زدن خودمان انتخاب کردیم چرا که خوانندههای
پاپ قبل از شروع کار حرفهای در مجالس عروسی
میخوانند و با این کار ترسش��ان برای اجراهای
بزرگتر میریزد و بیشتر آماده میشوند چرا که در
چنین اجراهایی متوجه اشتباهاتشان میشوند
اما ما بهواسطه س��بک و سیاق موسیقیهایمان
نمیتوانی��م به مجالس عروس��ی برویم و خیابان
جایگزین این مجالس میشود که استرسمان از
بین برود و اشتباهاتمان را جبران کنیم .هر چند
که معتقدم اج��را در خیابان خیلی بهتر از اجرا در
مجالس عروسی است».

گفتوگو با بابک چمنآرا ،مدیر نشر بتهوون و استاد دانشگاه

اجرای موسیقی در شهر عار نیست

چند سالی است که انواع موسیقی را میتوان بهراحتی در سطح شهر شنید بیآنکه
نیاز به پرداخت هزینههای هنگفت برای خرید بلیت باشد .موسیقیهایی که عنوان
ش��هری یا خیابانی را دارند و در گذشتههای دور ریش��ه در فرهنگمان داشته اما
متاس��فانه به بروز مدرنیته و تغییر ش��یوه زندگی مردم ،نوع نگاه به گروههایی که
شغلش��ان اجرا در خیابان اس��ت ،منفی ش��ده اما با همه این نگاهها بر تعداد این
گروهها افزوده ش��ده که البته بخش��ی از این ماجرا را میتوان در طرحی که بابک
چمن آرا ،مدیر نش��ر بتهوون و استاد دانشگاه پیگیری کرد چرا که او در قالب طرح
خود به دانشجویان موس��یقی آنها را برای کسب درآمد و معرفی موسیقی به مردم
ترغیب کرده است.

تولد گروههای موسیقی خیابانی

بهواس��طه تغییر نوع نگاه جوانان ب��ه درآمدزایی
و ارائ��ه هنر خ��ود به مخاطبان و ب��ه نوعی ترویج
موسیقی مناسب بین مردم ،این روزها شاهد تولد
گروههایی هس��تیم که صرفا هدفش��ان اجرا در
خیابانهای شهر است بیآنکه توجهی به فرهنگ
شهری مردمانمان داشته باش��ند .شاید تا امروز
بیش��ترین نوازن��دگان خیابانی آقای��ان بودند اما
امروزه میبینیم که زنان نوازنده نیز درکنار مردان
به سطح ش��هر آمدهاند و بهترین نوازندگیها را به
رهگذران خیابانی ارائه میدهند.
شبنم صابری نوازندهای است که مدیریت یکی از
گروههای خیابان��ی را برعهده دارد والبته خودش
نیز نوازنده است .او که گروهش را صرفا برای اجرا
در شهر تش��کیل داده ،ترویج موسیقی بین عامه
مردم را از اهداف خود میداند.
او در این باره میگوید « :ما در گروهمان س��ازها و
موسیقیمان را معرفی میکنیم .من در حال حاضر
روی یک گروه تمرکز کردم ولی در آینده قصد دارم
گروههای بیش��تری برای اجرا در خیابان تشکیل
دهم .ما در گروهمان بیش��تر راک و پاپ میزنیم
البته مردم بیشتر موسیقی سنتی دوست دارند چرا
که ریشه در فرهنگمان دارد و سنتگرا هستند.
به همین دلیل در فکر تشکیل یک گروه سنتی هم
هستم در واقع قصد دارم از هر ژانر گروهی تشکیل
دهم که سلیقههای متفاوت را پوشش دهیم».
وقتی پای اماکن به اجراهای خیابانی باز
میشود

شاید گس��ترش گروههای موس��یقی خیابانی را
بتوان در عدم طی ک��ردن مراحل مختلف مجوز
دانس��ت چرا که در کش��ور ما ص��دور مجوز برای
هنرمندان بهنوعی طی کردن هفتخوان رس��تم
اس��ت به همین دلیل برخی گروهه��ا برای فرار از
این هفتخوان و مش��کالت ناش��ی از آن ،ترجیح
میدهند موسیقیش��ان را بدون مجوز در ش��هر
اجرا کنند که البته این مس��ئله آنها را از پرداخت
هزینهه��ای هنگفت اج��اره س��النها نیز نجات
میدهد .با همه این تفاس��یر نمیت��وان از نقش
اماکن در ص��دور مجوزهای خیابان��ی بهراحتی
گذش��ت چرا که این اداره همیش��ه مداخالتی را
در اجرای موس��یقی دارد حال اجرا در سالن باشد
حال در خیابان.
صابری که یکی از مش��کالتش مواجه��ه با اداره
امکان و گرفتن مجوزهای اجرایی است ،در این باره
میگوید « :ما برای اجرا در مکانهای مختلف شهر
خیل��ی تالش داریم و بهنوع��ی دوندگی مان زیاد
است چون پلیس خیلی در این زمینه ورود میکند
البته که ما باید برای اجراهایمان در شهر از اداره
اماکن مجوز بگیریم و داشتن قوانین تقریبا سخت
این اداره که عدم اجرای موسیقیهای شاد یکی از
آنهاست ،برخی نقاط تهران بدون مجوز کنسرت
میدهیم چرا که دوست داریم در همه جای شهر
موسیقیمان را به مخاطبان ارائه دهیم».
این نوازنده برخالف برخی دیگ��ر ،درآمدزایی را
یکی از هدفهای تش��کیل گروههایش میداند و
ادامه میدهد « :ما با این اجراها میخواهیم نشان
دهیم که از موس��یقی هم میشود درآمد داشت و
فکر نکنند که دور هم نشستیم و برای تفریح ساز
میزنیم هر چند که دید مردم جامعه ما نسبت به
اجراهایمان مثبت نیس��ت اما مطمئنیم به مرور
زمان این نوع نگاه تغییر میکند».

گفت و گو

طی سالهای گذشته اجرای موس�یقی در سطح شهر توسط نوازندگان
جوان نسبت به گذشته قوت گرفته است .گروههایی که بعضا با سازهای
کالسیک و س�نتی به اجرای ژانرهای مختلفی میپردازند اما متاسفانه
بسیاری از مردم نگاهشان به این نوازندگان بیشتر متکدی است .نظر شما
به عنوان استاد دانش�گاهی که طرحی مبنی بر اجرای موسیقی شهری
به هنرجویان موسیقی دانشگاه دادید نسبت به این موضوع چیست؟
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بخش��ی از فرهنگ ما شغل شهری و فعالیتهای ش��هری است که مربوط به  30تا
 50س��ال گذشته هم نمیشود ،ما شغلهایی داریم که در شهر در حرکت هستند،
مثال واکس��یای داریم که در خیابان حرکت میکند ،از  100س��ال پیش میوهها و
نوبرانهها را در شهر میگردانند و به فروش میرسانند ،همین اتفاق برای موسیقی
هم میافتاده و بخشی از ش��غلها بوده که به مرور زمان برخی از آنها از بین رفته و
یکسری باقی مانده است .چیزی که مربوط به موسیقی میشود به دلیل مدرن شدن
و بعدا نگاه نوع دیگری که به موسیقی در اوایل انقالب و بعد از انقالب شد کال از بین
رفت و اگر ساز و نوازندهای در شهرها میدیدیم طبیعتا خیلی از آنها آدمهایی بودند
که از شهرس��تان میآمدند یا متکدی بودند و یا آدمهایی بودند که جزو شغلهای
فصلی آنها بود ،یعنی ممکن بود یک فصل لبو بفروشد و یک فصل سر زمینش باشد
و بعض��ی مواقع هم بیاید یک س��ازی بزند ،که اینها نه نوازن��ده حرفهای بودند و نه
دستفروش حرفهای .همه اینها با مشکالت اقتصادی ،پول نداشتنها و مشکالتی
که در یکی ،دو ده ه گذشته پیش آمد به هم گره خورده بودند و تکلیف مشخص نبود
که آیا اینکه در خیابان ساز میزند شغل دیگری دارد یا خیر ،به نظر من اگر بخواهیم
به جمعبندی اینها برسیم متکدی نگاه کردن اینها صددرصد اشتباه است ،اینها یا
ش��غلهای حرفهای بوده یا بخشی از تداوم فرهنگ ما و یا شغلهای فصلی بودهاند
که بهطور غیرحرفهای و آماتوری این کار را انجام میدادند .طی چند سال گذشته
به دلیل مسافرتهای بیشتری که به اروپا شده متوجه شدیم که یکسری آدم تمیز
هم هستند که هر روز لباس میپوشند و خیلی شیک در یکی از ایستگاههای مترو،
ایس��تگاه اتوبوس یا میدانی خیلی بزرگ مشغول ساز زدن میشوند و حتی ممکن
است این ش��خص نوازنده ،آلبوم منتشرشده هم داشته باشد و بسته به سرد و گرم
ش��دن هوا در شهر ،شهرها یا حتی کش��ورهای مختلفی را برای اجرا انتخاب کند.
من خودم حدود  12س��ال پیش یک گروه مکزیکی را که موس��یقی سرخپوستی
اجرا میکردند و سیدی و آلبوم داشتند در سه کشور طی دو سال مختلف دیدم.
فکر میکنم چیزی که من دیدم خیلیها دیدند و شنیدند ،این جرأت را پیدا کردند
و این جنم را داش��تند و در سطح شهر این کار را انجام دادند .به دلیل گذشت چند
سال با تغییر نگاه ،مس��ئوالن در ردههای مختلف از شهرداری ،نیروی انتظامی و...
نمیدانستند باید با اینها چطور برخورد کند ،آیا اینها باید مجوز بگیرند یا نگیرند؟
آیا کارشان اش��تباه یا درست اس��ت؟ قانونی یا غیرقانونی است و باالی سر آن چه
کس��ی باید تصمیم بگیرد؟ همه اینه��ا بالتکلیف بود ،کما اینک��ه هنوز هم خیلی
مشخص نیس��ت که برای این نوع موسیقیها چه کسی باید سیاستگذاری کند و
مجوز الزمه را صادر کند و اصوال آیا باید مجوزی صادر ش��ود یا خیر و استانداردی
وجود دارد یا ندارد؟

موسیقی باید در شهر جریان داشته باشد

خارج شدن موسیقی از انجماد و رکود
نوید دهقان
آهنگساز و نوازنده کمانچه

با توجه به رشد جمعیت و گستردگی جوامع ،وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت
و فضای مجازی باعث شده اطالعات و اخبار بهراحتی در اختیار مردم قرار گیرد که
موس��یقی نیز از این قاعده مستثنا نیست و درواقع میتوان گفت که بیشترین تاثیر
را از این جریان پذیرفته است.
در کش��ورما ی��ک فرم خاص��ی از موس��یقی اج��ازه فعالی��ت داش��تهاند و خیلی
کجدار و مریز فعالیت میکرده و از طرفی هم به موسیقی اجازه تبلیغات در دورهای
ندادند و رس��انههای صوتی و تصوی��ری هم در این زمینه عملکرد خوبی نداش��ته،
بنابراین س��از هم کمتر در جامعه و قشر عام شناخته میشده به همین دلیل مردم
تفاوت سازها را خیلیها متوجه نمیشدند.
بارها برای من اتفاق افتاده بود که وقتی ساز بهدست در خیابان تردد میکردم برخی
از من میپرسیدند این چه سازی است ولی خوشبختانه امروزه بهواسطه ارتباطات

چه چیزی انسانیت انسان را میسازد؟
نطف ه اولی ه رمان وحشی سفید زمانی بسته شد که فرانسوا
ی است در مجمعالجزایر
گارد سفری به نومئا کرد .نومئا بندر 
کالدونی��ای جدید که در جرگ ه س��رزمینهای ماوراء بحار
فرانسه بهش��مار میرود .در آنجا از طریق فردی ،شاید هم
در روزنام ه محلی ،از داستان واقعی زندگی نارسیس پلتیه
خبردار میش��ود ،ملوان فرانس��وی در ق��رن نوزدهم که از
14سالگی جاش��ویی میکرد و در 18سالگیهنگام توقف
کشتیاش در جزیرهای در استرالیا به قصد پیدا کردن آب ،از
کشتی جا میماند ...کشتی او از بردو راه افتاده ،در کیپتاون
توقف کرده و س��پس به مقصد جاوه و چین راهش را ادامه
داده است .کمی بعد نارسیس که با خود کلنجار میرود به
نتیجهای روشنگرانه میرس��د :هیچ ناخدایی چهار مرد را
فدای یک مرد نمیکند ،آنهم مردی که احتماالً مرده است.
داستان واقعی زندگی این ملوان فرانسوی را کنستان مرالن
در س��ال  1876در کتابی مرقوم کرده با این نام :نارس��یس
پلتیه ،داستان واقعی وحشی سفیدپوست 17 ،سال زندگی
در میان وحش��یها .این رم��ان مابهازای نامهه��ای ایرانی
(نامههای ادبی مونتس��کیو در راستای جنبش روشنگری
اروپا) در عصر داروینیسم است .رمان در بازسازی یک دوران
تاریخی بسیار موفق عمل کرده است .چیزی فراسوی زمان
و م��کان در الیههای زیرین رمان نفس میکش��د و با خود
هوای تازه میآورد.
فرانسوا گارد ،متولد شهر کنه و بزرگ شد ه ا ِکسان پرووانس
است ،فارغالتحصیل مدرس�� ه ملی مدیریت با درج ه ممتاز
و نش��ان لیاقت لوییز میش��ل؛ در ابتدا فرمانداری اس��تان
مارتینیک (فرانس��ه) و جزایر ِک ِرگل ِ��ن را برعهده میگیرد
ِ
معاونت وزی ِر مش��اور دول��ت در امور قضائی
و کمی بعد به
استانهای ماوراءدریا (فرانسه) منصوب میشود .این رئیس
دادگاههای اداری دیژون ،در پس��تهای مدیریتی دیگری
همچون رئیس پیست اس��کی روستای وال دیزر نیز ایفای
وظیفه کرده است .مدرس�� ه ملی مدیریت با نام اختصاری

موضوع واحد درس��ی ما در آن دانشگاه این اس��ت که از موسیقی با چه شیوههایی
میش��ود درآمد داش��ت و این هنر را چگونه به عنوان مایه یک شغل و کار به دست
گرف��ت؟ طبیعتا اولین چیزی که به نظر همه میرس��د نوازندگی در اس��تودیوها،
ارکسترها ،خوانندگی و نهایتا صدابرداری و آموزش در آموزشگاههاست .اما از دید
من بینهایت شغل وجود دارد که در حقیقت میتواند مایه یک شغل باشد که بهطور
خاص در این مورد ،اجرای موسیقی شهری است که من آن را موسیقی شهری صدا
میکنم نه موسیقی خیابانی .اجرای موسیقی شهری اوال بخشی از فرهنگ ماست
که فاصلهای  33تا 40س��اله بین آن افتاده اس��ت و چیزی که در فرهنگ ما باش��د
خیلی زود به دل مینش��یند ،برمیگردد و س��ر جای خود قرار میگیرد .نکته دوم
فرهنگسازی است .بخشی که ما در رس��انه ملی خودمان نداریم به شهر و جلوی
چشم مردم میآوریم .من به شما قول میدهم که اگر در  5سال گذشته  200گروه یا
شخص در سطح شهر اجرای موسیقی کرده باشند تأثیری که داشتند خیلی بیشتر از
تمام تالشی بوده که مؤسسات فرهنگی ـ هنری ،آموزشگاهها ،سازفروشیها و همه
ابزارها و بازوهای اجرایی موسیقی داشتند تا بخواهند ساز را به مردم نشان دهند.
من خودم دیدم که بس��یاری از مردم در مواجهه با گروههای اجرایی در سطح شهر
میآمدند سازها را نگاه میکردند و از نوازنده سئوال میکردند که این چیست و برای
اینکه بخواهیم این ساز را بزنیم و داش��ته باشیم باید چه کاری باید انجام دهیم.به
جرأت میتوان گفت که شاید  50درصد مردم ایران وقتی یک موسیقی را میشنوند،
نمیتوانند تش��خیص دهند که این چه سازی اس��ت که اجرا میشود .اما اینکه از
نزدیک ساز را لمس کنند بسیار اتفاق مهمی است و از نظر من این میتواند به عنوان
یک شغل و یک حرفه باشد حال شغل اصلی یا مکمل .البته هر کسی که میخواهد
شغلی داشته باشد ،بایستی خالقیت ،پشتکار و مدیریت آن شغل را بلد باشد.
شما به دو مورد اش�اره کردید که یکی فرهنگسازی و دیگری مدیریت
شغلی بود ،متأسفانه ما در کشورمان به ندرت مدیریت شغلی داشتهایم.
فکر میکنید اگر این مدیریت درست اتفاق نیفتد چقدر میتواند در عین
حالی که تأثیرگذار باش�د مخرب هم ش�ود و دید مردم را نسبت به یک
موسیقی شهری تغییر دهد؟

این در مورد تمام شغلها صادق است .یک نفر هر شغلی که میخواهد داشته باشد
باید فن آن را یاد بگیرد و قانون آن ش��غل را بداند .ش��اگردی کرده باشد یا درسش
را جایی خوانده باش��د .من هم که در کار خودم  20سال است فعالیت میکنم اگر
بخواهم شغلم را تغییر دهم بخشی از سابقه  20ساله من میتواند در شغل بعدی به
دردم بخورد وگرنه باید کار جدید را یاد بگیرم.
اینکه صرفا بتوان ساز نواخت شرط الزم است اما قطعا شرط کافی نیست و آن آدم
باید یاد بگیرد که کجای شهر ،چه زمان از سال و چه موقع روز باید چه کاری انجام
دهد و چگونه مخاطب را راضی کند .تمام اینها به جز اینکه ممکن است در ذات یک
نفر باشد موارد اکتسابی هم هست که میتواند این کار را انجام داده و به آن برسد و
منظور من از مدیریت ،مدیریت آن شخص و گروه بر کار خودش بود .االن اصراری
ندارم که حتما یک س��ازمانی ،مدیریت این گروهها را برعهده بگیرد ،چون معموال
تجربه خوبی از این مدیریتها نداشتیم .به نظر من ما باید بچهها را آزاد بگذاریم که
کار خود را انجام دهند و به لحاظ کمی به تعداد زیادی برس��ند و زمانی که کمیت
زیاد شود ،کیفیت خودش تکلیف خودش را روشن میکند.
دانشجویان دانش�گاه نوازنده سازهای مختلف هس�تند و اگر بخواهیم
هم�ان دید منفی جامعه را نس�بت به اجرای موس�یقی در ش�هر در نظر
بگیریم وقتی این طرح به آنها ارائه شد با چه واکنشهایی روبهرو شدید؟

95درصد بچهها بس��یار راضی بودند و تمایل داشتند این کار را انجام دهند و البته

خیل��ی از آنها قبال انجام داده بودند یا مش��غول آن هس��تند .در این  95درصد هم
خیلیها بودند که تمایل به انجام کار داشتند ،اما خجالت میکشیدند و به هر حال
خجالتکش��یدن بهصورتی بود که اگر اینها بخواهند نوازنده ارکستر هم شوند این
خجالت همچنان همراهشان است و این مسئله به نوعی در آموزشهایی است که تا
االن ندیدند و در محیطی رشد کردهاند که تاکنون پرورش پیدا کردهاند.
قرار نیس��ت که یک نوازنده حتما در استودیو در خفا ساز بزند و دیده نشود .نوازنده
و هنرمند باید هنرش توسط مردم دیده شود و این بخشی از آموزش است که اتفاقا
باید در س��ن پایینتر به این بچهها داده میشد که در همهجا ساز بزنید و بازخورد
کارت��ان و انرژی خود را از مردم بگیرید و ادامه راهتان را با نظر مردم و چیزی که در
ذهن خودتان است بسازید.
البته خیلیها ه��م مخالف بودند و من به آنها حق میدهم زی��را دلیلی ندارد همه
نوازندهها این کار را انجام دهند و اجبار نیست .ضمن اینکه فکر میکنم اینها بخشی
از جامعه هس��تند که هنوز به دلیل فاصله فرهنگیای ک��ه افتاده به این کار به نوع
دیگری نگاه میکنند و در ادامه راه و تداوم آن حتما نظرشان تغییر خواهد کرد.
من از بچههایم خواهش میکنم که اگر حوصله دارند در رابطه با موسیقیای که اجرا
میکنند و سازی که مینوازند به مردم توضیحاتی نیز بدهند و ساز و موسیقیشان
را معرفی و اطالعاتی را به آنها ارائه دهند و حتی میتوان بهصورت تایپ ش��ده آنها
را در اختیار مردم گذاشت.
البته اینها همه کارهایی است که آن سازمان گردنشکسته باید در طول این سالها
انجام میداده و همچنان انجام نمیدهد .پس اجازه دهید که حاال که در حال اجرا
ش��دن است و یک نفر دانش��جو با تحصیالت آکادمیک و علم توسط چند استاد در
سالهای مختلف آموزش دیده ،این هنر را به مردم یاد بدهد.
چ�ه مواردی را در نظر دارید که دید مردم نس�بت به این نوع موس�یقی
تغییر کند؟

به نظرم اجرای موسیقی در ش��هر عار نیست بلکه ارائه هنر و شغل است و خیلی از
نوازندگانی که این کار را انجام میدهند ،از نظر مالی در ش��رایط خوبی هس��تند و
ممکن اس��ت در ارکستری شغلی هم داشته باش��ند و حتی در خیلی از جاها بابت
مکانی که در آن کار میکنند هم اجاره میدهند.
البته دلم میخواهد به مردم بگویم بابت لذتی که از دیدن اجراهای شهری میبرید،
چیزی که یاد میگیرید و لحظات خوشی که دارید ،از این هنرمندان قدردانی کنید،
تمایل داشتید پول بدهید و یا آفرین و خستهنباشید بگویید .اینها محتاج نیستند
بلکه شغلش��ان است .مانند این اس��ت که اگر یک نفر پرتقال میفروشد و دیگری
ش��لغم ،ش��ما در ازای خریدی که از او دارید باید هزینه پرداخت کنید ،نمیتوانید
بگویید که آخی چه چیزی میفروشد و دلسوزی کنید .نوازندگی و یا خوانندگی در
خیابان هم شغلیاست که به مخاطب هنری را یاد میدهد بنابراین عالوه بر اینکه
لذت میبرید قدردان آن باشید.

یادداشت

نقدی بر رمان «چه بر سر وحشی سفید آمد؟» اثر فرانسوا گارد
ترجمه و تلخیص :مریم خراسانی (حامد)

ش�ما پروژهای را در دانش�گاه علمی-کاربردی واحد  46به دانشجویان
ارائه دادید مبنی بر اجرای موسیقی در سطح شهر که به نوعی کارورزی
آنها نیز محسوب میشود .این طرح با چه انگیزه و هدفی شکل گرفته؟

خصوصا فضاهای مجازی باعث شده موسیقی و سازها راحتتر در اختیار عامه مردم
قرار گیرد و به نوعی همهجا باشد.
در واقع بهقدری موس��یقی و اجرای قطعات در فضای مجازی منتشرشده که همه
با شکل س��ازها آشنا هستند و این مسئله به موس��یقی ایرانی کمک بسیاری کرده
چرا که در دهه  70ما در کش��ورمان رس��انهای برای موسیقی نداشتیم که سازهای
ایرانی را نش��ان دهند و از طرفی دیگر س��ازهای غربی بهواسطه حضور ماهواره و یا
انتش��ار بهصورت فیلمهای ویدئویی بین مردم رواج یافت و همه با س��ازهای غربی
آش��نا شدند و سازهای ایرانیها فاصله گرفتند .اما در شرایط کنونی با تغییر شرایط
و انتشار موسیقیهای متفاوت بهصورت غیررس��می در فضای مجازی ،این هنر از
حالت انجماد و رکود خارج شده است.
مسلئه دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،کمشدن حد و مرزها در موسیقی ماست.
از آنجایی که شناخت و آموزش درست در جامعه در زمینه هنر وجود ندارد و امکان
انتشار اثر برای هر قشری از استاد  50ساله گرفته تا دانشجویی که  6ماه کالس رفته
در کانالهای تلگرامی و اینترنت فراهم است ،تفاوتها و تمایزها برای عامه مردم قابل
تشخیص نیست در واقع مردم با هجمهای از موسیقیها مواجه میشوند و نمیدانند
کدام درست ،خوب و موسیقی جدیتری است؟در واقع این شرایط تشخیص برای
مردم را س��خت میکند و این در حالی است که در دورهای راه انتشار موسیقی فقط
آلبوم بود و در این مس��یر کسانی میتوانس��تند وارد شوند که از درجه علمی و فنی
برخوردار بودند ولی امروزه راههای انتش��ار موسیقی زیاد شده و این مسئله جامعه

کتاب

«انا» ،محل تربیت و آموزش مدیران عالیرتب ه دولت فرانسه
است .گارد درخصوص این مدرس��ه بیهیچ پروایی گفته:
«انا یک قالب است ،ولی واضح است که قالب تنها قادر است
خمیرهای نرم را شکل دهد ».در مصاحب ه دیگری ابراز کرده:
«اساس ،نوشتن است نه جایزه بردن .نمیخواستم اختیار
خود را ب��ه واقعیت موجود محدود کنم .اقیانوس آرام غربی
حتی پس از تحقیقات پیشکس��وتهایی چون لین هارت
فرانسویومالینوفسکیلهستانی،هنوزهمبرایدانشمندان
و پژوهشگران مردمشناس بهشتی محسوب میشود ،زیرا
تنوع فرهنگی آن بسیار چشمگیر است».
نکت هجالبتوجهاینکهوقتیفرانسواگارددستنویسوحشی
سفید را در ابتدا برای 9تن از ناشران فرانسه میفرستد ،جواب
مثبت نمیگیرد ،ولی عاقبت ناش��ر ده��م ،یعنی گالیمار با
چاپ آن موافقت میکند و پس از انتشار با تحسین جمعی
از منتقدان مواجه میشود و عالوهبر گنکور رمان اول ،هفت
جایز ه دیگر را نیز در همان س��ال  2012به خود اختصاص
میدهد :جایز ه ب��زرگ ژان ژیونو ( 10000ی��ورو) ،جایزه
موریس دوسه (دولتمرد فرانسوی) ،جایز ه اورتانس دوفور
(نویسند ه برجست ه فرانس��وی ،دارای نشان شوالیه) ،جایزه
روشفوکو (بهنام دوشس ادمه ـ دو ـ ال ـ روشفوکو که سالها
ریاست هیأت ژوری جایز ه فمینا را برعهده داشت) ،جایزه
امانوئل روبلس ،نویسند ه فرانس��وی ( 5000یورو) ،جایزه
آمریگو ـ وس��پوتچی ،دریانورد ایتالیایی که هرساله به آثار
ماجراجویانه با بنمایههای سفر و سرزمینهای دوردست،
در فستیوال بینالمللی جغرافیا در َسن ـ دیه ـ ده ـ ووژ اهدا
میشود ( 2500یورو) ،جایز ه شهر لیموژ.
رمان وحش��ی س��فید درعرض تنها یک ماه از تی��راژ اولیه
 3000تا به  11000نسخه میرسد .وحشی سفید سفرنام ه
یک کاش��ف بزرگ است و بیشتر اندیشههایی است در باب
انسانمداری تا بیوگرافی وفاداران ه نارسیس پلتیه .ماجرای
نارسیس ماجرای انسان گمگشته در جهان است .قهرمان
نخستین رمان گارد با تنهایی ،تشویش و اضطراب ،ناامیدی
ن دس��توپنجه نرم میکند .میبینیم که نارسیس
و جنو 

 17س��ال تنهای��ی را تحم��ل کرده
است .نارسیس در تنهایی میآموزد
که چگونه بقای��ش را تضمین کند و
سرنوش��ت خویش را بدینگونه رقم
میزند .این به دس��ت گرفتن اختیار
سرنوش��ت خویش و آن را بهگونهای
خودساخته رقم زدن از شالودههای
اصلی رمان اس��ت که آن را در تضاد
با رمان فرمان��روای آنتیپودیا ،رمان
شاعرانه و هجوآمی ِز نویسند ه معاصر،
ژان لوک کوآتال ِم که در س��ال 2012
منتشر ش��ده اس��ت ،قرار میدهد،
از آنرو ک��ه کوآتال��م قص��د ن��دارد
قهرمانانش را به س��اختن یک دنیا و
بالطبع سرنوشتی منحصر به فرد وادارد .آنتیپودیا سرزمینی
ی است و جزیره
برای تجربهاندوزی نیس��ت ،بل د ِر بس��تها 
همچونسنگیافتادهدروسطاقیانوسدراسترالیادرمعرض
طوفانهاست و اختران آسمانش تنها کورسوئی یأسانگیز
میپراکنند .این رمان یک رمان ضد رابینسون کوروزوئه و
سنت دانیل دوفو اس��ت ،از آن جهت که نویسنده مضمون
جزیره را بهعنوان آزمایشگاهی برای خلق یک اجتماع جدید
طردمیکند.حاکمجزیرهوتعمیرکاراووچندبزوحشیتنها
سکن ه این جزیره هستند .حاکم بهخاطر دستدرازی کردن
به دختربچهها در زمان مأموریت ،در این جزیره گیرافتاده و
ناچار باید بر آن حکومت کند ،ولی احساس خأل میکند و با
نگاه کردن به مگسها و فیلمهای وی .اچ .اس .پورنوی جزیره
وقتکشی میکند .شاه آنتیپودها یک مرد ناکا ِم علیل و زبون
است .تعمیرکار او نیز مجنون و رفتهرفته وحشی میشود و
چهر ه خود را گریم میکند. ...
رابینس��ونی متعارف از نوع دوفو ،انس��ان غربی در
در رمان
ِ
مواجهه با تقدیر ،عظمت وجودی خویش را آشکار میکند و
مردمان بدوی از حضور این انسان سفیدپوست که برحسب
تصادف به جزیر ه آنها پرتاب شده ،برای نجات جسم و روح
خویش بهره میجویند .مسلماً دوفو ،رمان کوآتالم و فرانسوا
ِ
تمدن نجاتبخش در آنها
رسالت
گارد را مردود میداند ،زیرا
ِ
به سخره گرفته شده است.
طرح داس��تانی محکم و بدیع و قلم توانمند ،کالس��یک و

را دچار سردرگمی کرده اس��ت.در کنار همه این شرایط ،میبینیم که موسیقی در
جایجای شهرمان نیز بهواسطه اجراهای خیابانی جاری است که من نهتنها آنها را
مخرب نمیدانم بلکه نگاه منفی نیز نسبت به آنها ندارم هر چند که خیلی با این نوع
موسیقی برخورد نداشته اما گاها با نوازندگانی در خیابان برخورد میکنم که معموال
س��طح پایینی از نوازندگی دارند ولی اساسا معتقدم که موسیقی باید جریان داشته
باشد و اجرا شود حال در هر سطحی و شرایطی .یکسریها در سالن کنسرت و برخی
دیگر در خیابانها مینوازند و این خود باعث دیده شدن ساز و موسیقی میشود.
هر چند که نمیتوان از دیدگاه منفی مردم جامعه غافل ماند چرا که اساس��ا دیدگاه
مردم ایران نس��بت به هنر بس��یار ابتدایی و نادرست است چون که شناختی از هنر
در این سرزمین وجود ندارد و الزمه ش��ناخت از هنر نیز آموزش است .جای تاسف
است که بگویم هیچ شناختی در مورد هنر و باالخص موسیقی در جامعه وجود ندارد
بنابراین نه فقط قضاوتها در مورد آنها بلکه قضاوت در مورد هنرمندان برجس��ته
و درجه یک هم نادرست اس��ت .من گاها با این مسئله مواجه شدم که اثر درخشان
یک هنرمند برجس��ته ،یک صدم یک اثر ضعیف همان هنرمند هم مورد توجه قرار
نگرفته است.
من همیش��ه دلم میخواست درگوشهای از خیابان س��از بزنم و واکنش مردم عام
را ببینم پس حضور این نوازندهها و اجرای موس��یقی در ش��هر در هرسطح و ژانر و
موقعیتی نه تنها بد نیست بلکه خوب هم است و دیدگاه مردم نیز با این وضعیت که
تاکنون تالشی برای بهبود آن صورت نگرفته تا سالیان سال بدتر از این نیز خواهد شد.
خبر روز

فاخ��ر (در بخ��ش نامهه��ا) از دیگر
جنبههای ش��ایان ذکر رم��ان گارد
اس��ت .روانکاوی دو پرس��وناژ اصلی
رمان ،نارسیس و اوکتاو ،ما را با ظرایف
روان آدمه��ا و منویات درونیش��ان
مواجه میکند .کنکاش دربار ه هویت
و تمایز آدمها جنبهه��ای بدیعی در
خود دارد که توجه آدم��ی را به خود
معطوف میدارد.
فرانس��وا گارد بیشتر س��وال مطرح
میکن��د و پاس��خها را بهعه��د ه م��ا
میگ��ذارد .پرس��شهایی چون :چه
چیزی انسانیت انس��ان را میسازد؟
تعلیم و آموزش یا احساس��ات؟ او بر
این نکته انگش��ت میگذارد که معرفت چیزیاست ورای
دانس��تهها و محفوظات علمی .والومبرن خواهان پیوندی
نظاممند میان علوم مختلف انسانی همچون جامعهشناسی،
قومشناسی ،روانشناسی و مردمشناسی است.
رم��ان ماجراجویان ه فرانس��وا گارد ح��اوی رگههایی برای
اندیش��ههای هستیشناسانه اس��ت و انس��ان را درحالت
عریان خود نش��ان میدهد ،عریانی جس��م و ذهن .روایتی
است نفس��گیر از ش��رایط بحرانی و چگونگی دوشقه شدن
آدمی در پذیرش یک فرهنگ جدید و دشواری روند ادغام،
هویتهای دوگانه یا بعضاً چندگان ه آدمی و امکان همزیستی
آنها در کن��ار هم ،امری ک��ههنگام مهاجرت از س��رزمین
زاد و ب��وم رخ میده��د .الیههای س��اختگی هوی��ت اگر از
آدمی گرفته ش��وند ،از او چه برجا خواهد ماند؟ آیا میتوان
خوش��بختی را بهگونهای متفاوت در قلب یک جامع ه بدوی
یافت؟ در آنجا که نزاع برای بقا شکلی سادهتر و صلحآمیزتر
داردوانساندرصلحوصفایبیشتریباطبیعتبهسرمیبرد؟
آثار نظری فرانسوا گارد :نهادهای کالدونیای جدید،2000 ،
پل ـ امیل ـ ویکتور و س��رزمینهای قطب جنوب فرانسه،
 ،2005نهنگ در تمامی حالتها .2015 ،
رمانها :چه بر سر وحشی سفید آمد؟  ،2012بهخاطر سه
کرون ،2013 ،هراس بزرگ ،2016 ،جایز ه موتار (آکادمی
فرانسه 3000 ،یورو)
منبع :فیگارو ادبی

معرفی نامزدهای داستان کوتا ِه جایزه جالل

نامزدهای بخش مجموعه داستان کوتاه دهمین جایزه ادبی جاللآلاحمد معرفی شدند .نامزدهای
بخش مجموعه داستان کوتاه دهمین جایزه ادبی جاللآلاحمد معرفی شدند که به شرح زیر است:
«اسم شوهر من تهران است» ،اثر زهره شعبانی ،نشر مرکز
«بیباد ،بیپارو» ،اثر فریبا وفی ،نشر چشمه
«بیوزنی» ،اثر محسن عباسی ،نشر افق
«خان ه کوچک ما» ،اثر داریوش احمدی ،نشر نیماژ
«سنگ یحیا» ،اثر خسرو عباسی خودالن ،نشر نیماژ

لغو کنسرت همای در اراک و صهبایی در تهران

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اس��تان مرکزی اعالم کرده است ،کنسرت پرواز همای که قرار بود شامگاه
یکشنبه  10دیماه در اراک برگزار شود ،در این تاریخ برگزار نخواهد شد.به گزارش ایلنا ،محسن شریفی
(مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان مرکزی) در گفتوگو با یکی از رسانههای رسمی داخلی درباره کنسرت
پرواز همای در اراک عنوان کرده :این کنس��رت که قرار بود در مجتمع ستارگان اراک برگزار شود ،به زمان
دیگری موکول شد .نقص فنی در سالن برگزاری کنسرت ،دلیل لغو این برنامه بوده است .همچنین گفته
است :هزینه بلیت مخاطبان این کنسرت بازگردانده میشود .زمان برگزاری این کنسرت و اطالعرسانی،
متعاقبا اعالم میش��ود .همزمان با لغو کنسرت همای در اراک ،کنسرت ارکستر مجلسی ایران که قرار بود
دوشنبه 11 ،دی در فرهنگسرای نیاوران برگزار شود ،نیز لغو شد.منوچهر صهبایی (رهبر ارکستر مجلسی
ایران) با اعالم این خبر گفته اس��ت :تمامی برنامهریزیها به شکلی انجام گرفته بود که ساعت  2۰ :3۰روز
دوشنبه  ۱۱دیماه تازهترین کنسرت ارکستر مجلسی ایران بهرهبری من در فرهنگسرای نیاوران تهران با
اجرای آثاری از هایدن ،موتزارت و سالییری برگزار شود که به دلیل ضعف جسمانی منیژه صهبایی ،موجب
شد تاریخ برگزاری کنسرت به وقت دیگری موکول شود.

احتمال اکران همزمان در ایران و آمریکا

علی عطشانی از احتمال اکران همزمان فیلم «اولین تولد» محصول ایران و آمریکا خبر داد .علی عطشانی
(کارگردان فیلم سینمایی اولین تولد) در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به آخرین وضعیت این فیلم گفت :فیلم
اولین تولد در مراحل پایانی تدوین و اتالوناژ قرار دارد.وی ادامه داد :فیلم را برای نمایش به جشنواره فیلم فجر
ارائه نکردیم و بیشترین تمرکز خود را برای اکران فیلم در ایران و آمریکاگذاشتهایم.همچنین از جشنوارههای
مختلف پیشنهاداتی برای نمایش فیلم داریم.عطشانی ادامه داد :دوست دارم که فیلم «اولین تولد» در ایران
اکران شود .بهمحض آنکه این فیلم آماده نمایش شود ،درخواست اکران آن را به وزارت ارشاد اعالم میکنیم
اما اکران آن در ایران باید همزمان با آمریکا باشد زیرا امکان اکران زودتر در ایران وجود ندارد .از طرفی دیگر
اگر فیلم در آمریکا اکران شود ،بالفاصله بعد از پایان اکران ،نسخه ویدئویی و آنالین آن عرضه میشود؛ آن وقت
دیگر امکان اکران در ایران ندارد .عطشانی با اشاره به اینکه این فیلم اولین تعامل جدی ایران و هالیوود است،
گفت :چهار بازیگر شناختهشده هالیوود در این فیلم بازی میکنند و برای من بسیار مهم است که شرایطی
در ایران فراهم شود تا فیلم اکران شود .امیدوارم با یک نگاه مثبت و تعامل سازنده به اکران فیلم نگاه شود.

