حقالتحریر

از جوهر قلم شاملو
تا گوهرحنجرهی شجریان
س�ردبیر :لطف��ا از ای��ن واقعی��ت #ف��رار نکنیم:
سیاس��ت که اصل ش��ود ،قربانی اول #هنر اس��ت.
از نویس��ندگی بگی��ر ت��ا نوازندگ��ی و خوانندگی،
تقریب��ا ح��ال هی��چ هنری خ��وب نیس��ت؛ چون
ویروس سیاس��ت ،مثل خوره افتاده ب��ه جان هنر.
چون #ش��املو با انقالب مشکل داش��ت ،پس قلم
رها مث��ل برگهای پایی��زیاش را نادی��ده بگیرم؛
همانق��در تنگنظری اس��ت که ی��ک ضدانقالب
لندننش��ین هم مدعی شود #ش��هریار اصال شاعر
نبوده! و درست در این منظومهی سرشار از #افراط
و #تفریط که «خطش��کنی فرهنگی» جای خود را
به «خطکشی سیاس��ی» داده ،تو فقط باید رهبر با
جرأت انقالب اسالمی باش��ی که در عمومیترین،
ش��لوغترین و در عین حال رس��میترین نمایشگاه
کتاب جمهوری اس�لامی ،اندک ابایی از در دس��ت
گرفتن کتاب اش��عار احمد ش��املو نداش��ته باشی!
اینهمه #دوربی��ن را مگر نمیبین��ی حضرتآقا؟
بنش��ین کنج کتابخان��هی ش��خصیات ،تا صبح
ش��املو بخوان! معاالس��ف اغلب انقالبیه��ا نهتنها
بصیرت را درشت از خامنهای به ارث بردهاند ،بلکه
حتی فرهنگ و هن��ر را هم درس��ت از خامنهای به
ارث نبردهان��د! قیاس کنید واکن��ش حزباللهیها
به فوت مرح��وم صانعی در همین مجازس��تان را با
واکنش رهب��ر فرزانه! یا خامن��های از مریخ آمده یا
ما اندک بویی از اس�لام ناب و اخالقمدار سیدعلی
نبردهایم! در ش��رح مظلومیت رهب��ر انقالب همان
به که از ای��ن حرفهای #حق بزنی��م و اال روضهی
امسال بیت ،س��مبل عقالنیت اسالم انقالبی و سند
جامعیت انقالب اس�لامی بود ،نه غرب��ت ولی! هنر
هم در مظلومیتی مش��ابه اس��ت! از یک طرف ،فقر
قلم بیداد میکن��د؛ از طرف دیگر دل��ت نوای بنان
و صدای ش��جریان میخواهد که در این آشفتهبازار
موس��یقی ،خیلی نباید متوقع تول��د یک حنجرهی
طالیی باش��یم! همهی مصیبت از آنجا شروع شد
که به #هنر به چشم #صنعت نگاه کردیم .محصول
چنین نگاهی ،عجیب نیست که به رشد قارچگونهی
هنرمندان پولی ختم شود .خوانندگان یکشبهای
که هیچ کدام شهرام ناظری بلکه حسامالدین سراج
نمیشوند اما تمام شهر از پوسترهایشان پر است.
اتفاقا فروششان هم بدک نیست .مردم فقط در دین
دولتمردان خود نیستند؛ در دین هنرمندان خود
هم هستند! هنر اگر به ابتذال کشیده شود و هنرمند
اگر مبتذل ش��ود ،ذائقهی هنری مردم هم تحلیل
میرود .کارگردانهای��ی که به زور س��خیفترین
مس��خرهبازیها میخواهن��د م��ردم را بخندانند،
آدمی را یاد روضهخوانهای��ی میاندازد که زورکی
میخواهند از ملت اشک بگیرند .باید قرنها بگذرد
تا یکی مثل شیخحس��ین انصاریان قدم در این دنیا
بگ��ذارد .همچنان ک��ه مجید مجیدی ه��م به این
آس��انیها تکرار نمیشود .من «خورش��ید»ندیده
الجرم بای��د پناه به عص��ر ماضی ببرم :در آس��مان
س��ینمای ایران ،فیلمی مثل «بچههای آسمان» به
ندرت پیدا میشود ،چون سالهاست با هنرمندانی
طرفیم که بیشتر دوس��ت دارند #سلبریتی باشند
تا  #هنرمن��د و خب! «میان ماه من ت��ا ماه گردون،
تفاوت از زمین تا آسمان است» .سلبریتی ولو آنکه
خودش هم نداند ،کارمند عرصهی سیاس��ت است؛
حال آنکه هنرمند باید کارگر معدن عش��ق باشد.
اوال کاش گلویی که ب��رای رمضان همهی ما «ربنا»
خواند ،خ��ود را در گلوگاه اظهارنظرهای سیاس��ی
بند نمیکرد .ثانیا کاش یکی در صدا و س��یما پیدا
میش��د که عاقبت از خر ش��یطان میآمد پایین و
دوباره افطار ش��هراهلل را به اطفار ش��جریان متصل
میکرد .خوب نیست که «جذب حداکثری» شامل
تتلو هم بش��ود اما جاهای دیگر جوری گارد بگیریم
کأنه مصداق مس��لم تصلبیم .در مواجهه با هنرمند،
هنوز هم بهتر اس��ت که از راه دل وارد ش��ویم و اال با
بردن امثال امیرحس��ین مقصودلو روی سن ،رودل
میکنیم .حال هنر مثل حال روزهای آخر شجریان
میماند .البته که همه مقصریم؛ از خود استاد گرفته
تا رس��انهی ملی .گیرم دو تا نام��هی قهرآلود هم به
زعمای تلویزیون نوش��ته بود ش��جریان .تو با پخش
مجدد «ربنا» بنا را بگذار ب��ر تدبیر .حتما ضررش از
هشت سال ریاستجمهوری حسن روحانی بیشتر
نیس��ت .وای بر ما اگر تالش برای حف��ظ را خالصه
کنیم به عناصر سیاسی .از س��ویی خود هنرمندان
هم باید مراقب شأن خود باش��ند .این نمیشود که
مدام ادعا کنیم #هنر از #سیاس��ت جداست لیکن
بیکالسترین گفتار و رفتار را در تبلیغ همین شیخ
س��رخه از خود نمای��ش دهیم .خوب اس��ت بعضی
اصحاب هنر ،تکلیفشان را با خود و با مخاطب روشن
کنند که آیا باالخره سیاستمدارند یا هنرمند؟ یعنی
با وجود جیغ بنفش هشت س��ال پیش ،آیا هنوز هم
هنرمندان مایل به طیف روش��نفکری ،رویش��ان
میش��ود که «هنرمند متعه��د» را مته��م کنند به
سیاس��تزدگی؟ اگر هنر حکومتی محکوم اس��ت،
هنر دولتی از آنهم محکومتر اس��ت و اگر هنرمند
حکومتی بد اس��ت ،هنرمند دولت��ی از آنهم بدتر
است .حال هنر خوب نیست؛ چون عوض #اعتدال به
#ابتذال عادت کردهایم!

دربارهی قصور و تقصیر متقابل استاد و تلویزیون

حق :بعید اس��ت در زمینهی صدا #همایون بتواند از پدرش جلو بزند اما
ناظر بر درایت ،این جوان نجیب نهتنها از #شجریان جلو زده بلکه حتی
از صدا و س��یما هم س��نجیدهتر موضع میگیرد! کاش مدیران سازمان،
عوض زیرنویسهای انبوه شبکهی خبر ناظر بر درگذشت استاد -که تنها
کارکردش درآوردن لج ملت است -الم تا کام به خبر درگذشت شجریان
اشاره نمیکردند! تویی که آخرش هم راضی به پخش #ربنا نشدی ،جمع
کن این ش��وی بینمک را! در مثل مناقشه نیس��ت؛ ربنا مثل گل خداداد
میماند! گیرم عزیزی الساعه یک سلفی در آغوش ترامپ بگیرد! یک بیانیه
هم بدهد که ال و بل! باز هم عاقالنه نیس��ت که صدا و سیما از پخش گل
ملبورن صرفنظر کند! این گل و آن صدا ،تعلق به همه دارد! پش��ت ربنا
فقط حنجرهی شجریان نبود؛ صدای شهراللهی یک ملت بود! همچنان که
پش��ت بغلپای تمیز خداداد هم دعای کل ایرانیان! طرفه حکایت اینکه

جام کدام جم؟

ش��جریان در آن نامهی بهزعم من بچگانه ،اینقدرش را درست تشخیص
داد که خرج ربنا را سوا کند! با اینهمه سازمان در بدترین نوع تصلب ،حتی
در س��الهای اخیر هم -که استاد در بس��تر بیماری بود -راضی به پخش
ربنا نش��د! خیلی هم خوب! خبر فوت ش��جریان را هم پخش نمیکردی!
شترسواری دوالدوال چون به لجبازی با مردم تعبیر میشود ،هرگز نتیجه
نمیدهد! این از تلویزیون! حاال موسم نمایش بیتدبیری خود استاد است!
گیرم هشتاد و هشت تقلب شده بود! تو باید هزار و چهارصد سال اسالمی را
بزنی که خودت نهتنها قاری قرآنش که حتی ربناخوانش بودی؟ و بعد هم
انقالبی را بزنی که اقال برای شما بد نشد! طیارهی خمینی در بهمن پنجاه
و هفت ،صحیح و سالم به زمین نمینشست ،موسیقی شجریان تا آخر عمر
ذیل باباکرم حاجیفیروز تعریف میشد! انقالب اسالمی به هرچه بدهکار
باشد ،به موسیقی اصیل بدهکار نیست! ولی خب! آنچه به این گزاره لطمه

میزند ،فقط نمکنشناسی شجریان نیست! کس��انی هم که با بهانههای
سست با تتلو فالوده خوردند ،لطمهی بدی زدند به هنر انقالب! چند سال
پس از هشتاد و هشت ،ش��جریان در مصاحبه با روزنامهی ایران ،تا حدی
از مواضع افراطی خود کوتاه آمد ولی مدیران تلویزیون ابدا نخواستند آن
گفتوگو را ببینند! کاش فوت شجریان را هم نمیدیدند! رک بگویم :صدا
و س��یما ش��هوت این را دارد که برای خودش فحش بخرد! بهخصوص با
مجریان لوسش؛ چه مجریان مثال انقالبی ،چه الیآخر! این هنر معکوس
را فقط صدا و سیما دارد که حتی از روحاهلل زم هم #مظلوم بسازد! بار اول
و آخر نبوده که رس��انهی نهچندان ملی #لطمه زده به شاهکار پاسدارها!
ربنا را پخش میکردی؛ زیرنویس هم میرفتی! واهلل صحبتهای همایون
در جوار بیمارس��تان جم ،جام تدبیر بیشتری داشت تا سکنات متناقض
مدیران برعکس جامجم! چه میکشد حضرتآقا از دست شما...
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از «مامانپری» تا «محمدرضا شجریان» به قلم ساره بهرامی

مرغ فقط مرغ سحر

زیباترین و ماندگارترین اثر استاد متولد مشهدالرضا #همایون است
یکم :سال هشتاد و دو ،حوالی خشخش پاییز ،زیر چکمههای ارزانقیمت
ملی ،من یک��ی از بچهدبس��تانیهای تازهبالغ بدون اینترن��ت و گیمنت،
دلخوشی ظهرانهی بیبروبرگردم این بود که به محض اینکه زنگ آخر
با چهچهی «یا علی ،یا علی» عین کشداری میپیچید توی راهروی سوت
و کور دبستان؛ چادر کشی را چپه و راسته بیندازم روی مقنعهای که حاال
شاید چانهاش رسیده بود به شقیقه و یک دستم نارنگی جامانده در جامیز
نیمکت و یک دس��تم کولهی س��نگین دفتر و کتاب ،جیغ شادی پس از
تعطیلی سر دهم« :هورااااا» .تو گویی خداداد پاس به موقع گرفته از علی
دایی و توپ را کوبیده کنج دروازهی استرالیا! میخزیدم توی پیکان سبز
یشمی و خس��تهی آقای راننده که پرتم کند جلوی خانه! که چی؟ که در
خانه که باز میشد ،بوی غذای مامانپری بزند توی پرههای بینیام و بعدش
تا دست و رویی میشستم ،سریال «این خانه دور نیست» تیتراژش میآمد
روی صفحهی تلویزیون سونی کوچکمان! مامانپری ولی این سریال را به
اسم اورجینالش نمیشناخت؛ میگفت «خانهی سالمندان»! حاال کبوتر

خیال آزاد کن و تصور کن یک س��ینی غذا جلویت باشد و یک دمپختک
مامانپز وسط سینی باشد و یک پیاله ساالدشور گوجهای کنارش و «جعفر
بزرگی» آن پیرمرد سر و صورت پنبهنش��ان و مهربان سریال با آن لبخند
منحصربهفردش وس��ط حیاط خانهی س��المندان «مرغ سحر» بخواند و
پیرمردها را دور خودش جمع کند! مگر میش��ود این آواز پرآوازهی مرغ
سحری که توی ویدیوی ذهنت حمیدهی خیرآبادی دارد و ژاله علو دارد
و خیلی مرغهای اصیل دیگر دارد ،از پالتوه��ای کودکی یادت برود؟! تار
میشود ...بیکیفیت میش��ود ...حتی گاه خش میافتد روی تصویر ولی
#محو نمیشود!
دوم :روز تش��ییع پیکر «س��ردار دلها» روی پای خودم��ان نبودیم ...ما
همه جنازههایی بودیم که روی دوش س��ردار داشتیم تشییع میشدیم...
روزگار گچ یتیمی پاش��یده بود به صورت س��ردمان و عین بچهیتیمهای
مغرور که نمیخواهند اشکشان را بچههای فامیل ببینند ،بغضمان را تا
جایی که میشد لقمه میکردیم؛ قورت میدادیم با آبمعدنی! سردارمان

رفته بود ولی ما هنوز او را در ضربان قلب خود داش��تیم ،صدای گرمش را
داش��تیم ،افق دیدههای بصیرش را داش��تیم و هنوز آنقدری #غرور در
مردمک چش��م خیسمان موج میزد که نخواهیم بش��کنیم! زمس��تان
بود اما نگاه ما عطر بهار را داش��ت! بیخود نبود تصاویر س��ردار را آویزان
میکردیم به شاخههای خش��ک درختان« :کدام دانه فرو رفت در زمین
که نرست؟!»
سوم« :مرغ سحر» از حنجرهی شیرین هر که خوانده شود ،پشت بندش
یاد شماست ...یک آلزایمر تاریخی میخواهد فراموشی شما که البته محال
است ...راس��تش از روز شهادت س��ردار ،هر روز مرغ س��حرمان #ناله سر
میکند و داغ ما را تازه و تازهتر میکند ...خوشحالم برایتان که همیشه با
عزت و شوکت کافی زندگی کردید و دنیا به شما -چنان که به ما -سخت
نگرفت ...زیباترین و ماندگارترین اثر ش��ما #همایون اس��ت که بهحق از
حس��رت ما برای از دست دادن ش��ما کاسته ...س��فرت بهخیر استاد ...به
شکوفهها به باران برسان #سالم ما را...

