امان از روزی که هنرمند به خودش جفا کند

متهم :محمدرضا شجریان

کاش «خسرو آواز» در سبک زندگی نیز فردوسی و حافظ را الگوی خود قرار میداد و سیاستورزی را هرگز جایگزین هنرورزی نمیکرد
افراطیهای اینور و تفریطیهای ضدانقالب با مانور غلط روی شعار مرگ استاد ،دست در دست هم هنر و هنرآفرین را فدای سیاست کردند
سکینهسادات اسدآبادی :عربی زبان قرآن است و ما اگرچه برای
فهم بهتر کالماهلل ناگزیریم که به ترجمهی فارسی آیهها نیز مراجعه
کنیم اما در برخی لغات ،اصالتی نهفته است که #ترجمه را سخت و
بعضا غیرممکن میکند .بگذارید مثالی بزنم؛ من قبول میکنم که
در قرآن س��ورهای به نام #بق��ره داریم ولی هرگ��ز قبول نمیکنم
س��ورهای به اس��م #گاو داریم! خواهش میکنم به این چند جمله
بیشتر دقت کنید! آقایان و خانمها! لطفا حواستان اینجا باشد! بقره
به فارسی دقیقا گاو میش��ود اما آن «بقره» که نام دومین سورهی
کتاب آسمانی ما مسلمانان است ،نه به فارسی بلکه به هیچ زبانی
ترجمه نمیشود! بشود هم لطفی ندارد و دقیقا مسخره است! بقره،
بقره است؛ گاو نیست! بماند که در یک قرارداد نانوشته ،همهی ما نیز
این امر مه��م را رعای��ت میکنیم و هیچوق��ت گاو را ن��ام یکی از
س��ورههای قرآن نمیخوانیم! آدمیزاد در ضمیر خود پذیرفته که
اسامی خاص قائل به ترجمه نباش��ند .همین بقره در دل یک آیه-
بیآنکه مضحک به نظر برسد -حتما گاو ترجمه میشود لیکن آنجا
که مراد از بقره ،اسم بلندترین سورهی کالماهلل است ،باید به ذات این
اسم ،به ظاهر این اسم ،به باطن این اسم و به خود خود خود این اسم
احترام مضاعف بگذاریم و به هیچ زبان��ی ترجمهاش نکنیم! به این
متن خوش آمدید! به چالش نه؛ به نهضت «مرگ بر ترجمه» خوش
آمدید! حافظ به معنای «نگهدارنده» حتما در انگلیسی یک مترادفی
دارد ولی آنجا که منظور از #حافظ غزلسرای بیبدیل زبان شیرین
فارسی است ،اهل دنیا باید بیخیال ترجمهی «حافظ» بشوند! انگار
میکنم #بروکشکتوبسابیس��م مکتبی است که درست شده دقیقا
برای استفاده در همین جاها! گیس��وی کمند و کمان ابرو و مژهی
چشم و زبان شیرینعس��ل آن رند خراباتی اگر ترجمهبشو بود که
حافظ گرانقدر «لسانالغیب» نمیش��د! تازه! شانس آوردهاید من
#خدا نیس��تم و اال در قدس��یترین حدیث ممکن ،حرام میکردم
ترجمهی دیوان خواجهی شیراز را! بگو حتی یک مصرع! حتیتر یک
کلمه! گفت« :هر که طاوس خواهد ،جور هندوستان کشد!» به سرت
زده حافظ بخوانی؛ بس��ماهلل! عوض تالش بیخ��ود برای ترجمهی
«دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند» به زبان انگلیسی یا هر زبان
زنده و مردهی دیگری ،وقت بگذار تا #فارس��ی را ی��اد بگیری! اول
فارسی و بعد فردوسی! اول فارس��ی و بعد موالنا! اول فارسی و بعد
سعدی ،بعد عطار ،بعد باباطاهر ،بعد خیام! آخر مرد حسابی! شهد
گوارای #ارغوان امیرهوش��نگ ابتهاج را به ک��دام زبان میخواهی
ترجمه کنی که عینا همان را به مخاطب القا کند که منظور استاد
سایهی بلندآوازه بوده است؟! ش��فیعی کدکنی میگوید« :آخرین
برگ س��فرنامهی باران این اس��ت که زمین چرکین است!» و این
قطعهی زیبا و درسآموز فقط در محدودهی زبان فارسی قادر است
که درد نهفته پشت یکایک واژههایش را همچون خون تازه به رگ
مخاطب تزریق کن��د! واهلل ترجمهی «زمین #چرکین اس��ت» به
منظومهای جز فارسی ،زمان را و نیز زبان را چرک میکند! زنده باد
اصالت! زنده ب��اد آن هنرمند که مرز باریک می��ان مردمی بودن و
پوپولیس��م را حفظ میکند! زنده باد آن هنرمند که خوب میداند
حتی سیاس��تورزی هم جایی در س��احت هنر ندارد؛ وای به حال
سیاستزدگی! زنده باد آن هنرمند که اگر نمیخواهد به حکومت
وابسته باشد ،به طریق اولی به حکام نظام سلطه هم وابسته نباشد!
حس��ن روحانی از جنس سیاس��ت اس��ت و هنرمن��د نباید روی
سیاس��تمداران #قمار کند! همهی آن مثالها را زدم که برسم به
همین حرفها! کاش اس��تاد شجریان تحت هیچ ش��رایطی اجازه
نمیداد که تحزب -خواه تحزب راست و خواه تحزب چپ -تذهیب
خوشتراش��ش را آلوده کند! هنرمند باید در پی خلوت باش��د ،نه
جلوت! و حزب و حزببازی و ش��عارهای ترافیک��ی ضرر میزند به
تهذیب نفس که اساس احتیاج اهل هنر است! کاش استاد بسنده به
همان اذان ربنایی میکرد و هرگز اذن نمیداد که اصحاب سیاست
ترجمهاش کنند! نه! ما طالب عافیتزدگی شجریان نبودیم ولی این
را هم نمیخواستیم که حتی پیکر بیجان استاد هم دستمایهی
تشدید ش��کافها ش��ود! و مگر کسی
استاد نصیریان ،استاد فرشچیان یا مثال
پروفس��ور س��میعی را بابت ذن��ب اخیرا
الیغفر قناعت حداقلی به سیاست ،حکومتی یا
وابسته میخواند؟! در تیتر رعایت حرمت کردم و

اال باید مینوشتم؛ مجرم :محمدرضا شجریان! این متن را همایون
بخواند ،برایم کافی است! او را آنقدر اصیل یافتهام که به نیکی بفهمد
نویس��ندهی این یادداش��ت ،بنا را ب��ر کنایه گذاش��ته ی��ا خیر و
خیرخواهی! شکی نیست که اگر «خسرو آواز» در سبک زندگی نیز
فردوسی و حافظ را الگوی خود قرار میداد ،سیاستورزی را هرگز
جایگزین هنرورزی نمیکرد! ش��جریان در س��ال هشتاد و هشت،
تبدیل به شجریان مردم نشد؛ بدل ش��د به شجریان تنها یک گروه
بدخیم و در عین حال پر ادعای سیاسی که همه دیدیم حتی در جوار
مزارش هم حاضر نش��دند برای ربناخوان قص��هی ما یک #صلوات
خش��ک و خالی بفرس��تند! وزن متن را معتدل کنم ،بهتر اس��ت!
اصالحطلبان به صورت #ایجابی و اصولگرایان به حیث #س��لبی
متهمین ردیف دوم و سوم این دادگاه هستند! افراطیهای اینور و
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تفریطیهای ضدانقالب با مانور غلط روی شعار مرگ استاد ،دست
در دس��ت هم هنر و هنرآفرین را فدای سیاس��ت کردند و اش��تباه
شجریان را کامل کردند! ش��جریان ،حجاریان نیست که به مواضع
سیاسیاش شناخته بشود! البته ش��ریعتمداری کیهان هم نیست!
شجریان شجریان است اما این خود استاد بود که باعث شد شجریان
در مقاطع پایانی عمر ،ترجمه ش��ود به چیزی جدای از ش��جریان!
هزاری ه��م میرفت و ب��ا روزنامهی ای��ران مصاحبه میک��رد و از
حرفهای تند هشتاد و هشتی کوتاه میآمد -که رفت و کرد و آمد-
باز ظلم شجریان به شجریان آنقدر بزرگ بود که جامعه و بهخصوص
جامعهی سراسر افراط و تفریط مجازی ،شجریان سیاسی را برجسته
میکرد ،نه ش��جریان هن��ری را! گروهی با اس��تناد ب��ه «مرگ بر
دیکتاتور» برایش لعنت میفرستادند و گروهی هم به همین بهانه

دستبوسش میش��دند! کأنه رئیس یک حزب سیاس��ی مرده ،نه
خوانندهی «مرغ سحر»! شجریان اما میتوانست امتداد راه حافظ و
فردوسی باش��د و به معنای دقیق کلمه #رند باش��د! اصال و اساسا
هنرمند است و رندیاش! هنرمند باید جوری مشی کند که اوال همه
دوستش داشته باشند و ثانیا همهی حرفها در وصف هنرش باشد!
سازندهی گنبد فیروزهای مس��جد گوهرش��اد را بهتر است به چه
بشناس��ند خلقاهلل؟! ب��ه همین بنای م��دور بینظی��ر باالروندهی
عروجدهن��دهی منقلبکننده یا اینکه خال��ق هنریترین دایرهی
زمین ،زمان خودش با چپها بود یا راستها؟! در اشعار حافظ حتما
بیت سیاس��ی هم دیده میش��ود ولی نه به گلدرش��تی «مرگ بر
دیکتاتور»! ترمزهای همایون نبود ،ش��اید ش��جریان این قابلیت را
داشت که تا حد تاجزاده خودش را سبک سیاس��ت کند! بماند که
لگدزنان به میز انتخابات که با قلدری میخواستند ثابت کنند عدد
سیزده از بیست و چهار بزرگتر است ،مظهر کاملتری هستند برای
دیکتاتوریسم! من اما با همهی این کملطفیهای شجریان در حق
خودش ،هنوز هم استاد را #استاد میخوانم ،چه اینکه #هنر را باالتر
از #سیاست میدانم! سیاست یعنی همین که ربع پهلوی هم با وجود
پدر و پدربزرگ کودتاچیاش در اوج پدرسوختگی شعار «مرگ بر
دیکتاتور» اس��تاد ش��جریان را الیک کن��د ،حال آنک��ه «مرگ بر
دیکتاتور» ترجمهای جز «مرگ بر شاه» ندارد! همان شاه که برایش
باباکرم از قرائت قرآن شجریان بیشتر قدر و قرب داشت! جمهوری
اس�لامی نظام بیایرادی نیس��ت لیکن لطف این نظام به موسیقی
اصیل نب��ود ،رقص کمر جمیله از «گلبانگ» اس��تاد بیش��تر دیده
میشد! یادش گرامی باد! آن روز که پدرم بنا کرد از من یک حافظ
بقره بعالوهی الباقی سورههای قرآن بسازد ،تالوتهای بسیاری را
برایم ردیف میکرد؛ از قدیمها و از جدیدها ،از ایرانیها و از مصریها!
یکی از این قرا اس��تاد محمدرضا ش��جریان بود و پدرم مدام اصرار
داشت بگوید که با همهی این تفاسیر و تفاصیل و تصاویر ،صدالبته
که خط سیاسی شجریان را نمیپسندد! آن روزها مدام با خودم فکر
میکردم که چرا پدرم از پس��ند و ناپس��ند خط سیاسی هیچ قاری
دیگری حرف نمیزند! بعدها اینسو و آنسو میخواندم و میشنیدم
که یک جریان سیاس��ی همهاش اصرار دارد ش��جریان را #مردمی
بخواند! برایم سؤال پیش آمد که استاد مگر چه کار کرده دقیقا که از
عبدالباسط و مصطفی اسماعیل گرفته تا قاریان خودمان ،هیچکدام
توس��ط آن جریان ،محبوب مردم خوانده نمیش��وند ،اال شجریان!
همان روزها متوج��ه نکتهی دیگری هم ش��دم و آن اینکه جریان
سیاسی مخالف آن جریان ،شجریان را به دلیل مواضعش علیه اسالم
و انقالب و اس�لام انقالبی و انقالب اس�لامی نکوهش میکند! این
بگومگوها ادامه پیدا کرد و تا زیر تابوت شجریان هم ادامه پیدا کرد!
من مقصر را خود ش��جریان میدانم! عین آبخوردن اجازه داد که
بقرهی صدایش گاو یا مرغ س��حرش خروس بیمحل ترجمه شود!
هنرمند اگر در ترافیک ،ش��عار سیاس��ی بدهد ،رانندهتاکس��ی هم
پشتچراغ قرمز میزند زیر آواز! با این نظام ،حکومت ،رژیم و یا دم و
دس��تگاه میتوان مخالف بود یا موافق؛ حرف من این است که فرق
محمدرضا شجریان با روحاهلل زم چیست؟! اگر مثال استاد موافق نظام
میبود ،آیا میرفت صف اول نمازجمعه و جلوی دوربین «مرگ بر
آمریکا» میگفت؟! یک شأنی را ،یک منزلتی را و یک کالسکاری را
هنرمند باید برای خ��ودش حفظ کند؛ چه له و چ��ه علیه! من نه با
ش��جریان اصولگراها موافقم ،نه ب��ا ش��جریان اصالحطلبان! من
ش��جریان را منهای سیاس��ت میکنم! من آن روزی را میبینم که
موس��وی و احمدینژاد مثل خاتم��ی و ناطق دارند با ه��م فالوده
میخورند ولی چند متر آنطرفتر از مزار حکیم طوس ،هنوز سخن
از هشتاد و هشت است باالسر قبر اس��تاد! به #همایون نگاه کنید!
هزاری هم «مغز معیوب اصالحات» بخواهد بالیی که افسادطلبان
بر سر پدر آوردند ،بر س��ر پس��ر هم بیاورند ،باز این جوان مجرب و
نجیب با رندی تمام اصرار دارد که خط خودش را داشته باشد! کاش
استاد ،سیاست آقازادهاش را داشت ،نه آن سیاست که من ترجمهاش
میکنم به «پدرس��وختگی»! مخاطب خاص :همایون شجریان اما
مخاطب خاصتر :خود اس��تاد! خود استادی که با صدای ایرانیاش
آیاتی چند از کالم عربی خدا را حفظ شدم و همین برایم بس است
که گور پدر سیاس��ت ،برایش فاتح��های بخوانم و ب��ه یاد حضرت
شمسالشموس فوت کنم از اسدآباد به طرف آبادی طوس...

خط :عبدالرسول گراشی

