتصاد روش��نفکری بیضایی ،همان «اقتصاد عام» ژرژ باتای،
فیلسوف فرانس��وی ،باش��د .باتاي چهار اصل اساس��ی برای اقتصاد عام

سرشناسترین نمایندگان فرهنگ و ادب ایران امروز محسوب میشود.
جالب این است که اولین اثری که از طریق آن با بیضایی آشنا شدم ،یک
فیلم بود ،نه داستان و نمایشنامه؛ بلکه عینا فیلمی متاثرکننده و عاطفی؛
فیلم «مس��افران» .داستان مهتاب(هما روس��تا) که همراه با شوهر و دو
پسرش با یک سواری به سوی تهران راه میافتند تا آینه موروثی نوعروس
خانوادهاش را به جشن عروسی خواهر برسانند .من فیلم مسافران را 13
سال پیش دیدم .آن زمان در موسس��ه دهخدا مشغول یاد گرفتن زبان
فارس��ی بودم و در کوی دانشگاه تهران ،واقع در امیرآباد شمالی ،زندگی
میکردم .هر هفته در س��ینمای کوی دانش��گاه یک فیلم ایرانی اکران
میکردند و یکی از آنها همان فیلم بیضایی بود .از اولین ثانیهها احساس
میکردم که در داستان مهتاب و ماهرخ (مژده شمسایی) هیچ مرزی بین
حقیقت و افسانه وجود نخواهد داشت .بهزودی متوجه شدم که این هم

نامه گالیه آمیز گروه بومی لیان
به امام جمعه شیراز

جدول بیرمق موسیقی فجر
روزنامه نگار

سیوس��ومین جش��نواره بینالمللی موسیقی فجر
درحالی از  20دیماه در  6سالن شهر تهران همچون
وحدت ،رودکی ،آزادی ،برج میالد ،ایرانیان و نیاوران
برگزار میش��ود که بهجز بخش بینالملل و تعدادی
گروههای داخل��ی ،اجرای ش��اخصی را در این دوره
نخواهیم داشت .در واقع هرسال که جشنواره از نظر
سنی بزرگتر میشود ،اقبال گروهها برای شرکت در
آن نیز کمتر میشود .البته این عدم اقبال را میتوان
در اعتراض بسیاری از اهالی موسیقی به روند برگزاری
جشنواره موس��یقی فجر نیز دنبال کرد ،در واقع این
معترضان که تعدادش��ان کم هم نیس��ت از سهسال
گذشته که برگزاری این جشنواره به خانه موسیقی و
مدیریت حمیدرضا نوربخش واگذار شده ،اعتراضاتی
را مطرح کردند و خواستار تدوین اساسنامهای برای
آن شدند که بهواسطه عدم توجه مسئوالن جشنواره
و حتی مدیران هنری ،امسال طی نامه سرگشادهای به
وزیر ارشاد اعالم کردند که این جشنواره را به رسمیت
نمیشناسند.
به رسمیت نشناختن گروهی از هنرمندان موسیقی
خ��ود میتوان��د دلیل��ی ب��ر بیرمق ب��ودن جدول
اجراه��ای این دوره باش��د ام��ا س��انسهای خالی
س��الن برج میالد نیز خ��ود نکتهای مبهم اس��ت ،از
طرفی این س��ؤال به ذهن میرس��د که این جاهای
خالی قرار اس��ت تا قبل از شروع جش��نواره با حضور
گروهها پر ش��وند یا اگر چنین نیس��ت چ��را مدیران
برگزاری این دوره چنین مکانی را فقط برای  4گروه
اجاره کردهاند؟
عدم اجرای ارکستر ملی و سمفونیک در اولین روز این

تصادفی نیست که در زبان فارسی واژه عروسی و عزا با حرف «عین» شروع
میشوند.عروسیایکهبهعزاتبدیلمیشودبهنظرمننمادحقیقتابدی
اس��ت ،چون یکی از قهرمانان فیلم ،مادربزرگ خانواده (جمیله شیخی)
تنها کس��ی است که تسلیم نمیشود و مرگ مس��افران را باور نمیکند.
رویای او رویای ما میشود و به همین خاطر عروسی یعنی مراسم شادی،
مراسم خوشحالی به بزرگداشت و حتی به رستاخیز مردگان تغییر ماهیت
مییابد .برای همین بهنظر من فیلم مسافران از قلمرو فرهنگ ایران بیرون
میآید .در حقیقت این فیلم را اثری بینالمللی و جهانی میدانم و بهرام
بیضاییراکهاهلفرهنگوادبوقلماست،بهاصطالحلهستانی«شهروند
جهان» میدانم ،یعنی کسی که بیرون از چارچوب فرهنگی یک کشور
زندگی و فعالیت میکند .درست است که بهرام بیضایی یک ایرانیاست
اما باید مرا ببخشید که ادعا میکنم ایشان متعلق به ما هم هست.
موسیقی

یوسومین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد
جدول س 
جشنواره نیز نکته دیگری است که در جدول اجراها
بهچشم میخورد هرچند که جشنواره موسیقی فجر
هیچگاه مراسم افتتاحیهای برای خود نداشته اما در
اغلب دورهها اجرای ارکس��تر ملی ایران آغازگر این
جشنواره بود که امسال چنین چیزی در جدولی که
روز گذشته از سوی ستاد برگزاری جشنواره منتشر
شد دیده نمیشود.
پراکندگی ژانرها در س��النهای مختلف نیز موضوع
قابلتوجه در جدول سیوسومین جشنواره موسیقی
فجر است .در هر دوره باتقسیمبندی ژانری ،گروهها در
یک سالن مشخص به صحنه میرفتند اما در این دوره
گروههای بینالملل در اکثر سالنها همچون وحدت،
رودک��ی و نیاوران اجراهایی خواهند داش��ت و دیگر
ژانرها همچون موسیقی نواحی نیز در اغلب سالنها
روی صحنه خواهند رفت ،در واقع این بههمریختگی
باعث س��ردرگمی مخاطبانی میش��ودکه آشنایی
چندانی به ژانرهای موسیقی ندارند که البته عدم ذکر
نوع ژانر در جدول نیز به این سردرگمی دامن میزند.
امسال بهگفته حمیدرضا نوربخش ،بخش بینالملل
پررنگتر از سایر بخشهاست بهطوریکه گروههایی
از مغولستان ،هند ،چین ،اسپانیا ،ایتالیا ،اتریش ،آلمان،
سنگال ،فرانسه ،ژاپن ،اسلوونی ،پرتغال ،صربستان و
افغانس��تان اجراهایی خواهند داشت که امید است
همانند دو دوره گذشته برخی از این کنسرتها با لغو
اجرا روبهرو نشوند.
یک��ی از ن��کات قاب��ل توج��ه در بخ��ش بینالملل،
اجرای تلفیقی گروه��ی از خانه درام چی��ن با گروه
بوش��هری لیان اس��ت و ظاهرا قرار اس��ت تلفیقی از
موس��یقی فولک چینی و بوش��هری را به مخاطبان
ارائ��ه دهند .در بخش موس��یقی نواح��ی اختصاص

برمیشمرد که مهمترینش« ،ولخرجی» است؛ همچون آفتاب که پیوسته
تنها میتابد و چیزی بازنمیستاند .هنر از لحاظ باتاي مقاومت آدمي است
در برابر زندگي مبتني بر كار و سود و كاری که در پی سود و هدفی بيرون
از خود است؛ مقاومتی که با بازگشت به س��وی خود رخ میدهد .كار اگر
سوداي سود دارد ،سوداي هنر چيزي جز خود بازي نيست و نقش کلمهها
در شعر ،جز همان نقش قرباني در آيين قربانيكردن نیست :کلمه در شعر
و قرباني در آيين از میان برداشته میشوند؛ همچون آرش.
شاید کاملعیارترین تصویر از روش��نفکر بیضایی« ،فردوسی» باشد
در «دیباچه نوین شاهنامه» که زندگیاش را پاک میبازد و فدا میکند و
شعر میسراید تا دفترهای کهن را از فراموشی نجات بخشد .ولی محمود
امیدساالر در «بوطیقا و سیاست در شاهنامه» ،در نقد این چنین نگاهی به
فردوسی ،سخنی دارد به این مضمون که «هرکس پیشهای دارد و فردوسی
هم شاعری پیشه کرده ،برای نان خوردن ».ابوالفضل خطیبی اما در شماره
 120مجله بخارا ،پاس��خی به امیدساالر نوشته در این مضمون که گرچه
سخن امیدساالر روی هم رفته غلط نیست ،ولی تصادفا در مورد فردوسی
درست نیست .فردوسی ش��عر گفته تا نانش بریده شود .آنکه امیدساالر
میگوید فرخی سیستانی است ،نه فردوسی .فردوسی «شغل»اش شاعری
نبود .شغل برای نان خوردن و بهروزی است .فردوسی اما زندگی و فرزندانش
را هم برای تمام کردن ش��اهنامه قربان کرد .دو گوش و دو چشمش آهو
گرفت ،داراییاش بر باد رفت و هزار دشمن جان پیدا کرد؛ همه بدین بها که
شاهنامه تمام شود.بیضایی هم میتوانست با آن استعداد شگرف بهجای
ترک دانش��گاه در س��ال  ،1338درسش را تمام کند ،ش��اگرد فروزانفر و
پورداود و خانلری و یارشاطر شود ،آنچنان که که استادش پیشنهاد کرده
بود بهجای «نمایش در ایران» که به ظن او وجود خارجی نداشته ،رسالهای
در لهجهشناسی بنویسد ،چنان که یارشاطر و بزرگان بسیار دیگری نوشته
بودند؛ عاقبت هم «دکتر» شود و اس��تاد دانشگاه ،آسوده و ایمن و بهروز؛
نکرد ،نشد .آزار دید و تنگدستی را چشید و خانوادهاش را به زحمت انداخت.
این نوع روش��نفکری از یک نگاه کمال فداکاری و از نگاهی دیگر کمال
خودخواهی اس��ت و ای��ن پارادوکس هم به ارتفاع هی��چ یک از نقیضین
نمیانجامد .فردوسی فداکار اس��ت؟ آری .به حد نهایت .همه چیزش را،
حتی س�لامت تن را ،فدای شاهنامه کرد .فردوسی خودخواه است؟ آری.
هیچکس از فردوسی خودخواهتر نیست .نان از دهان زن و بچه هم ربود و
هزینه شاهنامهاش کرد .قصه بیضایی هم شبیه به همین است .پس شاید
حتی در نقطه نهایی ،خودخواهانه یا فداکارانه بودن کار مهم نباشد .مهم
بزرگی خود کار است که فردوسی میکند ،میلیاردها آدم دیگر نمیکنند.
بیضایی به کلیت فرهنگ ای��ران ،نه به فرهنگ ایران از این قرن به بعد ،به
همه فرهنگ ایران از ژرفای تاریخ تا ژرفای آینده ،چیزی افزود که رس��ما
نبود :نمایش .این کار فردوسیوار بیضایی بود .بماند که همین ممکن است
در چش��م بیخردان خرد بنماید و از لفظ نمایش به زلزله عظیم فرهنگی
پشتش راه نبرند.
«ما در پای البرز به پای ایستادهایم؛ و در برابرمان دشمنانی از خون ما؛
با لبخند زشت ».و من مردمی را میشناسم که میگفتند :آرش بازخواهد
گشت .که آرش زنده است و چون هر آنی که بر خط راست میرود ،از گردی
زمین ،پس از دورانی به همان نقط��های بازمیآید که در آن جان در چله
کمان گذاش��ته و زه کش��یده .آرش از پنجم دی  1317باز دارد از آسمان
ایران میگذرد؛ شاد باشد و دیر بزید!

بزرگداشت

موسیقی

  سحر طاعتی

بيضايي گواه است كه او در هيچ مقطعي عمر را بيهوده سپري نكرده است،
مگر زماني كه در برخي فيلمهاي متوسط ناكام ماند؛ آن هنگام که از منظر
من ،متأثر از «قيصر» كيميايي مجذوب سينما شده بود.
تئاتر ايران چونانچه گنجايش اندك كس��اني چون بيضايي را نداش��ت،
گنجايش بيضايي را هم نداش��ت ،نه در نوش��تن ،ن��ه در كارگرداني و نه
در بازيگري .تئاتر ایران ب��ا انقالب فروریخت اما بیضایی تاب آورد .در هر
مجالي ،هرچند اندك ،به صحنه تئاتر درآمد و آنچه توانس��ت انجام داد و
هرگاه اين صحنه از او دريغ شد مسيرش را در سينما پي گرفت و هر گاه از
هر دو محروم ماند از ريشههاي افسانه و اسطوره در فرهنگ و ادبيات ايران
نوشت ،زيرا پيش از آن دو پيشه اصلياش پژوهش در ريشههاي ايراني بود.
براي بيضايي احترامي فراخور قائلم چراکه او آداب آموختن ميدانست.

تنها یک ش��ب به موسیقی بلوچس��تان نیز ابهاماتی
دارد .اگ��ر مدی��ران ای��ن دوره تصمیم ب��ه برگزاری
ش��بهای موس��یقی بومی گرفتهاند و قصد دارند با
این اق��دام توجه خود را به این س��بک از موس��یقی
نش��ان دهند چرا فقط به یک منطق��ه پرداختهاند و
ش��بهای دیگری را ب��ه این هنرمن��دان اختصاص
ندادهاند؟
یکی از بخشهای درآمدزای جشنواره موسیقی فجر،
پاپ اس��ت .بخشی که هرس��اله با حضور حداکثری
گروههای فعال این ژانر برگزار میشود اما امسال این
بخش با اس��مهایی پر شده است که بهتازگی فعالیت

خود را در زمینه موس��یقی پاپ شروع کردهاند .البته
پرداختن به گروههای نوپا در راس��تای حمایت یک
جشنواره دولتی خالی از اهمیت نیست اما عدم حضور
گروههای پاپ که سالهاس��ت در این عرصه فعالیت
میکنند نیز خود جای سؤال دارد.
جدول جش��نواره موسیقی فجر هرس��اله با حواشی
خاصی همراه اس��ت اما درکنار همه این حاش��یهها
میتوان به اجرای س��االر عقیل��ی ،محمد معتمدی،
حمید متبسم ،وحید تاج ،اردوان کامکار ،حسامالدین
س��راج و مهیار علیزاده از دیگر بخشهای جشنواره
یوسوم نیز اشاره کرد.
س

جامعه فردا :گروه موسیقی بوشهری «لیان» ازجمله
گروههای محلی فعال در داخل و خارج از کش��ور است.
این گروه که در بیشتر جشنوارههای خارجی نیز حضور
پررنگی داش��ته سالهاست با مش��کل مجوز برگزاری
کنس��رت در منطقه خود یعنی بوش��هر مواجه اس��ت؛
به طوری که محسن شریفیان سرپرست این گروه بارها
اعتراضات خود را در این زمینه رسانهای کرده ،ولی باز
هم به نتیجه نرسیده است.
عدم برگزاری کنسرت گروه لیان در شهر بوشهر به دیگر
شهرها نیز تسری پیدا کرده؛ به طوری که لیان نتوانسته
طی سه سال گذشته نیز اجرایی در شیراز داشته باشد
که به دنبال این اتفاق و پیگیرهای به نتیجه نرسیده ،روز
گذشته محسن شریفیان با انتشار نامهای به امام جمعه
شیراز خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
در این نامه که در خبرگزاری ایلنا منتش��ر ش��ده ،این
نوازنده نی انبان آورده اس��ت از آنجا که موفق به دیدار
شما نشدم و فرس��تادن پیغام هم کارساز نبود ،به ناچار
در اینجا گالیه خود را خدمت جنابعالی اعالم میدارم.
گالیه از کس��انى که با قضاوت ناعادالنه ،مانع از اجراى
من و گروه لیان در شیراز شدند و تصویرى نادرست براى
شما ترسیم کردند .موارد کذبى که باعث شد حضرتعالى
ما را آنگونه که شنیده شد در نطقتان خطاب قرار دهید!
با این حال من و اعضای گروه لیان براى شما از پروردگار
سالمتی و عمر طوالنى طلب داریم.
هر چه بود گذشت ،لیکن برای ما تلخ و سخت بود! سخت
بود با وجود اینکه در ایام عزاداری نه از سر خودنمایی و
ظاهرفریبی که به سبب فرهنگی که در آن بزرگ شدیم،
در میان گروههای عزاداری باشیم و بعد در همان سال
و دقیقا در همان روز متهم ب��ه اجراى خارج از ُعرف در
یکی از کشورهای اروپایی بش��ویم .درد دارد و این درد

آنقدر زیاد اس��ت ک��ه نمیتوانم در م��ورد جزئیات آن
صحبت کنم.از آن روزها چند س��الى گذشت و من هم
تمام تالشم را کردم که از تمام آزارهایی که در این مدت
دیده و چشیدهام بگذرم! لطفا راه ارتباطى ما و مخاطبان
عزیزتر از جانمان را در شیراز فراهم سازید.
این نامه در حالی منتش��ر شده اس��ت که بهزاد مریدی
(مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد فارس) درگفتوگو با
ایلنا عدم برگزاری کنسرت لیان در شیراز را تکذیب کرده
و گفته است :در یک سال اخیر آقای محسن شریفیان دو
نوبت در شیراز یکی به مناسبت پیروزی آقای روحانی در
انتخابات کنسرت داشتهاند و دیگری در تاالر حافظ ،به
غیر از این دو نوبت؛ هیچ تقاضای رسمی از سوی ایشان
یا برگزارکنندگان برنامه ایشان حداقل برای من نیامده
و اگر هم درخواس��ت دهند طبیعتا نباید مشکلی برای
برگزاری کنسرت آقای ش��ریفیان و لیان وجود داشته
باشد ،مگر اینکه دفتر موسیقی مشکل خاصی را درباره
ایشان اعالم کرده باش��د که چنین اعالمی هم صورت
نگرفته است .بهجز همان مسئلهای که حدود سه سال
قبل پس از بوشهر برای آقای شریفیان به وجود آمد ،هیچ
مشکلی برای ایشان و گروه لیان وجود نداشته است.
محسن شریفیان نیز در این خصوص گفته است :ما طی
این سه سال بارها هم به صورت مکتوب و هم به صورت
شفاهی درخواست کنسرت دادهایم .حتی نماینده ما در
شیراز بارها به صورت حضوری پیگیر برگزاری کنسرت
و دریافت مجوز از اداره ارش��اد فارس بوده؛ اما تا امروز
این اتفاق نیفتاده است .ما به دنبال این هستیم که یک
کنسرت قانونمند با بلیتفروش��ی برگزار کنیم .بعد از
اینکه چهار سال قبل دو کنسرت ما در شیراز لغو شد تا
امروز مجوزی دریافت نکردهایم .در بوش��هر نیز همین
جریان وجود دارد.

