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امام جعفر صادق علیه السللالم، از 
پیامبر) صلي اهلل علیه و آله( روايت 
كرد كه فرمود: هركس به مؤمني 
قرضي بدهد تا هنگام توانايي به او 
بازگرداند؛ گويي مال خود را صدقه 
داده و تا زماني كه قرض گیرنده آن 
مال را به او بازگرداند، فرشتگان بر 

او درود مي فرستند. 
ثواب االعمال و عقللاب االعمال، 

شیخ صدوق

 مردم برای شاعر خوب 
صف می کشند 

 استقبال از جشن امضاي شاعراني چون فاضل نظري انسان را اميدوار مي كند 
كه هنوز سليقه و ذائقه مخاطب شعرخوان ايراني به ابتذال كشيده نشده است

   مصطفي شاه كرمي
مخاطب�ان  غافلگير كنن�ده  اس�تقبال 
از مراس�م جش�ن امضاي كت�اب »وجود«، 
تازه ترين اثر فاضل نظري در سي و سومين 
دوره نمايش�گاه كت�اب نش�ان داد بع�د از 
گذشت س�ده ها هنوز هم ش�عر مهم ترين 
شناس�ه تمدني- فرهنگي ايرانيان اس�ت، 
مش�روط بر اينك�ه برخ�ي انتش�اراتي ها، 
دالالن كاغ�ذ و اش�باح الش�عرا بگذارن�د. 
كتاب شللعر »وجود« كلله بعللد از »گريه هاي 
امپراتور«، »اقلیت«،»آن ها«، »ضد« و »كتاب«، 
ششمین اثر نظري به شمار مي آيد، در نمايشگاه 
كتاب امسللال عرضه شللد. اين اثر دربردارنده 
غزلیات عاشللقانه فاضل نظري است كه همانند 
آثار گذشللته او، به دور از پیچیدگي ها، ساده و 
همه فهم است، اما اين به معني پايین آمدن سطح 
زبان نیست، بلكه اين شاخصه ها از جمله داليلي 
است كه مخاطب را در صف هاي طوالني موسوم 
به جشن امضاي كتاب سرپا نگه مي دارد. از ديگر 
ويژگي هاي سللروده هاي نظري پیوند با ادبیات 
كالسیك اسللت. زبان، مضمون پردازي  و تخیل 
همگي حكايت از پیوند شعر او با گذشته در عین 
تازگي و نوآوري دارد. يوسللفعلي میرشكاك در 
توصیف فضاي كلي اشعار نظري گفته است: »به 
عقیده من اگر چه قالب شعر نظري غزل است، اما 
به طور واضح و آشكاري فضاي مابعد نیمايي در 
شعرهاي او اثر گذاشته است. در واقع فضاي شعر 

او كهنه و قديمي نیست.« 
نكته اصلي و محوري اين گزارش، صرف نظر از 
سبك شعري و نوع محتواي اشعار و غزل هاي 
نظري در آثار قبلي و آخريللن كتابش رويكرد 
و اقبللال قابل اعتناي مخاطبان به شللعر فاخر 
اسللت، در روزگاري كه اصل وجللودي كتاب 
به داليل مختلفي از جمللله گراني كاغذ مورد 

تهديد است. 
   قدمت و جايگاه شعر

شعر؛ پرچم، نماد، شناسه و مهم ترين شاخصه 
تمدني – فرهنگي ايرانیان از دوران باسللتان تا 
كنون بوده اسللت كه قريحه شعر سرايي نه تنها 
در بین بزرگان و سللالطین و پادشاهان، بلكه 
حتي در بین اليه هاي مختلللف اجتماعي نیز 
رواج داشته اسللت. از آنجايي كه شللعر فارسي 
برجسللته ترين بخش از هنر ادبیللات در ايران 

بوده است، همواره با تاريخ و تحوالت اجتماعي 
در ايران نیللز ارتباطي تنگاتنگ داشللته و اين 
مسئله باعث شللده اخبار و اتفاقات خوب و بد 
ادوار تاريخي مختلف و حوادثللي را كه مردم و 
كشورمان از سللر گذرانده اند، در قالب اشكال 
متنوع شللعري به صورت اشللاره مسللتقیم يا 
تلويحي ثبت و ضبط شده و به دست نسل هاي 
بعدي برسند. به همین علت اگر بگويیم پس از 
كتاب هاي تاريخ، هیچ اثري بلله اندازه ادبیات 
نمي تواند ما را با سرگذشت ملت ها آشنا كند، 
اين گزاره نمي تواند مدعاي غلط يا اشللتباهي 
تلقي گردد، همانطور كه اشاره شد چون محتواي 
شعرها معموالً نسبتي مستقیم با حال و هواي 
جامعه در ادوار مختلف حكمراني سلسله هاي 
حكومتي داشته اسللت، ادبیات هر كدام از اين 
دوره ها، مانند يك تكه تكمیل كننده از يك پازل 
بزرگ تمدني و تاريخي عمل مي كند كه وقتي 
در كنار ديگر اسللناد تاريخي قرار مي گیرند، به 
ترسللیم فضاي فرهنگي، اجتماعي آن برهه از 
تاريخ منجر مي شللود. البته در اين رابطه نقش 
بي بديل زبان و ادبیات شللیرين و غني فارسي 
به عنوان مهم ترين عنصر جذابیت شعر ايراني 
در ادوار گذشللته، غیر قابل انكار است. شايد به 
همین علت است كه شللخصیت مهمي مانند 
حكیم ابوالقاسم فردوسللي، پس از چند سده 
فترت ادبي در ايران و رواج زبان و ادبیات عرب 
در كشورمان، دسللت به آفرينش اثري بزرگ 
و حماسللي مي زند كه بنیادش بر زبان پارسي 
استوار است. شللاخصه اي كه اثر گذاري اش در 
ماندگاري اشعار شاعراني مثل رودكي، خیام، 
نظامي، مولوي، سعدي، حافظ و صدها اديب و 

شاعر ديگر غیر قابل انكار است. 
  شعر امروز و چالش هاي پيش رو

استقبال مخاطبان از كتاب شعر فاضل نظري 
در نمايشگاه كتاب امسللال به خوبي نشان داد 
كه مردم هنوز هم نسللبت به شللعر و شاعري 
عالقه مند هسللتند، ولو وضعیت معیشللتي و 
اقتصادي و گراني كاغذ و برخي انتشاراتي هاي 
بد  سلللیقه مشللغول غبار آفريني در مسیر آن 
باشللند، اما يكي از مهم تريللن وجوهي كه در 
اقبال به كتاب نظري ديده مي شد، قیمت باال 
و سللنگین كتاب با توجه به حجم كم آن بود. 
قطعاً علت اصلللي در باال رفتللن قیمت كتاب 

گراني و كمبود كاغللذ در بازار اسللت، اما اين 
گراني شللرايطي را ايجاد كرده است كه برخي 
از عالقه مندان بر خالف تمايل زيادشان براي 
خريد كتاب »وجود« نظللري، وقتي با قیمت 
90 هللزار توماني اين كتاب كللم حجم و الغر 
مواجه مي شدند به دلیل موجودي كارت بانكي 
و شللرايط خرج و مخارج زندگي شللان مجبور 
مي شللدند عطاي لذت بردن از يك اثر شعري 
را به لقاي مرغ و تخم مرغ و لبنیات ببخشللند 
و راهشان را به سمت غرفه هاي ديگر و بازديد 

بدون خريد ادامه بدهند!
بسللیاري از فعاالن حوزه چاپ و نشر از گراني 
و اوضاع نابسللامان عرضلله كاغذهايللي كه با 
ارز ترجیحي دولتي تهیه شللدند، اما به جاي 
توزيع در بین ناشران سللر از انبارهاي دالالن 
درمي آورند، دل پر دردي دارند. بغرنج شللدن 
اين مسئله در سال جاري كار را به جايي رساند 
كه برخي ناشللران بنام و خوش سللابقه حوزه 
كتاب از حضور در بخش فیزيكي سي و سومین 
نمايشگاه كتاب تهران منصرف شدند و صرفاً به 

فعالیت در بخش مجازي آن اكتفا كنند. 
همللواره از اوضاع بد سللرانه پايیللن مطالعه در 
كشورمان حرف مي زنند و علت آن را هم تمايل 
نداشللتن و انس مردم بللا كتللاب و كتابخواني 
مي دانند؛ گزاره اي كه با واقعیت و حقیقت جاري 
در اين عرصه تناقضاتللي دارد. چه اينكه وقتي 
مردم به يك كتاب شللعر به رغم  داشتن قیمت 
زياد اقبال قابل توجهي نشان مي دهند، نشان از 
اين واقعیت است كه اگر محتواي خوب در آثار 
ارائه شللود، مخاطب حاضر به خريد آن خواهد 
بود. يكي از داليل بی اقبالی مردم به كتاب، بحث 
كتاب سازي برخي ناشللران از افرادي است كه 
بیشتر از آنكه شاعر باشند، اشباح الشعرا هستند. 
مخاطب وقتي آثاري را در بازار نشر مي بیند كه 
ابتدايي ترين مقدمات و اصول شعر و شاعري را 
مراعات نكرده است و صرفاً به دلیل پولدار بودن 
نويسنده آن چاپ و منتشر مي شللود، آرام آرام 
اعتمادش را نسبت به كلیت اين حوزه از دست 
مي دهد يا به طور مثال وقتي يك سلللبريتي با 
سوء استفاده از محبوبیتي كه در بین مردم دارد، 
دچار توهم حافظ و سللعدي بودن مي شود و به 
لطف شهرتي كه دارد، كتاب هاي متعددي تحت 
عنوان رمان و شعر چاپ مي كند، مشخص است 

كه آثار خوب و درست هم كنار زده مي شوند. 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت، بحث 
جذابیت اشعار عاشللقانه و سانتي مانتال براي 
مخاطبان است. چه اينكه عشق و دريافت هاي 
عاشللقانه يكي از گمشللده هاي جامعه است 
كه تجربلله آن براي مخاطبللان جذابیت هاي 
ذاتي دارد و كاسته شللدن تبلور آن در جامعه 
پیراموني افراد، آنها را به سمت مطالعه اشعار 
عاشللقانه و تجربه اين حللس بي نظیر در بین 
ابیات فاخر شللاعراني مثل فاضللل نظري كه 
سروده هايش داراي چنین وجوه جذابي است 
مي كشاند و انسان را امیدوار مي كند كه هنوز 
سلیقه و ذائقه مخاطب شللعرخوان ايراني به 

ابتذال كشیده نشده است.

 اساساً برنامه هايي مثل جوكر در دسته بندي ژانري به نام 
واقع نما معروفنللد؛ برنامه اي كه مي كوشللد با واقعي جلوه 
دادن موقعیللت، مخاطب را با خودش همللراه كند، اما آن 
چیزي كه در چند فصل از جوكر به عنوان يك رئالیتي شو 

ديده شده است، نقطه مقابل واقع گرايي است! 
همانطور كه در تیتراژ گفته مي شللود، ايللن برنامه حاصل 
كپي بللرداري از نسللخه هاي برون مرزي اسللت، اما جوكر 
يك كپي شلخته، الكن و نارس اسللت كه فقط مي تواند با 
حقه هاي فیللك و توخالي خنده اي تصنعللي از مخاطبش 
بگیرد، اما خنده اصلي براي شللركت كنندگان و سیامك 
انصاري به عنوان گرداننده برنامه است. اين برنامه بیشتر از 
اينكه براي مخاطب جذابیت داشته باشد، براي اعضاي آن 

خوشايند است. 
انصاري به بعضي از تیكه هايي كه اساسللاً خنده اي در آن 
احساس و ديده نمي شللود به شللدت قهقهه مي زند. اين 
حاصل يك حقه است. به دلیل تدوين و كات هاي ناشیانه، 
موقعیت هايللي در جوكر رخ مي دهد كلله مخاطب انگار از 

ديدن آن محروم است.
 اضافه كنید كلله ابتللذال و موقعیت هاي هجو اسللت كه 
باعث شده مخاطب به جوكر بخندد و اگر نه، كمتر موقعیت 
خنده آوري كه از سر كمدي و منطق باشد، در جوكر ديده 
مي شود. اساسللاً سللاخت برنامه هايي مثل جوكر يا مافیا 
مي تواند فقط از اين حیث جذابیت داشته باشد كه مخاطب 
با وجه ديگري از سلللبريتي ها و بازيگران آشللنا مي شود، 
اما اين آشللنايي هیچ تأثیرگللذاري در روند اثر نداشللته و 
مشخص مي شود كه بازيگران ما اغلب بدون متن نمي توانند 
تأثیرگذاري حداقلي هم داشته باشند. يعني في البداهه توان 
تحت تأثیر قرار دادن تماشاگر را ندارند. آنچه در جوكر رخ 
مي دهد، حاصل بداهه هايي است كه اكثراً با ابتذال پیوند 

خورده است. 
احسان علیخاني و همكارانش سعي كردند برنامه اي بسازند 
كه خانواده ها كنار هم آن را تماشا كنند، اما جوكر آنقدر به 
ديالوگ يا مونولوگ هاي اروتیك و جنسي پايبند است كه 
خانواده نمي تواند مخاطب آن باشللد. اين در حالي اسللت 
كه سیامك انصاري توضیح مي دهد شللركت كنندگان از 
الفاظ زشت و ركیك خودداري كنند، اما توجهي به گفته 

او نمي شود. جوكر مخاطب را به خنديدن وادار نمي كند و 
بیشتر تبلیغ بیهوده خنديدن است كه قباًل خندوانه اين كار 
را كرده است، اما در جوكر واقعاً بايد به چه چیزي خنديد؟ 
طرز لباس پوشللیدن ها و خواندن و گیتار زدن و شللكلك 
درآوردن؟ جوكر آنقللدر عقیم و بي جرئت اسللت كه زنان 
بازيگر را در اين برنامه شركت نمي دهد، اما رضا شفیعي جم 
با كاله گیس زنانه و ادا و عشوه هاي زننده هم زنان را مسخره 

مي كند و هم قدرت ابتذال يك برنامه را نشان مي دهد. 
از سوي ديگر در شللرايط اقتصادي حال حاضر اين برنامه 
متكي به اسپانسر اسللت. اين نشان مي دهد اقتصاد برنامه 
در گرو خريد مخاطب نیست. علیخاني بیشتر از اينكه به 
كیفیت برنامه فكر كند، سللرگرم درآمد است. اين همان 
مختصات ابتذال در سینماسللت كه حاال به برنامه جوكر 
منتقل شده است. به نظر مي رسد برنامه جوكر سعي دارد 
مخاطبش را به اشللتباه خنديدن عادت بدهد؛ خنديدن 
به رقص و آواز و اسللتندآپ هاي بي نمك و لللوس. تقلید 
صداهاي مكرر نه جذابیتي دارد و نلله مخاطب را به وجد 
مي آورد، تللا زماني كه تولید اين برنامه ها ايراني نباشللد و 
حاصل يك اتاق فكر منسللجم با فكر و ايده ايراني نباشد، 
ورطه تكرار سازي با المان هاي خارجي نمي تواند مخاطب 
را نگه دارد. ايجاد حس همذات پنللداري با روند جامعه و 
كنار مخاطب بودن خنده واقعللي به وجود مي آورد، اينكه 
قرار باشللد با الگوهاي خارجي جلو برويللم، لو مي رود كه 
بازيگران ما اسللتعداد خنداندن سللالم و بداهه را ندارند، 
زماني كه هنرمند متوسللل به شللوخي هاي جنسي شود 
و با آن بخواهللد مخاطب را بخنداند، ايللن يعني لودگي و 

متأسفانه جوكر حاصل لودگي است. 

يك كپي شلخته، الكن و نارس مثل جوكر
جوكر بيشتر از اينكه براي مخاطب جذابيت داشته باشد، براي شركت كنندگانش 

خوشايند است و آنچه رخ مي دهد، حاصل بداهه هايي است كه اكثراً با ابتذال پيوند 
خورده است

افشين عليار       نقد فيلم

جشنواره کن با طعم زلنسكي !
اين روزهللا تصوير و صللداي رئیس جمهور يهللودي اوكراين در 
هر محفل رسللمي اروپايي خودنمايي مي كند، جشللنواره كن 
هم تريبون افتتاحیه اش را به والديمیر زلنسللكي سپرد تا رو به 
سللینماگران حاضر در اين رويداد از هم سرنوشللت بودن سخن 
بگويد و درخواست كند تلويحاً سینما را به مثابه يك بوق سیاسي 
به كار ببرند! اينكه جشللنواره كن با آن همه طمطراق  ساز خود 
را اينگونه با سیاسللت كوك مي كند، موضوعي اسللت كه سبب 
مي شود بیش از پیش به شللعار جدايي هنر از سیاست پوزخند 
بزنیم. رئیس جمهور اوكراين در اين پیام ويدئويي زنده از كي يف 
گفت: »ما بايد پیروز شويم. ما به سینما نیاز داريم تا بتواند ضامن 
اين پايان باشللد، سللینمايي كه هر بار در طرف آزادي باشللد. « 
رئیس جمهور اوكراين از چارلي چاپلین هم خرج كرد و گفت: »ما 
به يك چارلي چاپلین جديد نیاز داريم كه ثابت كند سینماي امروز 

سكوت نكرده است.« 
به احتمال زياد نسل جديد غرب وقتي زلنسكي اينگونه از چاپلین 
مايه مي گللذارد نمي دانند كه كارگردان عصر جديد سللال ها در 
فضاي خفقان مك كارتیسم با محدوديت كار مواجه بود و حتي 

اجازه ورود به خاك امريكا را نداشت. 
اگر پیش از اين جشنواره برلین به طور آشللكار عنوان كرده بود 
كه جشنواره اي سیاسي اسللت، اينبار اين جشللنواره كن است 
كه نمي تواند حفظ ظاهر كند و تا اين اندازه عريان سیاست را بر 
هنر غلبه ندهد. گويا روح زلنسكي مانند يك شمشیر بر سر همه 
مناسبات واقتضائات غرب ايستاده و مدام يادآوري مي كند كه همه 
چیز بايد تحت تأثیر بحران اوكراين باشد. حال تفاوتي نمي كند كه 

اين ذكر يومیه در محفلي ورزشي باشد يا رويدادي هنري. 
هیچ كس فكللرش را هم نمي كللرد، اين كنار رفتن پللرده جدايي 
سیاست از هنر به اين سرعت از سوي غرب رونمايي شود، آن هم 
در مهم ترين رويداد هنري غرب يعني جشللنواره كن. فیلمسازان 
غربي از حاال كه نه از همان ابتداي جنگ اوكراين مي دانستند كه 
آماده باش آنان از سربازان ارتش ناتو جدي تر است. مي دانستند بايد 
به شكلي در آثارشان اداي ديني به سیاست هاي رسمي داشته باشند 
و موضع خود را در فیلم هايشان مشخص كنند يا دست كم با زبان 
سر خودي نشان يا دمي تكان بدهند تا متهم به چیزي نشوند. اينها 
نشان مي دهد كه شعار »يا با مايید يا علیه ما« كه جرج بوش پسر در 
آغاز جنگ با عراق سر داد، نه يك شعار صرف كه راهبردي اساسي 
براي نظم دادن به شللاكله همه امور به نفع يك هدف است. نیك 
پیداست كه صداي مخالف در اين شللرايط بي معني است. حتي 
اصغر فرهادي هم كه به عنوان داور در كن حضور دارد، مجبور است 
تن به سیاست بدهد و كشورش را در وضعیتي بحراني بنماياند تا به 

نحوي يادآور باشد كه با كیست و كجا ايستاده است.

جواد محرمي     يادداشت

 رونمايي از »خانواده تراز« 
در نمايشگاه کتاب 

يك�ي از اس�اتيد اس�تراليايي گف�ت پس�وند اس�امي 
را از عن�وان مقال�ه ات پ�اك ك�ن ت�ا اي�ن اص�ول در 
كن�د.  پي�دا  ورود  جهان�ي  معتب�ر  دانش�گاه هاي 
دكتر ندا ملكي فاراب، نويسنده كتاب »خانواده تراز«  با بیان اين 
مطلب در آيین رونمايي از اين اثر در نمايشگاه كتاب تهران گفت: 
به اعتقاد من، خانواده مهم ترين مسللئله براي نظام ماست. من 
قبول ندارم كه مي گويند نظام خانواده در حال فروپاشي است. 
اين اساساً غلط است. در حال حاضر، ما حجم عظیمي از زنان و 
بانوان را داريم كه در سطح جامعه و فضاي مجازي حضور يافته اند. 
به نظام خانواده آسیب هايي وارد شده است، چراكه خانواده هاي ما 
مهارت هاي الزم را با ابزارهاي جهان مدرن امروزي ياد نگرفته اند. 
مصداق آن هم رسانه و استفاده از شللبكه هاي اجتماعي است. 
فاراب افزود: من سعي كردم اين كتاب را با ابعاد مختلف علمي 
و در زمینه هاي مختلف بررسللي كنم. خانواده ايراني چرا اصول 
اسللالمي را قبول مي كند؟ چون شللباهت هاي اساسي بین اين 
اصول  وجود دارد. پژوهش هاي منسجم و سازمان يافته و معیاري 

براي خانواده هنوز تدوين و معرفي نشده است. 
دكتر ملكي فاراب بیان كرد: از منابع اسللالمي و ملي مي توانیم 
چارچوب هاي خانواده تراز خودمان را به عنوان خانواده الگو به 
جامعه معرفي كنیم. تمامي گزاره هاي خانواده از كتب اسالمي 
استخراج شده است. تاكنون 600 شاخص استخراج كرديم كه 
برخي  الگوي يك خانواده تراز را معرفي كردند، اما آنها علمي نبود 

يا جامعیت نداشت. 
ندا ملكي با اشاره به اينكه اسالم خیلي مقتدر است و حرفش را 
هم مي زند، افزود: يكي از اسللاتید استرالیا گفت پسوند اسالمي 
را از عنوان مقاله ات پاك كن تا اين اصول در دانشگاه هاي معتبر 
جهاني ورود پیدا كند، اما چگونه مي توان اين كار را كرد، وقتي 
تمام منابع من از اسالم است؟ تحلیل هاي اين كتاب با تحلیل هاي 
روان شناسي به صورت علمي بررسي شده است. در منابع ملي كه 
من از آنها اسللتفاده كرد ه ام، به ويژگي هاي خانواده هاي قبل از 
اسالم هم اشاره شده، اما متأسفانه جامعیت وجود نداشت. چون 

يا اسالمي بود، يا ايراني. 

    ديده بان

    کتاب

در رونمايي از »مبارزه به روايت مجتبي شاكري« مطرح شد

شناخت سير فعاليت يك شهروند انقابي
داس�تان كت�اب »مب�ارزه ب�ه رواي�ت مجتب�ي ش�اكري« 
اس�ت  انق�اب  ظ�رف  در  انس�ان  ي�ك  ش�كل گيري 
مي ش�ود.  اس�تخراج  تاري�خ  از  ريش�ه يابي ها  و 
محمدرضا سرشللار در آيیللن رونمايي كتللاب »مبارزه بلله روايت 
مجتبي شاكري« گفت: نیروهاي بسیاري از جانبازان در كالس هاي 
داستان نويسي جناب آقاي شاكري تربیت شدند كه اين كار جناب 
شاكري است. ايشان در نقد ادبیات، امكان نگارش به صورت كتبي 
ندارد، اما شخصي بسیار نكته بین و دقیق است  كه آثار نويسنده هاي 

شاخصي را نقد مي كرد و نقدش با احترام پذيرفته مي شد. 
وي افزود: انتظار داشللتم كه خیلي زودتر از اينها خاطرات ايشللان 
تولید مي شللد. يكي از فعالیت هاي آقاي شللاكري در دفتر ادبیات 
ايثار، جلسلله خاطرات جانبازان بود كه دور هم جمع مي شللدند و 
خاطرات خود را مطرح مي كردند. اين نشانه تواضع ايشان است كه 
موقع جنگ در صف اول بود و موقع تقسیم غنايم در صف نايستاد. 
نسللل هاي آينده ما با چنین خاطراتي، در موقعیت هاي بكر و نابي 
قرار مي گیرند. اين كتاب عقیده هاي مختلف را به صف مي كشد تا 
خوانده شود و فوق العاده تأثیر مي گذارد. آدم با خواندن اين كتاب، 
روحیه جديدي پیدا مي كند. ايشان مجسمه كامل انگیزه و ايمان 
و خستگي ناپذيري اسللت. رحیم مخدومي در ادامه جلسه عنوان 
كرد: كتاب بللا توجه به اينكه مسللتندنگاري اسللت، طبیعتاً نبايد 
جذابیت هاي داستان را داشللته باشللد، اما هیچ صفحه اي نیست 
كه بدون جاذبه باشد. همه صفحات داراي حوادث گوناگون است. 
شناخت سیر يك شهروند انقالبي را مي توان در اين كتاب متوجه 
شد. ويژگي اثر اين است كه بافته خیال نیست.  مخدومي بیان كرد: 

داستان اين كتاب شكل گیري يك انسان در ظرف انقالب است. در 
اين كتاب ريشه يابي ها از تاريخ استخراج مي شود. قالب اين كتاب 
تلفیق تاريخ شفاهي و خاطره شفاهي است؛ يعني يك جاي داستان 
آقاي شاكري را مي بینید، يك جاي ديگر نمي بینید. شخصیت ها در 
داسللتان براي خود دنیاهاي جديدي به وجود مي آورند. اين كتاب 
تلفیق دو ادبیات خاص اسللت. كتاب فارغ از قالب هاي كلیشلله اي 
نوشته شده است. »مبارزه به روايت مجتبي شاكري« قالب جديدي 

را به وجود آورده كه بايد اسمي براي آن انتخاب كرد. 
مجتبي شاكري در پايان مراسم گفت: گره ادبیات را اين نسل براي 
نسل آينده باز كرد. ما بايد اين مسیر را با قدرت بیشتري طي كنیم و 
نسل هاي جديدي وارد كار كنیم. ما در شروع يك كار بايد جريان هاي 
دروني و فكري را ببینیم. جريان را بايد در آثار خودمان روايت كنیم. 
من اين كتاب را به بیللش از 50 نفر دادم و آنهللا خواندند. برخي از 
دوستان نكاتي را از كتاب بیان كردند و من بسیاري از آنها را در كتاب 

اعمال كردم. معتقدم كه نقش بانوان در اين موضوع مؤثر است. 

درگذشت هنرمند موسيقی مقامی خراسان

محمدپرست ساز آخر را كوك كرد

   محمدصادق عابديني
عثمان محمدپرست، نوازنده مش�هور دوتار خراساني، در سن 94 

سالگي ديده از جهان فروبست. 
موسیقي مقامي خراسان، يكي از اسللاتید برجسته خود را از دست داد. 
محمدپرست، از مهم ترين بازماندگان سنت دوتار نوازي خراساني بود كه 

در حفظ موسیقي مقامي ايراني تالش بسیاري كرد. 
 وي كه از 10 سالگي در دوتار نوازي به تبحر رسیده بود، در طول حیاتش 
اجراهاي متنوعي را در داخل و خارج از كشللور انجام داده بود. نام استاد 
محمدپرسللت به عنوان گنجینه زنده بشري در زمینه موسیقي مقامي 
كشور به ثبت رسیده است. او همچنین مهارت ساختن و نواختن دوتار را 
به ثبت جهاني رساند. اين استاد مسلم موسیقي نواحي، از جمله خیرين 

مدرسه ساز بود و در طول حیاتش بیش از 900 مدرسه ساخت. 
محمدمهدي اسماعیلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پیامي كه به 
مناسبت درگذشت محمدپرست  منتشر شللد، تأكید كرد: » مروري بر 
دوره پربار و تأثیرگذار فعالیت هنري استاد محمدپرست، تالش و تكاپوي 

اين هنرمند را در حفظ جايگاه میراث ارزشمند موسیقي اصیل ايراني 
و سرمايه فرهنگي ما به خوبي بیان مي كند. اگرچه استاد محمدپرست 
از میان ما رفت، اما آواي منحصر به فرد، زيبا و روح نواز اين اسللتاد فقید 

همیشه در حافظه موسیقي مقامي ايران جاودان خواهد ماند.«
بهمن نامور مطلق، رئیس فرهنگسللتان هنر، نیز در پیام تسلیتي كه به 
مناسبت درگذشت استاد محمدپرست صادر كرد، نوشت: »او همچنان كه 
خود مي گفت موسیقي را براي خدا مي نواخت. نواي دلنواز روحبخش 
دوتارش صمیمیت و معنويت را توأمان داشت و جان  عاشقان راستین را 

صورتي از نغمه هاي آسماني جلوه مي كرد.«
محمد اللهیاري، رئیس دفتر موسیقي وزارت ارشاد هم در پیامي با اشاره 
به سوابق هنري مرحوم محمدپرست نوشت: » قريب به يك قرن زندگي 
و دهها سال تالش در زمینه ساخت آثار ماندگار موسیقي نواحي كشور، 

حاصل شخصیت كسي بود كه امروز چهره در نقاب خاك كشید.«
عثمان محمدپرست، متولد سللال 1307 در خواف بود. وي از چند روز 
پیش به دلیل عفونت ريه در بیمارستان 22 بهمن شهر خواف بستري بود 
و در روز 29 ارديبهشت ماه در سن 94 سالگي ديده از جهان فروبست. در 
سوابق فعالیت هاي هنري محمدپرست مي توان به همكاري با هنرمنداني 
چون جلیل شهناز، محمدرضا شجريان، شهرام ناظري، فرهنگ شريف، 

اكبر گلپايگاني و اصغر بهاري اشاره كرد. 
سال گذشته به مناسللبت فعالیت هاي مستمر مرحوم محمدپرست در 
مدرسه سازي كه باني و سازنده 900 مدرسه شده بود، وزارت آموزش و 
پرورش از وي با اهداي يك مدال به عنوان »سللفیر مدرسه ساز« تقدير 
كرد. همچنین مراسم ساخت يك مدرسه به نام استاد محمدپرست آغاز 

شد كه قرار است در مهرماه امسال به بهره برداري برسد.

    خبر

در گذشت خالق »ارابه هاي آتش« 
ونجلي�س، آهنگس�از مش�هور 
يوناني ك�ه در ايران، بخش�ي از 
قطع�ه » دخت�ر كوچ�ك دريا « 
او ب�ه عن�وان موس�يقي پي�ش 
خب�ري  بخش ه�اي  آغ�از  از 
پخ�ش مي ش�د، درگذش�ت. 
اوانگلوس اوديسللئاس پاپاتاناسیو 
با نللام هنري ونگلیس مشللهور به 
ونجلیس، در سن 79 سالي چشم 

از جهان فروبست. در كارنامه هنري اين هنرمند مي توان به تولید آثار 
مهمي همچون موسیقي اختتامیه المپیك سیدني، موسیقي رسمي 
جام جهاني 200، خلق بیش از 50 آلبوم موسیقي و ساخت موسیقي 

متن فیلم اشاره كرد. 
ونجلیس براي ساخت موسیقي متن فیلم »ارابه هاي آتش« موفق به 
كسب جايزه اسكار شد. از ديگر فیلم هايي كه ونجلیس آهنگ سازي 
آنها را برعهده داشت، مي توان به »گمشده« به كارگرداني هموطنش 
»كوسللتا گاوراس« و فیلم هیجان انگیز »بلید رانر« ساخته »ريدلي 

اسكات« اشاره كرد. 
 در ايران مهم ترين اثري كه از ونجلیس پخش شده است، بخشي از اثر 
»دختر كوچك دريا« است كه پیش آغاز بخش هاي خبري از تلويزيون 

پخش مي شد.

    رويداد


