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دریچه
امیر سیدزاده؛ تهیهکننده «فرزندکشی»:

بابک خرمدین بهانه بود

همدلی| امیر ســیدزاده تهیه کننده «فرزندکشی» از
ادامه تحقیقات میدانی برای ساخت این مستند خبر داد.
ســیدامیر سیدزاده تهیه کننده سینما درباره به وضعیت
فیلم ســینمایی «خانه شیشــهای» به کارگردانی امیر
پورکیان گفت :مرحله پســت پروداکشــن فیلم به پایان
رسیده است و قرار است برای دریافت پروانه نمایش اقدام
کنیم .امیدوارم اولین نمایش «خانه شیشهای» در جشنواره
فیلم فجر باشد .او در پاسخ به این پرسش که ساخت پروژه
«فرزندکشی» به تهیه کنندگی وی در چه مرحلهای قرار
دارد ،بیان کرد :درحال حاضر در مرحله تحقیقات میدانی
برای این مســتند هســتیم و همانطور که پیش از این
اعالم شــده بود ،این اثر به پدیده فرزندکشی در جامعه و
دالیل آن از ابتدای انقالب اسالمی تا امروز می پردازد .این
تهیه کننده سینما ادامه داد :قتل بابک خرمدین توسط
والدینش در واقع بهانه ای برای ساخت این مستند شده
و نمی توان مســتند را درباره این قتل دانست .قتل بابک
خرمدین در یک مقطع ســنی غیرقابل باور برای جامعه
صورت گرفت ،وی با  ۴۷ســال سن به قتل رسیده و پدر
و مادرش به طرز فجیعی او ســاخی کرده و جسدش را
در چند نقطه تهران قرار دادند .می توان گفت نوع اتفاقی
که برای بابک خرمدین رخ داد ،دلیل و انگیزه ای شــد تا
به این قضیه ورود پیدا کنم .او توضیح داد :بعد از دریافت
پروانه ســاخت به این نتیجه رسیدم که این مستند یک
کار بســیار بزرگ است و با کارگردان پروژه به این تعامل
رسیدیم که تحقیقات گسترده میدانی انجام دهیم تا یک
مستند کامل در این رابطه ساخته شود و دالیل و عوامل
متعددی از جمله مســائل اقتصادی ،عاطفی ،آموزشی،
خانوادگی و روانشناســی را که در کشتن فرزند از یک تا
 ۴۷سالگی دخیل هستند ،بررسی کند .همچنین سیامک
میثاقی کارگردان این مستند بیان کرد :تحقیقات میدانی
در حال انجام است و خانواده های درگیر این اتفاقات مورد
بررســی قرار می گیرند اما این مساله به این معنا نیست
که مستقیم با خانواده ها گفتگو می کنیم ،روایت اصلی
مستند درباره این اســت که چرا این اتفاق رخ می دهد
به همین منظور چنین قتل هایی را از منظر روانشناسی،
جنسیت والدهای قاتل و مسائل بومی مورد بررسی قرار
میدهیم .او ادامه داد :آنچه که مشخص است این است که
سالیانه به صورت میانگین بین  ۲۰تا  ۳۰مورد فرزندکشی
با قصد قبلی در کشور رخ می دهد البته این مساله را باید
مورد توجه قــرار داد که برخی از قتل ها با زمینه چینی
قبلی نبوده و به صورت تصادفی صورت گرفته است .نکته
عجیب این است که از زمان قتل بابک خرمدین تا امروز
نزدیک به  ۱۶فرزندکشی در کشور رخ داده است .میثاقی
در پایان گفت :مساله فرزندکشی در ایران ارتباط نزدیکی با
جغرافیا و فرهنگ دارد .تاکید می کنم که با توجه به اینکه
فرزندکشی در جامعه امروزی دارای ریشه خاصی است نیاز
به ساخت چنین مستندی احساس می شود.
در ستایش سینما

دیوید فینچر سریال مستند میسازد

همدلی| غافلگیرانه اعالم شــد کارگردان سرشناس
سینما مجموعه فیلمهای مستندی درباره سینما برای
نتفلیکس میســازد .به نقل از ورایتی ،دیوید فینچر با
نتفلیکس در «دیدن» که ســریال مستند جدیدی در
گرامیداشــت سینما است ،همکاری میکند .نتفلیکس
سهشنبه با توییتی در میان طرفداران سینما سر و صدا به
پا کرد و آن توییت چنین بود« :فردا خبر خاصی از دیوید
فینچر در راه است .»..در هر حال این چیز خاص خبری
درباره ادامه فیلم «منک» نبود بلکه دیروز خبر داده شد
که فینچر تهیهکننده اجرایــی «دیدن» با دیوید پریور
کارگردان «مرد خالی» اســت .درو مکوینی نویسنده
که در این پروژه همکاری دارد نوشــت که این مجموعه
به منزله یادداشتهای  ۱۰تا  ۳۰دقیقهای درباره چیزی
است که ما را مجذوب یا ناراحت میکند و به ارتباط ما با
فیلمها مربوط است« .دیدن»  ۱۳نوامبر در جشن موسسه
فیلم آمریکا در لسآنجلس نمایش داده میشود و بعد در
تاریخ نامعلومی در نتفلیکس در دسترس قرار میگیرد.
فینچر فیلمساز تحسین شده فیلمهایی چون «باشگاه
مشــتزنی»« ،زودیاک»« ،شــبکه اجتماعی» و برخی
موزیک ویدیوهای مشهور اســت .وی به تازگی قرارداد
همکاری  ۴ساله با نتفلیکس را امضا کرده و قب ً
ال با این
شبکه در «خانه پوشالی» و «شکارچی ذهن» همکاری
کرده بود .پیشتر اعالم شده که فینچر کارگردانی فیلم
«قاتل» را برای نتفلیکس انجام میدهد که درامی با بازی
مایکل فاسبندر است .برخی از کارگردانهای برجسته از
نتفلیکس و روشهای غیرمتعارف آن برای پخش فیلمها
انتقاد میکنند اما فینچر میگوید از آزادی عملی که در
کار با این مجموعه دارد قدردانی میکند .فینچر چندی
پیش درباره همکاری با نتفلیکس برای ساخت «منک»
گفته بود هرگز به انــدازه کار با نتفلیکس در این فیلم
خوشحال نبوده چون میداند فیلمش جایی برای حضور
دارد و مجبور نیستی آنها را در تابستان طوالنی یا زمستان
مصیبت زده اکران کنی.
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از کتاب جدید و نقد شیوههای آموزشی نینوازی
تا توصیه صریح به عالقهمندان موسیقی در گفتوگو با آراس رجبی

هیچوقت سمت موسیقی نیایید!

همدلی| علی نامجو :نامی آشــنا در موسیقی
ایرانی است .بیش از سه دهه در عرصه نوازندگی،
آهنگســازی ،آواز ،تدریس و تألیف کوشیده و
آثار ماندگاری به یادگار گذاشــته ،اما بعد از 31
سال ،بیپرده از راه رفته اظهار پشیمانی میکند.
او توصیه صریحی به جوانــان و عالقهمندان به
موســیقی هم دارد؛ هیچوقت سمت موسیقی
نیایید! آراس رجبی بهتازگی کتابی برای آموزش
نی به چاپ رســانده که اثری ارزشمند و البته
متمایز به شمار میآید ،چرا که شیوهای متفاوت
نســبت به دیگر آثار مکتوب موجود در پیش
گرفته و کوشیده هنرجو را بعد از مطالعه کتاب
به «نوازنده» تبدیل کنــد ،نه صرف ًا عالقهمندی
با فراگیری یک یا چند ملــودی .این نوازنده و
آهنگساز شهیر در حال حاضر عالوه بر فعالیت
در عرصه موسیقی ،برای گذران زندگی به تعمیر،
بازسازی و کوک ساز پیانو مشغول است و البته
آینده را روشن نمیبیند .ماحصل گفتوگو با آراس
رجبی را در ادامه میخوانید:

دربــاره کتاب جدیدتــان صحبت کنید .چه
شیوهای با چه مشــخصات و مختصاتی را برای
هنرجویان در نظر گرفتهاید؟
کتاب «آموزش برای نی» ،ســه قسمت دارد؛ مقدماتی،
متوسط و پیشــرفته .فع ًال به دلیل حجم باالی محتوا،
قسمتهای مقدماتی و متوسط را منتشر کردهام .قسمت
پیشرفته ،ردیفنوازی برای نی است .ایده نگارش کتاب،
زمانی در ذهن من پدید آمد که مدتها بود ســاز نی را
تدریس میکردم .کتابهای موجود شــیب تندی برای
هنرجو داشت .نی ،ساز سختی است ،اما کتابی با شیب
مالیم و پیشروی آرام نمیدیدم ،به همین دلیل مدتها
در ذهنم بود که جزوه یا کتابی بنویسم تا به این ساز کمک
کرده و از پاک شــدنش جلوگیری کنم.همه میگویند
«شــیوه نینوازی»« ،آمــوزش نینــوازی»« ،تدریس
نینوازی»« ،با ما نینوازی را یاد بگیرید» و کلمات بسیار
دیگر؛ من نینوازی خودم یا بهتر است بگویم سبک خودم
را در این کتاب گذاشتهام 30 .سال کار کردهام و زحمت
کشــیدهام ،ردیفهای مختلف و استادهای گوناگون را
تجربه کردهام ،با گروههای خارجی و ایرانی به همه اشکال
ساز زدهام و نت نوشتهام .در نهایت به این نتیجه رسیدم
که نی نباید به شکلی که مرسوم بوده تدریس شود .البته
من به همه کتابهای نینوازی احترام میگذارم ،اما برای
درآوردن صدای نی باید همه سوراخها را بگیرید تا صدایی
به اسم «دو» درست شود .به طور مثال میگویند سوراخ
پشت یا پایین را باز بگذارید تا بشود «ر» .این کلمه واقعاً
من را عصبی میکرد ،به همین دلیل ،نکته آغازین من
در کتاب این اســت که لفظ سوراخ را حذف میکنیم و
بهجای آن میگوییم «کلید» ،یعنی میگویم کلید سوم،
کلید پنجم و کلید پشت تا هنرجو متوجه شود ،آکادمیک
با مسئله برخورد کند و از همان شروع ،اتفاقاتی برای او
رخ دهد 90.درصد کتابهای نینوازی از نت «دو» شروع
میکنند ،در حالی که «دو» سختترین شروع برای ساز
نی است .شما باید از نت «ال» آغاز کنید ،یعنی دستباز،
فوت کنید و صدای نی را دربیاورید .اگر «ال» خوب شد،
«سل» را بگیرید ،بعد آن را تقویت کنید و در ادامه کم کم
بشود «فا»« ،می»« ،ر» و «دو» که از همه بسیار سختتر
است .باید تمرینات زیادی انجام دهید و دهها بار «گام» را
بزنید« .گام» یعنی «دو ،ر ،می ،فا ،سل ،ال ،سی ،دو ،دو ،ر،
می ،فا ،سل ،ال سی» .مدام دور بزنید .به قدری دور بزنید
تا اندازه انگشتان شما یکی شود.
وجه تمایز این کتاب با دیگر کتابهای موجود

در بازار چیست؟
وجه تمایز این کتاب برای آموزش نی 624 ،اتود و درسی
اســت که برای این ساز نوشتهام .هر درس هم به شکل
ملودی است .در نوازندگی نی ،عین سازهای دیگر مثل
سهتار پردهبندی داریم و میگوییم« :دو ،ر ،می ،فا ،سل،
ال ،ســی» .هر پرده برای یک نت است .سعی کردهام از
هر سه کلید نی اســتفاده کنم .برای هر سه کلید50 ،
ملودی نوشتهام و تکنیکی را که نیاز است با ملودی برای
هنرجو شرح دادهام .در 50درس بعدی ،چهار کلید و در
 50درس بعدتر نیز پنج کلید اســتفاده کردهام .تمامی
نتها و تکنیکها را ســعی کردهام با ملودی به هنرجو
انتقال دهم ،بهجای اینکه بنشینم و صرفاً اتودهایی که
خیلی سخت اســت و اکثرا ً برای سازهای دیگر بوده و
مؤلفان به ساز نی انتقال دادهاند را توضیح دهم .من روند
جدیدی را پیش بردم.نکته جالب دیگر ،این اســت که
درس اول نی با دســتباز شــروع میشود؛ دقیقاً نقطه
مقابل تمام کتابهای دیگر که با دستبســته شــروع
میشود .دستبسته نی زدن برای هنرجو در اولین جلسه
بسیار سخت اســت و صدا درآوردن این ساز ،شاید 20
جلســه نوازنده را عقب میاندازد ،چون سختترین نت
نی ،همان دستبسته است ،پس ما نباید از سختترین
نقطه نی آغاز کنیم ،بلکه باید از راحتترین راه که همان
دستباز است ،شروع کنیم .نوازندهها بعد از یکی ،دو روز
صدای نی را به صورت دستباز درمیآورند .از همان ایده
استفاده کرده و از دستباز شــروع کردم و یکی ،یکی
نتها را به هنرجو یاد دادم .نتهایی که آموزش میدهیم
با ملودیپردازی و تنظیمهای مختصر است و به شیوه
نینوازی نوشته شده است.
دربــاره اوضاع و احوال کتابهای مشــابه در
نینوازی توضیح دهید .عالقهمندان به این ساز تا
چه حد میتوانند با تهیه این کتابها و سیدیها،
نوازندگی را فرا بگیرند؟
متأســفانه کتابهایی که برای ســاز نی وجــود دارد،
خیلی کم است یا بهتر اســت بگویم اص ًال وجود ندارد.
 85میلیون نفر جمعیت ایران است .فرض بگیریم یک
میلیون نفر عالقهمند به موسیقی سنتی هستند ،اما شاید
فقط پنج نفر هنرجوی ســاز نی در کل ایران باشند .به
دلیل نوع تدریس و کتابهایی که هست ،از آن پنج نفر
قطعاً یک نفر هم باقی نمیماند .کتابهای موجود بسیار
شــیب تندی دارند و اص ًال هنرجو را در نظر نمیگیرند.
انگار رقابتی بوده تا نویسنده فقط بگوید« :من موسیقی
خوبی بلدم و خیلی حرفهای هستم» .من میگویم باید
کنار بیاییم .هنرجوهای حال حاضر حوصله آنچنانی
ندارند .اگر  50 ،40ســال پیش فردی میخواست ساز
نی را فرا بگیرد ،روزی  5تا  6ســاعت وقت داشــت ،اما
اکنون بدین شکل نیست .حاال هنرجو میتواند روزی 20
دقیقه وقت بگذارد ،پس ما مجبوریم سیاستها را عوض
کرده و کار دیگری کنیم .باید اتودهای مختلفی برای این
ساز بنویسیم.واقعاً به نی ظلم شده است .اگر نگاه کنید،
میبینید که ســاز نی ،دیگر وجود ندارد .خیلی خاص
شده و متأســفانه دیگر این ساز نیست .هنرجویی که
میخواهد کار کند با کتابهایی مواجه میشود که شیب
تندی دارند ،به همین دلیل بعد از چند جلســه توقف
میکند و به ســراغ ساز دیگری میرود .من این ضعف
را در کتابها میبینم .باید به قدری اتود برای این ساز
نوشته شود که هنرجو بتواند حق انتخاب داشته باشد ،نه
اینکه فقط دو ،سه کتاب داشته باشیم و هنرجو حتماً
همانهــا را بزند و اگر نخواهد چنین کند ،دیگر کتابی
نباشد.معموالً در کتابهای نی که من از آنها سررشته
دارم ،شیوه تغییری نمیکند .هر کتابی بخرید ،شما را
تا جایی میبرد که بتوانید «الهه ناز» یا دو قطعه دشتی

یــا دو قطعه پاپ بزنید .من این نکات را در کتابم لحاظ
نکردهام .سعی کردم فردی که کتاب به دستش میرسد
حتی بدون استاد ،آنچه میخواهد را از کتاب دربیاورد.
تالش کردم کتاب یک نوازنده تحویل بدهد .یک هنرجو
باید تبدیل به یک نوازنده شود .اینکه دو بار فوت کند
و دو آهنگ آهنگ عشقم آمد یا نیامد بزند ،فایده ندارد.
خیلیها میگویند« :نه ،ما فقط الهه ناز را میخواهیم»،
میگویم :فرقی ندارد .در هر صورت شــما باید زمانی را
طی کنید تا بتوانید به همان ملودی برسید که دوست
دارید .زمانی که به آن میرسید عمقش بیشتر میشود و
دیگر خودتان نمیتوانید کوتاه بیایید ،چون مراسمی در
موسیقی به وجود میآید که اص ًال نمیخواهید ترکش
کنید و به این کار اعتیاد پیدا میکنید.
به نظر شــما یک نوازنده برای دســتیابی به
جایگاهی مناسب ،بهتر است فقط به سراغ استاد
برود یا کتاب تهیه کند یا تلفیقی از هر دو را پی
بگیرد؟
قطعاً تلفیق هر دو بهتر است .متأسفانه یکی از دالیلی که
ساز نی در حال کمرنگ شدن و نابودی در کشور ماست،
این است که خیلی از استادان اعتقاد دارند نی را فقط باید
«گوشــی» و ردیف بزنید و مثل آواز خواندن ،فقط باید
گوش خود را قوی کنید .هنرجو بعد از مدتی (این مدت
 15تا  20سال طول میکشد تا گوش فرد قوی شود و
بتواند کاری با سازش انجام دهد) وارد جامعهای میشود
که میبیند همه آکادمیک کار میکنند و او نمیتواند
کاری انجام دهد .هنرجو فقط میتواند تکنوازی یا در
نهایت دونوازی با ســاز ضربی کند؛ آن هم قطعاتی که
تقلید کرده و یاد گرفته و هیچ اثری هم نیست تا بتواند
ارائه دهد .من اعتقادم بر این است که حتماً باید تلفیق
آکادمیک و «گوشــی» باشد .من درباره موسیقی ایران
صحبت میکنم .شاید برای موسیقی غرب بگوییم هیچ
نیازی به گوش نداریم ،چون صنعت است .نت را جلوی
شما میگذارند ،مینوازید و تمام میشود ،اما موسیقی
شــرق ،حس و حالی اســت .ما هم به گوش نیاز داریم
تا بشــنویم و بداهه بنوازیم ،مقــام و ردیف بزنیم و هم
آکادمیــک فعالیت کنیم و بتوانیم نــت بخوانیم تا در
گروهنوازیها با سازهای مختلف همراهی کنیم .الزمه
این کار ،فراگیری آکادمیک است .دیگر مثل قدیم نیست
که گروهی جمع شوند و برای اجرای سال آینده ،هر روز
تمرین کرده و روزی  6ساعت با گوش ،کار کنند .دیگر
چنین نیست .اکنون به شکلی پیش میرویم که هر دو
الزم است ،مخصوصاً برای سازهای ایرانی و نوازنده ایرانی.
همانطور که گفتم تمامی کتابهای نینوازی موجود
در ایران از نت «دو» شــروع میکنند .نت «دو» جایی
است که تمام کلیدها یا سوراخهای ساز نی بسته شده و
هنرجویان فوت میکنند .چند  10بار ،چند روز و گاهی
یک هفته چنین کاری را انجام میدهند و بعد این ساز را
کنار میگذارند ،در صورتی که ما باید با نت «ال» شروع
کنیم« .ال» بعد از ســه روز تا یک هفته جواب میدهد
و وقتی صدای پختهای داد ،ما میتوانیم صدای «سل»
را اضافه کنیم .بعد هم «فا ،می ،ر ،دو» اضافه میشــود.
هرچند «دو» سخت است ،اما باالخره صدایش درمیآید.
برای اینکــه «دو» در ذوق هنرجو نزند ،ما حدود صد
ملودی با تکنیکهای خاص نوشتهایم ،به گونهای که این
صد ملودی ،هیچ کدام به «دو» نخورد و کاری به کار این
نت نداشته باشد ،تا انگشــت «دو» قوی شود .در ادامه
به سراغ قطعات سخت میرویم .به طور مثال در قطعه
سخت 20 ،پارت است و هنرجو در پارتهای  18و 19
مشکل دارد .قبل از اینکه درس شروع شود ،پارت  18و
 19را با تکنیکهایش خط کشیدهام .ملودی سختی که
شاید  30دقیقه است 4 ،قسمت خیلی سخت دارد .من

آن چهار قسمت را جدا کردهام تا مدام بزنند و تکنیکیتر
شوند .آرپژ بزنند ،سرعتی بزنند ،ریتمهای مختلف ُکردی
و آذربایجانی بزنند .قصدم این بوده نوازنده تحویل بدهم و
بتوانم کاری کنم که هنرجو بتواند همه آرپژها و ردیفها
را «گوشی» بزند و البته بتواند «گوشی» نزند ،یعنی اگر
فردی در خیابان استقالل گیر کرد ،او ننشیند و بگوید:
«ما بیات ترک خواندیــم« .ال» کجا« ،می» کجا و «ر»
کجا؟» نه؛ باید بنشــیند و بزند« :دو ،ر ،می ،فا ،سل ،ال،
ســی ،دو» .لحن فرق میکند که اگر آدمهای خوبی با
یکدیگر باشیم و نسبت به همدیگر عشق داشته باشیم،
آن را هم  10دقیقهای یاد میگیریم.من موســیقی را
خیلی «حال» میبینم؛ چه وقتی  10هزار نفر در سالن
باشــند و چه زمانی دو نفر ،ولی باور کنید با آن دو نفر،
ملودیهایی ساخته میشود که وقتی روی استیج 20
هزار نفری میروید ،هیچ اتفاقی نمیافتد .معلوم نیست،
مثل وحی برای ماست .ما همه چیز را طراحی کردهایم
که امشب ،همین قطعه را اجرا کنیم .انگار وحی یا انرژی
ماوراءالطبیعهای است که میگوید« :این را نزن و آن را
بزن» .ما شرقینواز هستیم و قطعاً بیشتر با حس و حال،
کار میکنیم.از بحث دور نمیشــوم؛ کتابی 400 ،300
صفحهای نوشتهام .هر آنچه از سال  1369یاد گرفتهام
با هفت دوره اولیه ایران؛ چه گروه جیم ،چه گروه الف و
چه گروه ب را آوردهام .از طرف آقای کیانینژاد ،بنده را
به سوئد فرستادند و از آن سمت با آقای داوود کیانیان به
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفتم .آن زمان
او رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود.
رفتم و ساز زدم .دانشگاه رفتم ،موسیقی فیلم یاد گرفتم
و بعد هم به کار تعمیرات پیانو و موسیقی فیلم مشغول
شــدم .بازی میکنم و موسیقی فیلم میسازم .دلم هم
نمیآمد کتاب را منتشر کنم ،ولی با خودم گفتم10« :
سال گذشته و دلم میسوزد که کتاب در کتابخانه ،خاک
بخورد» .به قول عامیانه« :دادیم و رفت» .در نهایت کتاب
را به شرکت موسیقی آقای صادقی دادم.
ظاهرا ً شــما آهنگسازی فیلمی را هم بر عهده
داشتید که در «کمپ الس» برگزیده شد .درباره
این فیلم نیز صحبت کنید.
بله ،فیلــم «یک قطره خون از نازنیــن» به کارگردانی
دوست عزیزم ،کاووس آقایی در جشنواره «کمپ الس»
نامزد شــده ،بینندههای خیلی خاصی داشته و موفق
بوده اســت .البته چندی پیش این فیلم در جشــنواره
لسآنجلس هم به نمایش درآمده و برای عموم جذابیت
زیادی داشته اســت .همسرم نیز نوازندگی پیانوی این
فیلم را بر عهده داشته و حس و حال نوازندگی او در فیلم
بسیار تأثیرگذار بوده است.
در زمینه آهنگسازی ،نگارش کتاب ،نوازندگی و
حتی کوک ساز پیانو چه فعالیتهایی دارید؟
کتاب دیگری برای ریتمخوانی و وزنخوانی در دســت
تهیه دارم .با نشر «موسیقی» صحبت کردهام و قرار است
تا چند ماه آینده به چاپ برســد .تعمیرات پیانو را هم
مستمر انجام میدهم ،چون به دلیل شرایط کرونا ،هیچ
اجرایی وجود ندارد و خبری از آموزشگاهها هم نیست.
مجبوریم به شــکلی زندگی را بگذرانیم تا بتوانیم فقط
نفس بکشیم ،نه اینکه رشد کنیم یا اتفاق دیگری رخ
دهد .همسرم نیز کار موسیقی را انجام میدهد و پیانو
تدریس میکند.

«کورسرخی» نوشته عالیه عطایی
در معرفی مجموعه داستان
ُ
هجیر تشکری

نویسنده

من کم و بیش کتاب میخوانم .کم و بیش هم مینویسم .سه اثر ناچیز یکی
توسط انتشارات گفتمان با عنوان «دین و سکوالریسم در ایران» (رسالهای
ناقص و ناچیز) و دو دیگر توسط انتشارات سرایی با عناوین «ما و اثر انگشت
هاشمی» (مجموعه مقاالت حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی و )...و «منشور کبیر
مخلص مفلس چاپ
ن
ایران :تاملی در قانون اساسی مشروطه» از قلم الکن ای 
ِ
شدهست .سومی اثری پژوهشی و جدیتر است علیاالدعا! اکنون دل من
شکسته و خسته است .زیرا سن من از چهل گذشت ه است! از جوانی کم و
بیش میخواندم .نشاط عمر باشد تا چهل سال! با ساال ِد آن زمان خوشمزه و
متفاوتِ مذهب و مارکسیسم شریعتی و داستان و رمان و آثار تاریخی بومی
شروع کردم .چهل ساله فرو ریزد پر و بال! کتابخانهی مفصلی دارم .شریعتی
میگفت کتابها برای کتابخوانها هستند نه کتابخانهها! سعید نفیسی
هم برای توجیه سرقت نسخههایِ ناب از آرشیو کتابخانهی ملی میگفت:
کتابهای نفیس باید در کتابخانهی نفیسی باشند! سرقت نبود .آشکارا امانت
میبــرد و برنمیگرداند .خیانت در امانت بود! در دکترین حقوق جزا رکن
اساســی و مادی تعریف سرقت ،ربودن است!از سر جاهطلبی! و کنجکاوی
در خیلی از ســاحتها سرک میکشم .هزارها ُمجلد از َمجالت مختلف را
هر ســال جابهجا میکنم! روزنامههای بیش از بیست سال را در زیرزمین
خانهی پدری آرشیو کردهام .قبول کنید که اول خواندهام سپس کارتنخواب
کردهام این جریدههای دریده را! جدیــدًا رفتم و روزنامهتکانی کردم! «در
انتهای هر سفر/در آینه/دار و ندار خویش را مرور میکنم ».فستفود مفصلی
برای موشها تدارک دیده بودم و موشها سخاوتمندانه نوش میکردند .هنر
موشیده شد!خواستم همهی کاغذیجات را آتش بزنم! آتشی جانسوز .از سر
بغض و اندکی یاس فلســفی و مقادیری ناکامی و ناکاری! به بیان حسین
پناهی«داد خود را به بیدادگاه خود آوردهام ،همین!» دستی از غیب برآمد و
هلم داد که یعنی نه! نکن؛ که یعنی نه! نزن! با دست اشارتم کرد هاتف که
دوباره کارتنخوابشان کن .شاید روزی بر زخمی نهادیشان! منصرف شدم.
تمیزشان کردم .اضافات را دور ریختم؛ افاضات را دلم نیامد .دور ریختنیها
نبَخس .میبینم عدهای حتی مدعی و از قضا حقوقدان
را فروختند .به ثم 
میگویند ثمن بُخس :قرآ ن بخوانیم گاهی! الاقل عاشقانهی یوسف را! بیچاره
یوسف که به زر ناسره بفروخته شد! البتّه او هم مثل همین یادداشت فرجام

مکثی بر زخمهای درون

گ درگرفت .بچهها بر
زیبایی داشت! چهارصد هزار تومان پول کاغذی! جن 
سرثمن«کاغذپرانی»میکردند!منتماشامیکردم!(کاشمیتوانستمشرح
دهم لحظهلحظهی خود را هنگام فراق کاغذها و فرار موشها!) میان این همه
اشتیاق سینهی شرحهشرحه
ناباور خیالپرست چگونه میتوان شرح داد در ِد
ِ
از فراق خود را؟!باقیاتالصالحات را دوباره آرشیو کردم .باری ،مثنوی هفتاد من
غرض این یادداشت! چون غرض آمد هنر پوشیده شد!
کاغذ گشت عرض و ِ
این مقدمه برای فضلفروشی و گندهگویی و فاضلمآبی
نبود .صد حجاب از دل به سوی دیده شد! اگر هم باشد
مهم نیست .خبر آمد خبری نیست و جهان و کار جهان
جمله هیچ بر هیچ اســت .من البتّه به سان رند شیراز
تحقیق نکردهام! نکتهای دارم .خواستم عرض کنم که کم
و بیش جنس کالم و کلمه را میشناسم .به ادبیات هم
علق ه و عالقهای ویژه دارم .گواهی بخواهید اینک گواه/
همین زخمهایی [کتابهایی] که نشمردهام! برای حفظ
وزن هم رژیم خوب است! (این اواخر جایی مسئولیتی
داشتم .کسی رزومه داده بود و با همکاری مدیر سابق،
حقالزحمهای من غیر حق ســتانده بود! مشارالیه در
ســوابق تقدیمی و تقویمی خود آورده بود« :کتبهای
تالیفی»! سپس ،چندین کیلو اثر حقوقی تالیفی ردیف
یداد بهتر بود).داستان و قصه
کرده بود! کاش مینوشت تعلیفی! بوی علف م 
و رمان را سالهاست دیگر نمیخوانم .شاید از سر نوعی توهم استغنا! یا اینکه
این ژانر (جز قصه) «دروغگویی توام با فرزانگی»ست! سالهاست ترجیحم
راستگویی توام با فرزانگیست .القصه ،در بین داستانها ،رمانها و قصص
ایرانی کم و بیش از نویســندگان مختلف از جما لزاده و چوبک و هدایت
و بهرنگی و گلشــیری تا آن آثار اقتضایی و موسمی و به اصطالح پاپیوالر
چون بامداد خمار و ســخنی با خدا و این نوع نوشتهها اندکی خواندهام .در
بین متاخرین ،آثار مصطفی مستور را دوست دارم .ژرف و جدیاند .درس
زندگیاند .باز هم اطالهی کالم و ازالهی زمان شــد! معذورم بدارید! بیهوده
سخن بدین درازی نبود .این همه را که گفتم ،خدا نموده خلقت! نخوانده و
نشنیده بگیرید و جدی نگیرید! هدفم بند پایانیست و الغیر .هدف همیشه

دور از دســترس است .آهستگی میخواهد و پیوستگی .نه َگه تند و َگهی
خستهرفتن!میگوینددرختراازثمرهاشبشناسید:تعرفاالشجارباثمارها.
هر چه گفتیم در این دو سه بند جز حکایت دوست ،از آن پشیمانیم! ثمرهی
سخن در انتها میرسد! «مورد عجیب بنجامین باتن» .میخواهید یادداشت
را از ته بخوانید! جز آخر کار ،گفتنیهای دیگر زائد و زیاد است! هر چند حکم
وضو دارد برای نماز .مقدمهی واجب هم از منظر «اصو ل فقه» واجب است.
در بین تمام کتابهایی که خواندهام (ادعای بزرگیست)،
عالیه عطایی پدیدهی منحصر به فردیســت .قلماش
سحرانگیز است .کالمش اصیل است .جانی دیگر در قلم
اوست .انگار نویساتر است! قلمتر است .محکم و استوار.
با استخوانبندی درست و مضمونی درشت! آشوبنده
و زیر و زبر کننده .چیــز دگر به زبان موالنا .بزرگی در
خصوص نفوذ سخن پیر بلخ میگفت «نمیشد از کنار
او برخیــزم و از وجود خویش برنخیزم ».در هر قصهی
کورســرخی گویی به تعبیر پاموک بر زخمهای درون
مکث میکنی .از کنارش برمیخیزی و از وجودت نیز
هم .او بر حفرههای جان نمک میپاشد و شفا میبخشد!
روح را قلقلک میدهد .مثل پتکی بر سرت فرود میآید.
کورسرخی زیبا و گیرا و شیوا و ژرف است .همین یک
اثر از عالیه عطایی کافیست تا فضای ذهنی و زبانی او میخکوبتان کند .بسیار
دوست داشتنیست این قلم قدرتمند .زن باشی و افغانستانی باشی و آوارهی
ایران بشوی و بنویسی و از نشر چشمه بجوشی و تشنگان را سیراب کنی
و چنین تا جان مخاطب نقب بزنی و بر دل خواننده بنشینی و او را مست
و مسحور کلمه کنی و بدون آرایش و آالیش بنویسی و دردهای نگفتنی را
بگویی (که کار هر کس نیست) و از دردهای مانده در رگان و حسرتهای
جا کرده در جانت با تمام استخوان بودنت بنویسی و باران آزادی و آزادگی و
شرف از قلمت ببارد و با ظرافت و لطافت توامان از دردهای دوستی و پوستی
بنویسی؛ نوبر است ،زیباست؛ ستودنیست و حتماً ذوق و شوقی صدچندان
دارد .آثار جاندار این نویسندهی جوان را بخوانیم .پشیمان نخواهیم شد .تنها
در یک قصه بارها از جا بلند میشــویم .بارها بر خود نهیب میزنیم .بارها

چه برنامههایی برای آینده دارید؟
چه برنامهای میتوان برای آینده داشــت؟ شاید اگر 10
سال پیش این سؤال را جواب میدادم ،برنامههای زیادی
داشتم ،اما در حال حاضر هیچ برنامهای ندارم ،چون هیچ
چیزی مشخص نیست و فقط تیری در تاریکی میاندازیم،
اما دلخوشیها را میتوانم بگویم .دلخوشیام این است که
کتاب ردیفنوازی من چاپ شــود ،کتاب ریتمخوانی و
وزنخوانیام چاپ شود .شروع به نوشتن دو کتاب دیگر
هم کردهام؛ آموزش عود و آموزش سهتار .صادقانه هیچ
برنامهای ندارم و فقط میخواهم عمرم تلف شود ،یعنی
جلو بروم و زودتر به آخرین حدش برســم که رفتن از
دنیاست.بیشترین کارم در حال حاضر ،تعمیرات ،بازسازی
و کوک پیانو است و زندگیام را میگذرانم .جدیدا ً در کل
به این موضوع فکر نمیکنم که در آینده قرار است چه
اتفاقی بیفتد ،چون آینده را نمیبینم .وقتی هیچ درکی از
آینده ندارم ،هیچ طعم و بویی برایم ندارد و هیچ روشنایی
و نوری نمیبینم ،بنابراین نمیدانم چه جوابی باید به این
سؤال بدهم .فقط میدانم که باید به جلو بروم ،اما باز هم
نمیدانم این نیز به نتیجه میرسد یا نه .گاهی با خودم
میگویم  31ســال است در حیطه موسیقی مشغول به
فعالیت هستم ،بعد از این همه سال باید چه هدفی داشته
باشــم؟ اگر قرار بود به جایی برســم یا اتفاقی رخ دهد،
قطعاً تا حاال نمود داشــت .دوستان دیگری که کار غیر
هنری میکنند 31 ،سال که سهل است ،با سه تا چهار
ماه برنامهریزی در هر شغلی که هستند جلو میروند و
موفق میشــوند ،ولی من بعد از  31سال ،دیگر ایدهای
ندارم ،چون این زمان ،انتهایش است.فکر میکنم  17یا
 18سال پیش بود که این سؤال در برنامهای تلویزیونی
از من پرسیده شد .من با شور و اشتیاق خاصی که انگار
همه آدمها مصاحبه مرا نگاه میکنند و تریبون در دست
من است .همه را تشویق کردم به سمت موسیقی بیایند،
ســاز بنوازند و قدم در راه هنری بگذارند ،اما اکنون که
نزدیک  40ســال سن دارم و  31ســال است این راه را
میروم ،تنها نکتهای که میتوانم خطاب به افرادی بگویم
که صحبتهای مرا میخوانند ،این است که هیچ وقت
سمت موسیقی نیایید! اص ًال راه خوبی نیست و آنچه من
میبینم بسیار توخالی است .تاریکی است و هیچچیزی
درونش نیست.امیدوارم جوانان در حال حاضر بتوانند به
راهی غیر از موســیقی بروند .تمامی کارهایی که من به
شخصه انجام میدهم از سر بیچارگی است .چاره دیگر
و راه رشدی ندارم .من نمیتوانم به  10سالگی برگردم و
فکر کنم کار فنی یاد بگیرم یا شغل دیگری انتخاب کنم.
اکنون فعالیت ما مثل آب در هاون کوبیدن است .دلمان
خوش است کتابمان چاپ شــود ،کتاب و آلبوم بعدی
بیرون بیاید ،آوازی بخوانیم و فیلمی بسازیم؛ همه اینها
دلخوشی است .خودم به جایی نرسیدم و چیزی هم غیر
از حــال بد و وضع اقتصادی بــد در این راه ندیدم .هیچ
نکتهای ندارم و آرزویم این است هیچکسی در ایران سراغ
هنر نیاید .واقعیت ماجرا همین اســت ،ولی اگر بخواهم
فیلم بازی کنم و بگویم همه چیز در راه موسیقی ،خوب و
عالی است ،واقعیت ندارد و من اعتقادی به این راه ندارم.
امیدوارم موسیقی این مملکت در آینده مورد استقبال
قرار بگیرد و زحماتی که برای تکتک سازهای ایرانی و
نواهای ایرانی کشــیده شده ،حفظ شود .امیدوارم روزی
چنین شود.

چیزی در درون ما چون ماری مست از سرمان باال میرود ،دود میشود و به
هوا میرود .من بارها گریه کردهام با «واژه واژه؛ سطر سطر؛ صفح ه صفحه؛
فصل فصل» این کتاب .چه کنم دلم از ســنگ که نیست /گریه در خلوت
دل ننگ که نیست .و گیسوان من سفید میشوند با دردوارههای استعالی
یدارم .این که نوشتهای
این اثر .و این چنین در خود پیچیدنی را دوست م 
چنان از نای جان برخاسته باشد که شما را چنین زیر و رو کند چیست جز
ژرفا و راستی و درستی قلم نویسنده و فرد نویسا؟!«خدایان انسان نویسا را
در دخمهای تاریک انداختند و گفتند بنویس تا خالص شــوی .بنویس تا
از این تاریکی بیرون بیایی( ».احمد اخوت :تا روشنایی بنویس)متواضعانه
پیشنهاد میکنم همین امروز این کتاب را بخرید ،بخوانید و هدیه بدهید.
به ویژه اگر افغانستان برای شما مهم باشد .این کتاب که مصداق دقیق کم
گفتن و گزیده گفتن است (و این هم کار هر کس نیست) ،حرف حرفِ درد
است؛ دردهای کهنهی لجوج .در کورسرخی ،زخمها با هزار زبان و دهان با
شما سخن میگویند .از آن زخمهایی که مثل خوره روح آدمی را میخورند
پناهی دل نویسنده ،دل
و میتراشــند .در کورسرخی صدای
ِ
شکستن بی ِ
خواننده را میشــکند و میآشوبد .نویســنده در آغاز با نقل قولی ،ما را به
صعوبت و سختی دعوت میکند:
«مرا با سنگ پیمانیست در همطاقتی».
تو خود حدیث مفصل بخوان از این اشارت.
کاش جهان هزاران عالیه عطایی داشت .حتما زیباتر و انسانیتر بود .نه برای
شکافتن دوبارهی زخمنوشتههایش؛ که تازه شوند و
دردوارههایش .نه برای
ِ
تکرار! برای سرســختی ،انسانیت ،سحر کالم و جان سخنش؛ و برای نبوغ
شــگفت واژههایش.اگر طاقتش را دارید هم پیمان سنگ شوید! وقتتان را
نمیگیرد :تنها  ۹قصه است در  ۱۳۰صفحه .ا ّما به حتم تکانهایست برای
روح ما؛ و خنجری بر حنجر «بیحسی اخالقی» ما.کورسرخی روایتهایی از
جان و جنگ است .جان و جنگ واژگانی کوتاه ا ّما به قدر کافی گویا هستند.
بینیاز از طرح و شرح!نشــر چشمه آن را در زمستان  ۹۹چاپ کرده است.
صحیح س ّتهی این اثر درخشان ،تا به امروز
با تیراژ  ۱۰۰۰نسخه .چاپهای
ِ
نوری بر تاریکی افکندهست .درخششی طالیی در روزگار ظلمت.عطایی در
جایی گفته است...«:در مصاحبهای گفته بودم «من نویسندهام ،نه سرباز» اما
در تمام مدت نوشتن این روایتها سرباز شکستخوردهای بودم که دلش
برای اینکه نتوانسته خاکی را تسکین دهد و جز کلمه چیزی برای گفتن
ندارد ،تپیده».او در کورسرخی از نهایت تاریکی سخن گفته است و از نهایت
شب .پایان شب سیه ا ّما سپید است .حتی اندکی تردید نکنیم.

