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روزگار دوزخي من

مرا به نام كوچكم صدا نزن

جيغ بنفش

پوريا سوري
برف و بوران هر لحظه ش��ديدتر ميش��د اما خبري از
«عموژوزي» نبود .ش��اخههاي درختها را كه زير سنگيني
برف س��ر خم ك��رده بودند پس ميزدم و اس��تالين را صدا
ميكردم .خبري نبود .س��رماي اس��تخوان س��وزي داشت
زمستان برزخ! دستهايم از سرما كرخت شده بود ،تصميم
گرفتم كه به خيمه بازگردم ،سعي كردم از روي جاي پاهايم
راه برگشت را پيدا كنم اما بوران و برف ر ِد مسيرم را پوشانده
بود ،تنها به واسطه يك حس مسير بازگشت را پيش گرفتم،
چند دقيقهاي بيشتر نگذشته بود كه سوسوي نوري ،ميان
سپيد و سيا ِه برف و شب نظرم را جلب كرد ،با احتياط جلو
رفتم .هيمه آتشي به سمت آسمان زبانه ميكشيد .درست
ميدي��دم ،عمو ژوزي و يك نفر ديگر كه پش��تش به من و
رويش به اس��تالين بود دو طرف آتش نشسته بودند و گرم
گفتوگو بودند .وقتي ديدم متوجه حضور من نش��دهاند ،با
فاصله منتظر ماندم و به حرفهايشان گوش دادم.
استالين پكي به سيگارش زد و گفت :دقيقا همين است
«چشمان باز بسته» ميماند .فكر
كه ميگويي! زندگي مثل
ِ
ميكني چشمهايت به روي جزء جزء زندگي باز است ،حتي
پشت سرت هم چش�� مداري اما واقعيت چيز ديگري است،
يداني.
كور هستي و نم 
غريبه دستهايش را باال برد ،بدنش را به باال كش داد و
گفت :البته هميشه اينطور نيست! يك وقتهايي هست به
اين فكر ميكني كور هستي و نم يداني .غافل از اينكه شايد
همه كور باشند ،ش��ايد در جامعه كورها زندگي ميكني! و
شايد اين همه خوشبيني كه در عموم مردم موج ميزند ناشي
از اين باشد كه فكر ميكنند خوشي همين است كه هست.
عمو ژوزي گفت :حرفت قبول اما قبول كن كه همه چيز
را نميشود به مردم گفت.
غريبه نيمخيز ش��د و گفت :اين چه حرفي اس��ت كه
ميزني! هنوز مشي ديكتاتور مآبيات را حفظ كردهاي .آقاي
محترم ما مردهايم ،حاال خوب است سالمرگمان دو روز با هم
تفاوت دارد .بايد باور كني كه ديگر تمام آن دروغ و دغلها،
تمام آن زندان و تبعيدها ،تمام آن كشت و كشتارها اهميتي
ندارد ،اينجا هيچ كدام مهم نيست ،فقط تويي كه مهمي ،چه
در حضور و چه در غياب! به قول آن ش��اعري كه در خيمه
ما سكونت دارد «تنها ،تو آنجا موجوديت مطلقي ،موجوديت
محض! چرا كه در غياب خود ادامه مييابي و غيابات .حضور
قاطع اعجاز است»
مال
ژوزي پرس��يد :اين��ي كه خون��دي مال كي ب��ود؟ ِ
ماياكوفسكيه؟
غريبه جوابش را نداد و ادامه داد :البته نه اينكه فكر كني
من هم سرنوش��تم جدا از توئه ها! هممون مثل هميم .مگه
اينجا كس��ي ميدونه فيلماي من چه سرنوشتي پيدا كرده!
امروز  13سال ميشه كه من ُمردم 13 .سال ميشه كه همه
چيز تموم ش��ده .باور كردم كه ديگه نه «پرتقالكوكي» در
كاره و نه «شاينينگ»! مدتهاست به اين نتيجه رسيدم كه
تنها كاري كه ميتونم بكنم اينه كه بشينم و «ساكت و آروم»
نگاه كنم .ميفهمي كه؟ آدماي مرده فقط ميتونن نگاه كنن.
ژوزي دوباره پرسيد :اون شعري كه خوندي مال كي بود؟
مالماياكوفسكيه؟
ِ
غريب��ه ش��انههايش را ب��اال انداخت و گف��ت :انگار به
حرفهايم گوش نميدهي! گفتم كه شع ِر آن شاعري است
كه در خيمه ما روي صندلي چرخدار مينشيند .اسمش را
روشني بامداد است.
يدانم اما به
نم 
ِ
س��كوت مطلقي بين غريبه و عمو ژوزي برقرار شد .من
كه ديگر س��رما طاقتم را تاق كرده بود از الي بوتهها بيرون
آمدم و پرسيدم :مگه شاملو توي خيمه شما زندگي ميكنه!
غريبه و استالين كه از حضور يكباره من دچار شوك شده
بودند! جاخورده و با وحشت نگاهم كردند .انگار ميخواستند
س��ر به تنم نباشد .غريبه گفت :اوال اينكه اين چه طرز وارد
شدنه! دوم اينكه فالگوش وايسادن كار خوبي نيست ،سوم
اينكه چي پرسيدي؟
تصوير غريبه برايم آشنا ميزد ،با صورتي كه تا بناگوش
س��رخ ش��ده بود (البته نه از سرما كه از خجالت) گفتم :اوال
اينكه شرمنده ترسوندمتون ،من اومده بودم دنبال عمو ژوزي،
آخه گم شده بود .دوم اينكه نميخواستم فالگوش وايسم،
منتها وس��ط بحثتون رسيدم گفتم بحثو خراب نكنم ،سوم
هم چقدر چهره شما آشناست؟ بازيگر تلويزيون نيستين؟
غريبه خندهاي زد و گفت :نه پسر ،نيستم .يه سوال ديگه
هم پرسيدي در مورد يكي كه توي خيمه ما زندگي ميكنه؟
گفتم :ها! پرسيدم شاملو توي خيمه شما زندگي ميكنه؟
غريبه آشنا پرسيد :شاملو؟ نميشناسم!
گفتم :همين شاعري كه گفتين روي صندلي چرخدار
ميشينه ،هميني كه شعر ازش خوندين ،احمد شاملوئه.
غريبه آش��نا كه دوزارياش افتاده ب��ود گفت :آره ،توي
خيمه ماست ،وقتي شعر ميخونه همه سِحر ميشن! عجب
صداي افس��ونگري داره .خواستي يه بار به آنجلي كه مامور
خيمهتونه بگو بيارتت خيمه ما ببينيش.
عم��و ژوزي كه تمام اين مدت س��اكت بود رو به غريبه
آش��نا كرد و گفت :استن! يعني اين شعري كه خوندي مال
ماياكوفسكينبود.
استن (گويا اسمش استن بود) رو به ژوزي كرد و با گره
اخمي در پيشاني گفت :صدبار گفتم «مرا به نام كوچكم صدا
نزن» .حاال اگر ميزني هم كامل بگو .مگه من به تو ميگم
استنلي
«ژوزي» كه تو به من ميگي «اس��تن» .اس��م من
ِ
شهرتم هم كوبريك .افتاد؟
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متبسم (رهبر اركستر) هم لذتي ميبرد كه نگو! من هم
مانده بودم مات و متحير كه واقعا منبع اين انرژي بيولوژيك
كه تبديل به صدا شده كجاست؟ چه عاملي باعث ميشود
يك انس��ان اينگونه فرياد بكشد؟ تمام رگهاي گردن و
پيشاني اينگونه خوانندگان متورم ميشود ،شقيقهها باد
ميكند ،زبان كوچك از انتهاي حلقوم كامال مشهود است.
داد كشيدن امروزه تبديل به بخشي از موسيقي عامهپسند
ش��ده اس��ت .اين روند و الگو در جهتي ديگر باعث افت
شديدكيفيتنوازندگانيميشود
كه هم��راه خواننده روي صحنه
ميآين��د .نوازندگان در اجراهاي
جدي��د تبديل ب��ه نوعي عنصر
تزئيني شدهاند كه بود و نبودشان
فرقي ندارد و به راحتي ميتوان
با يك سيس��تم صوتي و پخش
مجدد ( )Play backنبود آنان
را جبران كرد .اين است موسيقي
پ��اپ معاص��ر؟ كاه��ش نقش
نوازندگان و تمركز و نورافش��اني
روي آوازخواني كه در سه پنجم
يك قطعه فرياد ميكشد .جالب
اينكه در همين بخشهاي فرياد
كشيدن اس��ت كه مردم هم به
هيج��ان آمده و ش��روع به جيغ
كش��يدن و داد زدن ميكنن��د.
كار از ح��د و ح��دود تئ��وري
دوس��ت آلماني من هم گذشته
اس��ت .حاال ديگ��ر «داد زدن»
نشانه زندگي مدرن شده .فرياد
كشيدن بخش��ي از برونفكني
ش��هروندان جوامع مدني است.
اين قبول .اما چرا اين برونفكني
در هنري مانند موس��يقي پاپ
رايج شده است؟ نميدانم .البته
ميتوان پيوندي بين موس��يقي
پ��اپ و زندگ��ي روزم��ره به زور
و ض��رب كلمات و اطوار مختلف ايج��اد كرد اما ذات اين
موس��يقي هيچ رابطهاي با مس��ايل اجتماعي و فرهنگي
روز جوامعي مانند آمريكا و بريتانيا ندارد .درست برعكس
موسيقي راك .به ياد بياوريم اعتراض تاريخي موسيقدانان
راك را به جنگ ويتنام در جشنواره بزرگ وود استاك .آيا
در آن زمان صدايي از موس��يقي پاپ شنيده شد؟ هيچ.
از اين دس��ت «ضد واكنشها» در اين موس��يقي فراوان
اس��ت .پس نميتوان داد زدن خوانندگان معاصر پاپ را
در راستاي اعتراض به وضعيت موجود جوامع تعريف كرد.
اين داد زدنها چيزي نيست جز عدم آگاهي ،تازه به دوران
رسيدگي و توهم خواننده بودن به همراهي يك دستگاه
چند صد دالري كورگ ( )korgيا سوني به اضافه هيجان
مردمي كه سالهاس��ت فرق ميان آواز و داد كشيدن را از
ياد بردهاند و تقصيري هم ندارند.
راس��تي يادم رفت بگويم :اين خانم ويتني هيوستن
هم كه تازه فوت فرمودند از استادان مسلم فرياد كشيدن
بودند .روحشان در پيوند با سكوت ابدي باد .آمين!

عليرضا اميرحاجبي
روزي از اورليش تيلگنر خبرنگار و مس��وول س��ابق
دفتر تلويزيون دوم آلمان در تهران پرسيدم« :چرا اينقدر
بلند حرف ميزني؟» وي با همان صداي بلند و قاطعيت
هميش��گياش گفت« :بلند حرف زدن يكي از نشانههاي
مدرن زندگي كردن اس��ت .اگر
ميخواهي ديگران را تحتتاثير
ق��رار ده��ي محكم ،ش��فاف و
بلند ح��رف بزن( ».ش��ما واقعا
نميتواني��د تصوير كنيد كه اين
مرد چق��در بلند ح��رف ميزد!
درست مثل اينكه يك آمپليفاير
مارك «مارش��ال» را قورت داده
بود) .اين جالب توجه اس��ت كه
ش��فافيت و بلند حرف زدن را با
روح مدرنتيه پيوند ميزد هيچگاه
از يادم نخواه��د رفت .حاال چرا
اين ماجرا را پيش كشيدم؟ دليل
دارد.
چند وقت پي��ش بود كه به
شكلي اتفاقي به تماشاي بخشي
از مراسم اهداي جايزه موسيقي
گرمي ( )Grammyايس��تادم.
هرچ��ي خواننده ريز و درش��ت
آم��د روي صحنه يا داد ميزد يا
جيغ ميكشيد .در هيچ آهنگي
موزيك و موزيكاليته در كار نبود.
البته يك استثنا وجود داشت و
آن ه��م پ��ل مككارتني بزرگ
موسيقيدان عضو گروه افسانهاي
«بيتلها» بود كه خيلي ش��يك
آمد دو تا آهن��گ خواند و رفت.
در آوازه��اي او ن��ه از داد خبري
بود و نه از هيجانهاي كاذبي كه بس��ياري از خوانندگان
تازه به دورانرسيده پاپ سعي در به وجود آوردنش دارند.
خواندن در اكتاوهاي باال خود تكنيكهايي را ميطلبد كه
يك پس��ر يا دختر  18 ،17س��اله به راحتي نميتواند به
آنها دس��ت يابد .به دليل همين عدم دسترسي سريع به
تكنيكهاي آوازخواني اس��ت كه اكثر حضرات پاپخوان
جيغ ميكشند و فرياد ميزنند .در موسيقي پاپ وطني
خودمان هم با اين مشكل مواجه هستيم .كمتر خوانندهاي
را دي��دهام كه بتواند بدون جيغ كش��يدن و به راحتي به
سمت اكتاوهاي باال صعود كند .البته در اين ميان استادان
بزرگي هم بوده و هس��تند كه ب��ه راحتي از يك اكتاو به
يك اكتاو ديگر ميروند مانن��د زندهيادان محمد نوري و
حسين سرشار.
اين جيغ زدن در موس��يقي سنتي و فاخر ايراني هم
رايج شده است .چند روز پيش يك اجراي فاجعه و بسيار
بدصدا از ساالر عقيلي شنيدم .چشمتان روز بد نبيند .آقا
اي��ن خواننده عجب داد و بيدادي ميكرد .اس��تاد حميد

رويداد

برنامههاي بزرگداشت ايرج افشار در يزد
همزمان با اولين س��الروز درگذشت استاد ايرج افشار
در  18اسفند ،به همت گروهي از انجمنهاي غيردولتي
فرهنگي و همچنين سازمانها و نهادهاي دولتي مرتبط،
نخستين همايش يزدشناسي نكوداشت استاد ايرج افشار
در يزد برگزار ميش��ود .از آنجايي كه يكي از موضوعات
مورد پژوهش و تحقيق استاد افشار يزدشناسي و تصحيح
مت��ون خطي مرتبط ب��ا تاريخ اين خطه ب��وده ،فعاالن
فرهنگ��ي يزد همت خود را صرف اي��ن مهم كردهاند تا
ياد و خاطره بزرگ ايرانشناسان را با برگزاري نخستين
همايش يزدشناس��ي كه مورد عنايت ويژه او بوده برگزار
كنند .در اين همايش يك روزه ،تعدادي از پژوهش��گران
و يزدشناسان به بيان سخناني پيرامون آثار و شخصيت
استاد ايرج افشار در نشست نخست و همچنين در نشست
دوم به ارايه ديدگاههاي خود پيرامون ضرورتها ،چالشها
و آينده مباحث يزدشناسي در حوزههاي مختلف از جمله
فرهنگ ،تاريخ ،مفاخر ،جغرافيا و ...خواهند پرداخت .در
حاشيه اين مراسم نيز نمايشگاهي از كتابهاي استاد ايرج
افشار در حوزه يزدشناسي و همچنين نمايشگاه عكس
از اين چهره ماندگار برگزار خواهد شد.
برنامه نخستين همايش يزدشناسي
«نكوداشت استاد ايرج افشار»
س��خنران اول -آقاي حسين مسرت -پژوهشهاي
يزدشناسي استاد افشار
سخنران دوم -آقاي س��يد فريد قاسمي -مروري بر
زندگي و آثار استاد افشار
سخنران سوم -دكتر سيدحجت الحق حسيني -ايرج
افشار و نسخهشناسي

س��خنران چه��ارم -حجتاالس�لام س��يدكاظم
مدرسي -مفاخر و مشاهير يزد
سخنران پنجم -دكتر سمسار -قناتهاي يزد
سخنران ششم -دكتر محمدحسين پاپلي يزدي -
جغرافياي يزد
سخنران هفتم -دكتر محمدرضا اولياء -معماري يزد
سخنران هشتم -آقاي سيد عبدالعظيم پويا -تاريخ
يزد
سخنران نهم -خانم صديقه رمضانخاني -فرهنگ و
مردمشناسي يزد

سلمان طاهري
salmantaheri@gmail.com

ايس�نا :حراجي «كريس��تي» لندن  15اثر از هنرمندان عصر طاليي هنر هلند را به معرض
فروش ميگذارد كه در اين مجموعه شاهكاري از رامبراند نيز به چشم ميخورد .اين نقاشي
كه ارزش آن  15تا 19ميليون دالر (هشت تا 12ميليون پوند) تخمينزده شده ،قرار است
در حراجي سوم جوالي «كريستي» به فروش برسد .ارزش كلي اين مجموعه آثار از استادان
قرن هفدهم اروپا19 ،ميليون پوند تخمينزده شده است .تابلوي رامبراند «مردي با طوقه و
كاله» نام دارد كه قدمت آن به سالهاي  1626و  1627بازميگردد.

كارتونخواب

يادبود
به بهانه درگذشت پروفسور «جالل بريماني»

در امتداد انسانيت
دكتر بابك زماني*

روز دوشنبه( 15اسفند) پروفسور «جالل بريماني» پس از
يك دوره بيماري طوالني درگذشت .بسياري از ما (ميانسالها)
او را آنط��ور به ياد ميآوريم كه گويي نيمهش��بان در محكمه
خود به درد دلهاي ما ،همان دردهاي جانفزاي اعصاب ،گوش
ميسپرد .دردهايي كه بس��ياري از آنها به نسخهاي و مرحمي
التيام مييابند و اگر مرحمي هم ندارند حداقل گوش��ي ش��نوا
و رويي گش��اده و روحي پش��تيبان و همدرد ،چون سيماي او
بيترديد از سنگيني آنها ميكاهد ،چونان كه پس از سالها به
ياد ميآوريم «ها پروفسور»...بسياري از ما طبيبان نيز كالسهاي
ش��ادي را به ياد ميآوريم كه با وجود پروفسور نهتنها دشواري
درس اعص��اب را ميزدود بلكه آن را زيبا هم ميكرد .بس��ياري
از پزشكاني كه در رشتههايي غيراعصاب اشتغال دارند ،آنچه از
مغز و از اعصاب به ياد ميآورند ،كالسهاي روز سهشنبهاي است
كه پروفسور بيماري را معاينه ميكرد ،عاليم را مييافت ،توضيح
م يداد و به تشخيص ميرساند .از مغز ميگفت ،از آخرين يافتهها
پيرامون آن و از تاريخ ،از «شاركو»كه به او ارادت بسيار داشت كه
فيالواقع او هم نورولوژي را به همين منوال (منتهي با فاصله يك
قرن) در پاريس با چنين جلساتي بنيان گذاشته بود! شايد هيچ
چيز براي استاد مطبوعتر از اين نبود كه او را «شاركو»ي ايران
بخوانند! توصيفي كه با احتساب صد سال فاصله ما با اروپا بسيار
دقيق مينمايد! بسياري از ما شاگردان و همكاران او كه سالها
همنشيني با او را تجربه كردهايم ،او را به مثابه انساني بزرگ اما
فروتن ،خوشبين و بشاش اما فكور به ياد ميآوريم .او كه آموخت
طب همان امتداد انسانيت است و درمان چيزي است از جنس
دوس��تي! آموخت ناماليمات و سختيها ،تنها باري مجددند بر
آنچه بر دوش داريم و از اين رو ارزش تالش را بيش��تر ميكنند
و هم از اين روس��ت كه توجيه فرار نيس��تند! پروفسور «جالل
بريماني» بيترديد پدر نورولوژي مدرن ايران است .اولين مقاالت
مغز و اعصاب ايران را او در مجالت بينالمللي به چاپ رساند و
س��الها او بود كه مغز و اعصاب اي��ران را در جوامع بينالمللي
نمايندگي ميكرد و اين در حالي بود كه حتي يك روز از درمان
بيماران ايراني در خود «ايران» و آموزش دانش��جويان ايراني در
«خود» ايران غافل نبود.
*متخصص مغز و اعصاب

