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روزگار دوزخی من

کاغذخوره
علیرضا امیرحاجبی
اول :گفتند که اولویت واردات کاغذ به ایران
در درجه پنجم اس��ت؛ در صورت��ی که موز در
درجه سوم است .این حرف بسیار نشانهگذاری
ش��ده و جالبتوجهی بود .نه اینکه بخوام کسی
رو محکوم کنم یا مقصر را با انگش��ت اش��اره به
خوانندگان نش��ان بدهم .ای��ن وضعیت تقصیر
هیچک��س نیس��ت .دیگ��ه کار از مچگیریهای
کلیشهشده گذش��ته .بعد هم اصال کسی گردن
نمیگی��ره ک��ه بخواهیم معرف��یاش کنیم .اما
بدی ماجرا اینه که اگر هم اش��تباه کشف شود
کسی حاضر به عذرخواهی و جبران آن نیست.
هیچکس گويا اشتباه نمیکند .همه عالمه دهر
هستند .با لیسانس گرافیک سر از اتاق مدیریت
کارخانجات چس��بچوب درمی��اره .با دکترای
الهی��ات عضو هیاتمدی��ره کارخانه موکتبافی
ش��ده .خب مش��خصه ک��ه تصمیمگیریها در
بسیاری از موارد اشتباه از آب درمیاد .اینطوری
مصرف موز میره باال و کاغذ توسریخور میشه.
ب��رای اجرای یک��ی از پروژهه��ای چیدمان
صوتی خ��ودم رفتم یک مرکز هن��ری باهزارتا
پارتیبازی و معرفی کردن و . ...مسوول محترم
بع��د از خوان��دن پیشط��رح من گف��ت« :آقا
خیلی عالیه .ایده جالبی اس��ت اما ش��ما به فکر
هزینههاش هس��تید؟ کی متقبل میش��ه؟ کی
میخواد حمایتت کنه؟ اسپانسر دارید؟» گفتم:
«نه عزی��ز جان .هزینهاش به گ��ردن خودمه».
مس��وول مربوطه که واقعا هم انس��ان ش��ریفی
بوده و هست گفت« :یک مشکل کوچک وجود
داره و اون اینک��ه ما در چن��د ماه آینده میزبان
جش��نواره آش��پزی بانوان مناطق شرق هستیم
و فع�لا مقدور نیس��ت برنامه ش��ما رو میزبانی
کنیم».
این جم�لات را با ناراحتی میگفت .ناراحت
بود از اینکه نمیتونه به یک پروژه هنری کمک
کنه .اص�لا ش��غلش همینه که ب��ه هنرمندان
کمک کنه .آدم باس��وادی هم به نظر میرسید
اما دستش بسته بود .در هر حال دوست شدیم
باهم .نتونس��ت مس��تقیم طرح رو مردود اعالم
کنه و گف��ت« :من طرح رو می��دم به مدیریت
مرک��ز تا تصمیم نهای��ی رو بگیرند .منتظر باش
بهت زنگ میزنیم ».و دیگه هیچ تماسی با من
گرفته نش��د .فصل کارهای محیطی و چیدمان
در فضای باز هم مش��خصه .وقت��ی رو به فصل
س��رما بری��م کار محیط��ی مخاط��ب رو اذیت
میکنه و اینچنین یک س��ال رو از دست دادم.
به همین سادگی .اعتراضی به جشنواره آشپزی
خانمه��ای خانهدار ندارم که هم��ه مدیون این
بانوان هس��تیم .با غذاهای خوشمزه ایرانی ،آش
بلغور ،آش رشته ،شلهزرد و...
چه بهت��ر از این .اما جای این جش��نوارهها
مراک��ز ب��زرگ هنری نیس��ت .فرهنگس��راها و
خانهه��ای فرهنگ محله ب��ا تعریفی که از دهه
 70به بعد براش��ون شد جای مناسبی برای این
کارهاس��ت .ما ه��م میریم غذاهای خوش��مزه
میخوری��م و تش��ویق میکنی��م .م��ن واقع��ا
نمیخواس��تم اقدام و درخواست کنم .دوستان
گفتن��د« :آنقدر بدبین نباش .ایده خوبیه .حتما
قبول میکنند ».بیا تحویل بگیر این هم از ارایه
ایده خوب که با آش ش��وربا برخورد کرد .البته
ای��ن رو ه��م بگم یک طنز ظریف��ی هم در این
داس��تانها وجود داره که خودتون باید کشفش
کنید چون من طنزپرداز نیستم.
دوم :دوس��تی زنگ زد و با عجله گفت« :آقا تو
که گفته ب��ودی هیچکس غیر از خودت چیزی
از نوش��تهها و آث��ار ش��وجیترایاما کارگ��ردان
آوان��گارد ژاپنی ترجم��ه نکرده ».گفت��م« :بله
هیچکس س��راغ معرفی و ترجم��ه این هنرمند
نرفت��ه ».در جواب گفت« :کج��ای کاری! آقای
فالنی که مس��وول فالن بخش اداره نمایش هم
هست تو وبس��ایت خودش یک مقاله بلندباال
نوش��ته درباره ترایاما ».رفتم وبسایت رو نگاه
ک��ردم دیدم یکی از مقاالت من رو عین به عین
کپی کرده گذاشته تو وبسایت فاخرش .داشتم
سکته میکردم از عصبانیت .آنقدر ناراحت بودم
که رفت��م جلوی آینه و ناخودآگاه و بر اس��اس
یک واکن��ش عصبی و دفاعی ش��روع کردم به
قیچی کردن ریش و س��بیلهام .چه افتضاحی
شد .مادرم گفت« :چی کار میکنی؟»
گفتم« :س��ر کس��ی رو گیر نیاوردم بتراشم،
دارم ری��ش خودم رو میتراش��م .ای��ن بهتر از
اونه که کار ب��ا آقای مدیر به دعوا و کتککاری
بکشه».
غریبه که نیس��تید آنقدر بد قیچی زده بودم
به س��ر و صورتم که از خجالت چند هفتهای از
خونه تکون نخوردم .در اون چند هفته کلی موز
خوردم و کاغذ سیاه کردم.
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برداشت آخر

«غارنگاره» نخستین تالش انسان برای لذت بردن از تصویر

«عصر حجر» با چاشنی سینما

ش�رق :شاید روزگاری تلقی اینکه نخستین انسانها ،به واسطه
نگاه هنرمندانه به طبیعت اقدام به ثبت دیوارنگارههایی بر غارها
و صخرههای محل زندگی خود کرده باش��ند ،دور از واقعنگری
به حساب میآمد اما امروزه پژوهشگران و محققانی که در این
خصوص فعالیت میکنند به یافتههایی رسیدهاند که نه تنها ثابت
میکند این دیوارنگارهها نخستین ردپاهای طراحی و نقاشی در
تاریخ بشر است بلکه برخی از هنرمندان غارهای پیش از تاریخ ،از
شیوههای کارتونیشکل برای القای حس تحرک به تصاویر خود
روی دیوارهای غارها استفاده میکردهاند.
غارها در فرانسه
تا به امروز غارنگارهها و صخرهنگارههای فراوانی در اقصینقاط
جهان کشف شدهاند که نمونههای این نگارهها در فرانسه ،اسپانیا
و ایران از ش��هرت بسزایی برخوردارند .یکی از مشهورترین این
مجموعه نگارهها در «الس��کو»ی
فرانس��ه ق��رار دارد .الس��کو نام
مجموع��های از غاره��ای واقع در
جنوبغربی فرانس��ه است که به
دلیل وجود غارنگارههایی در آن که
به دوران پارینهسنگی میرسند،
نامدار اس��ت .غاره��ای اصلی در
نزدیکی روس��تای «مونتینیاک»
در شهرس��تان «دوردون» ق��رار
دارن��د .درون این غارها تعدادی از
بهترینهنرهای دورهپارینهسنگی
نوین وجود دارند .غار الس��کو در
دوازدهم س��پتامبر س��ال ۱۹۴۰
توس��ط چهار نوجوان کشف شد
اما مجموعه غار در س��ال ۱۹۴۸
برای بازدید همگان گش��وده شد.
در  ،۱۹۵۵دیاکس��یدکربنی که
توسط هزار و  200بازدیدکننده در
روز تولید میشد به وضوح باعث
آس��یبدیدن چندین نگاره شده
بود و سرانجام غار در سال ۱۹۶۳
روی بازدیدکنندگان بسته شد تا آثار هنری آن بازسازی شوند.
پس از آنکه غار بسته شد ،نقاشیها به شکل طبیعی و آغازین
خود برگردانده شدند .مجموعه اتاقهای درون این غار با نامهای
«سرس��رای گاوها»« ،گذرگاه»« ،دودکش»« ،س��الن کلیسا»،
«صومعه» و «اتاق گربهسانان» نامگذاری شدهاند.
ماجرای شگفتانگیز غارهای السکو تا به امروز ادامه داشته
و حاال پس از  72س��ال از کشف این مجموعه غارها ،محققان
دانش��گاه «لو میریل تولوز» فرانسه پژوهشی جدید را در مورد
هنرهای غار در فرانسه که در آن حیوانات از چندین اندام ،سر و
دم برخوردارند منتشر کردهاند که نشان میدهد این نگارهها در
حقیقت نوعی تالش اولیه برای انیمیشن بودهاند .این یافتههای
شگفتانگیز که توسط «مارک ازما» و «فلورنت ریوری» در مجله
 Antiquityمنتش��ر شده است ،بیان میکند هنگامی که به
این تصاویر در زیر نور ناپایدار ش��علههای در حال سوس��و نگاه
میکنید ،آنها به نظر شبیه حیوانات متحرک هستند .همچنین
باورها بر این اس��ت که آثار ماقبل تاریخ که پیش از این تصور
میشد به عنوان دکمه یا آویز مورد استفاده بودهاند ،در حقیقت
به عنوان توماتروپ (تصاویر دوطرفه چرخشی برای تبدیل تصویر
به انیمیشن) طراحی شدهاند.
این محققان مدعی ش��دهاند که انس��ان ماقبل تاریخ از آن
زمان از ابداع س��ینما با ایجاد هنر با یک درک ابتدایی از اصل
تداوم دید خبر داده اس��ت؛ اکنون و پس از 20سال پژوهش در
مورد ش��یوههای انیمیش��ن عصر حجر 53،نگاره را در  12غار
فرانسه شناسایی کرده که بر دو یا چند تصویر برای القای حس
حرکت افزوده شدهاند .این تصاویر به نمایش حیوانات در حال
راهرفتن ،دویدن ،تکان دادن س��ر یا دم پرداختهاند .به گزارش
دیسکاوری ،غار  Lascauxدر جنوب غرب فرانسه از بیشترین
تعداد نگارههای دارای حرکت با افزودن تصاویر متوالی برخوردار
است .حدود  20حیوان و بیشتر اسبها از چندین اندام برخوردار
هس��تند که در نور سوس��وزننده مانند تاثیر انیمیش��ن عمل
میکنند .این محققان از کش��فی در مورد استفاده از صفحات
حکاکیشده باستانی به عنوان «توماتروپ» که پیش از این تصور
میشد در سال  1825توسط «جان هرشل» ،ستارهشناس ابداع
شده ،برای پشتیبانی از نظریه جالب خود استفاده کردهاند.
پ به معنی چرخ جادویی که یک اس��باب محبوب
توماترو 
در دوره ویکتوریای��ی بوده ،در حقیق��ت صفحات یا کارتهای
دارای تصاوی��ری در هر س��وی آن بودند که به یک نخ متصل
ش��ده بودند .با چرخاندن این نخ میان انگش��تان ،دو تصویر با
یکدیگر در یک تصویر انیمیش��ن ترکیب میشوند .برای کلمه
انیمیشن هم تا به امروز معادلهای فارسی ،اعم از «جانبخشی»
و «متحرکسازی» در نظر گرفته شده است Animation .از
ریشه یونانی  Animaبه معنی «جان» گرفته شده که همریشه
با «انف» و «انفیه» به معنای باد و نفس است .این خود مبنای
اعتقادی در اندیشه باس��تان داشته است ،چراکه آنان برای هر
چیزی قایل به جان بودند و محمل آن را باد میدانستند .در این
طرز تفکر ،تمامی اشیا نیز جان داشتهاند .در واقع ،واژه «طبیعت
بیج��ان» از قرن  18میالدی به کار رفته اس��ت ،پیش از آن،
طبیعت را جاندار میدانستند .در تفکر عرفانی و ادبیات ایرانی نیز
از کلمات��ی چون «جان و جهان» و «جانان» بهره فراوان گرفته
شده است .در متون هند باستان« ،آتما» به جان و روان تعبیر
ش��ده و نیرویی است که در نهاد و سرش��ت آدمی وجود دارد.
جالب توجه است که آتما در تمامی عناصر و اشیا ساری است و
روح اعظم یا منبع کلی آتما یا جان ،در واقع همان چیزی است

که در اشیا جریان دارد .در روایات قبایل استرالیایی و بدوی نیز
مشابهاتی از اینگونه یافت میشود( .زندی ،کیارش ،انیمیشن،
تاریخچه و معانی آن ،رش��د آموزش هنر ،ش��ماره 2و )3تمایل
به متحرکس��ازی و جانانگاری در مصنوعات بش��ری ،در گام
اول ب��ه تقلید ظاهر موجود زنده و در گام بعدی ،به ایجاد قوای
حرکتی و زندگی منجر ش��ده است .شاید از نقش دیواره غارها،
از گاوهایی که پاهای متعددی داش��تهاند تا حرکت را القا کنند
بتوان چنین تصوری را کرد که این انتخابها آگاهانه بوده و به
نوعی تمایل بشر بدوی را به ثبت تحرکی که در عیان میدیده
بیان میداشته است.
غارها در ایران
از میان تمام غارهایی که در ایران تا به امروز شناخته شده،
به واسطه داشتن نگارههای باس��تانی ،غارهای «میرمالس» و
«یافته» از اهمیت باالیی برخوردارند.
ای��ن غارها که در منطقه لرس��تان
ق��رار دارن��د رنگیننگارههایی را در
دل خ��ود ج��ای دادهاند که حیرت
جهانیان را به لحاظ داشتن تکنیک
منحصربهفرد و البته قدمت طوالنی
به همراه داشتهاند.
در روایت��ی از کش��ف غ��ار
میرمالس که در کتاب «سرگذشت
نقاش��ی در ایران» تالی��ف «پرویز
برات��ی» آم��ده ،میخوانیم«حضور
یک خارجی برای س��اکنان منطقه
«میرم�لاس» و «همی��ان» تازگی
داش��ت .تا زمانی که هنریفیلد پا
به منطقه «میرمالس» نگذاش��ته
بود ،آنها هیچ بیگانهای را از نزدیک
ندیده بودند .شب بود که فیلد وارد
روس��تا ش��د .مردان «میرمالس»
حس غریبی نس��بت به این مرد و
کولهپشتی بزرگش داشتند ،حس
آمیخته به غیرت و کنجکاوی .ورود
مردی بیگانه با ظاهری متفاوت به قلمروشان قابل تحمل نبود
ام��ا ظاهرا این مرد با دیگر مردان رهگذری که طی س��الهای
گذشته ،گذرش��ان به میرمالس افتاده بود ،فرق داشت .در این
سفر راهنمایی از اهالی «همیان» ،با قاطری که روی آن مقداری
تجهیزات و آذوقه بس��ته ش��ده بود ،فیلد را همراهی میکرد.
این ماجرا مربوط به س��ال  ۱۳۲۷شمسی بود .فیلد به محض
ورود ب��ه ده «میرمالس» از طریق راهنمایش س��راغ کدخدا را
گرفت .او از زم��ان ورودش به ایران فهمیده بود که کدخدایان
در روستاها نقش رییس دهکده را برعهده دارند .گیو ،کدخدای
«میرمالس» ،با احتیاط ولی با روی گشاده فیلد را به خانه خود
دعوت کرد و در آنجا ،از قصد این ایرانش��ناس آمریکایی برای
تحقیق روی نقاشیهای غارهای «میرمالس» و «همیان» آگاه
ش��د .صبح روز بعد ،در حالی که هنوز س��پیده نزده بود ،فیلد
به همراه گیو و راهنمایش ،عازم غارهای «میرمالس» ش��دند و
حوالی ظهر به غارها رس��یدند .کشف چنین نقاشیهایی برای
فیل��د قاب��ل تصور نبود .او در حالی که به فارس��ی دس��ت و پا
شکستهای حرف میزد ،رو به گیو کرد و گفت« :محشر ...خیلی
کوب هست اینها مستر گیو! »excellent.very good ...گیو
در حالی که هاج و واج مانده بود ،به راهنمای فیلد گفت« :چه
میگهای به مو؟ مگه تا حاال غار ندیده؟!» راهنما به زبان محلی به
گیو توضیح داد که این نقاشیها چهقدر برای امثال فیلد جالب و
مهم هستند .این کشف بعدها برخی از ابهامهای مربوط به تاریخ
پیدایش نقاش��ی در ایران را برط��رف کرد .فیلد و دو همراهش
در «میرمالس» ،س��راغ غارهای کونجی و همیان رفتند و برای
اولینبار صحنههای رزم و شکار با تیر و کمان را دیدند .این غارها
پر بودند از تصاویر حیواناتی چون اسب ،گوزن ،بزکوهی ،سگ و...
که روی سنگها و صخرهها اجرا شده بودند .بعدها منتقدان و
تاریخنگاران هنر ،این آثار را از جمله قدیمیترین آثار نقاشی در
ایران به حساب آوردند».
جدای از غار «میرمالس» که در کوه «سرسرخن» و در فاصله
حدود  30کیلومتری ش��هر کوهدشت قرار دارد غارهای فراوان
دیگری از جمله غارهای «گنجی»« ،بتخانه» و «رومش��کان»
هم دارای نگارههایی دیدنی هس��تند ام��ا یکی از نادر غارهایی
که ادعا میش��ود قدیمیترین اثر هنری ساخت بشر با 40هزار
س��ال قدمت در آن موجود است غار «یافته» در 25کیلومتری
جنوبغربی خرمآباد است .محمد ناصریفرد متخصص نقوش
صخ��رهای و نویس��نده کتابهای «س��نگنگارههای ایران» و
«موزههای صخرهای هنرهای سنگی» در گفتوگویی که پیش
از این با «شرق» داش��ته گفته است« :سنگنگارههای رنگین
کشفش��ده در غار«یافته» در استان لرستان دستکم متعلق
به 40هزار سال پیش است» .وی همچنین اذعان داشته است:
«پروفسور مارسل اُت ( ،)Perfessor Marcel Otاستاد پیش
از تاریخ دانشگاه لیژ در بلژیک در بازدیدی که از این غار داشت
و روی این آثار آزمایش کربنس��نجی و سنس��نجی انجام داد
نیز با قاطعیت س��ن دقیق آنها را به 40هزار سال پیش مربوط
دانسته است».
نتیجه:
با توجه به یافتههای اخیر محققان فرانسوی مبنی بر تالش
انسان اولیه در خصوص به دست دادن تصویری انیمیشنگونه با
دیوارنگارههایی که در غارهای السکوی فرانسه به دست آمده،
باید دید محققان با بررس��ی غارنگارههای میرمالس و یافته ،از
زاویه دید جدید ،آیا ردپای سینمای مدرن را در این آثار هنری
بازمانده از پیشینیان ما هم خواهند یافت یا نه.
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کلبه مشاهیر

«فرانتس لیست» وگرامافون قرن نوزده
نوشین پیروز
پدر «فرانتس لیست» پیانو ،ویلنسل و گیتار مینواخت.
او نواختن پیانو را در هفت سالگی به پسرش آموخت ،اما
در هشت سالگی آنقدر بچه در نواختن پیشرفت کرده بود
ک��ه روزی از کارش مرخصی
گرف��ت و با پس��رش ب��ه وین
رفت تا «بته��وون» را ببینند.
«بتهوون» با ش��نیدن صدای
نواختن «فرانتس» پیش��انی
او را بوس��یده و او را تش��ویق
ب��ه نواخت��ن ک��رد« .فرانتس
لیس��ت» ،ی��ک نوازنده معمولی نب��ود ،او
یک نابغه موس��یقی تمامعیار بود که تمام
مشاهدات خود از طبیعت ،افراد و اشیایی
که میدید ،با زبان موسیقی بیان میکرد.
چندبار عاش��ق شد ،زیاد س��فر کرد ،مزه
شهرت را چشید و هرچه دید و لمس کرد
و میشنید یا احساسش درباره زیباییهای
طبیعت ،بناهای تاریخی ،توفان ،ناقوس ژنو،
درد وطن را به زبان موسیقی بیان میکرد.
خانه «فرانتس لیست» درشهر «وایمار» (آلمان) ،خیابان
مارین ،ش��ماره )Marienstraße( ۱۷بازسازی و مرمت
شده .عکسهای قدیمی نشان میدهند که موزه فعلی تا
چقدر شبیه به دوران زندگی «لیست» بازسازی و نگهداری
میش��ود .در سالن خانه« ،لیست» پیانو خود را طوری در
وس��ط قرار میداد و پشت آن مینشست که خانه شبیه
تماشاخانه کوچکی میشد و مردم عالقهمند دستهدسته
برای ش��نیدن نوای ساز او به این خانه میآمدند .در خانه
روی هر کسی که به شنیدن موسیقی عالقه داشت باز بود.
او از نواختن و داشتن میهمان لذت میبرد .اینجا در واقع
سه اتاق است که به یکدیگر وصل هستند و اگر درهای بین
اتاقها را باز کرده و پردههای آویخته کناری باشند ،در خانه

سالن نسبتا بزرگی خواهیم داشت .دیوارهای اتاقنشیمن و
روکش مبلها با رنگآمیزی آبی و چوبهای گردوی تیره،
فضای بسیار آرام و دلچس��بی را به وجود آوردهاند .سالن
موزیک که دو اتاق دیگر این طبقه را شامل میشود ،درست
همانطور که در زمان اقامت «لیس��ت» بوده ،چیده شده
است؛ حتی اگر به شومینه اتاق نگاه کنید ،بهنظر میرسد،
هیزمهای درون آن ش��ب تا صبح س��وختهاند« .لیست»
آخرین سالهای زندگی خود
را در «وایم��ار» کنار دخترش
«کوزیما» و «واگنر» گذراند و
از آنها حمایت میکرد اما مرگ
زودتر به س��راغ «واگنر» آمد و
مرگ او خأل بزرگی در زندگی
«لیست» و دخترش به وجود
آورد .در این موزه ،ابتدا مختصری از زندگی
و بیوگرافی «لیس��ت» را دیده و میتوانید
به ویدی��و – پروجکتها نگاه کنید و بعد
از مجموعه دس��تنویسهای «لیست» از
مدال و نشانهای دریافتی او و مجسمهها و
پرترههایی که از او در این مکان جمعآوری
شده دیدن کنید .خانه محل تولد «فرانتس
لیست» ،در ش��هر «رایدینگ» (اتریش)
«خیابان لیس��ت» ش��مار ه Lisz t( ۴۶
 )straße، Raidingقرار دارد .موزه کوچک اینجا ،بعضی
نمونههای دس��تنویس نتها و س��ازهایش را به نمایش
گذاش��ته و خانه به منظور برگزاری کنسرتها ،نوسازی و
مدرن ش��ده است و هر سال «فس��تیوال لیست» در این
محل برگزار میشود« .لیست» قدرت عجیبی در آوانویسی
( )transcriptionو برگردان��دن قطعات از ارکس��تر به
پیانو داش��ت .هنر «لیس��ت» در این بود ک��ه قطعهای را
که برای ارکس��تری با صد ساز نوشتهشده بود به گونهای
ب��ه پیانو برمیگرداند که تمام زی��ر و بمها و نکات ظریف
آن در برگردان پیانویی حفظ میش��د « .لیست» در سن
۷۴سالگی در شهر «بایرویت » ( )Bayreuthدرگذشت
و به خاک سپرده شد.

پيشخوان

انتشار چاپ چهارم کتاب «گفتوگو درباره عقالنیت و نوگرایی»

کت��اب «گفتوگ��و درب��اره عقالنی��ت و
نوگرایی» که دربردارنده گفتوگوهای محمد
صادقی (روزنامهنگار) با اندیشمندانی همچون؛
محمدعلی اسالمیندوشن ،مصطفی ملکیان،
محمدعل��ی همایونکاتوزی��ان ،زندهیاد پرویز
رجب��ی ،جان اس��پوزیتو و سیدحس��ین نصر

نگاه

اس��ت ،به چاپ چهارم رسید .در این کتاب که
توسط نشر «پایان» راهی بازار کتاب ایران شده،
مباحثی مانند؛ س��نت و استداللگرایی ،موانع
ورود به دنیای جدید ،عقالنیت و معنویت ،دین
و دموکراس��ی ،زبان و فرهنگ ایرانی و ...طرح
شده است.

*

در هفته آخر ش��هریورماه برای شرکت در چند
برنامه ادب��ی و فرهنگی در مادرید حضور داش��تم
و فرصت��ی فراهم ش��د تا ب��ا چند نفر از ش��اعران،
نویس��ندگان و پژوهش��گران دیداری داشته باشم.
عصر روز دوش��نبه ۲۷ش��هریور برای دیدار با شاعر
و مترجم برجسته اسپانیایی ،به منزل کالرا خانس
رفتم .در این دیدار خانم دکتر نجمه شبیری ،مدیر
گروه اسپانیایی دانش��گاه عالمه طباطبایی و احمد
طاه��ری ،مترج��م و همکار خان��م کالرا خانس در
برگردان آثار ادبیات فارس��ی به اس��پانیولی ،حضور
داشتند .کالرا خانس تنها در خانهای در مرکز شهر
مادری��د زندگی میکند که دیوارهای آن پوش��یده
از کتاب و تابلوهای نقاش��ی و آثار هنری اس��ت .با
بالکن��ی زیبا که گلدانه��ا و درختچههای کوچک
و ش��اداب ،ش��کوهی خاص به آپارتمان کوچک او
داده اس��ت .خانس از برجستهترین شاعران معاصر
اسپانیایی اس��ت که بیش از  20مجموعه شعر از او
منتشر شده است و اشعارش به زبانهای انگلیسی،
فرانسه ،ایتالیایی ،چک ،مجار ،یونانی ،صرب ،کروات،
مقدونی ،ترکی ،عربی و فارسی ترجمه شده است و
با ادبیات معاصر فارس��ی نیز به خوبی آشناست و با
احمد شاملو دوس��تی داشت و نامههای بسیاری به
یکدیگر نگاش��تهاند که برخی از این نامهها منتشر
ش��ده است .خانس ،شاملو را شاعری بزرگ میداند
که عظمت او غیرقابل انکار است و شعرش را با شکوه،
فخیم و پرصالبت میداند .خانس ،شعر و موسیقی و
عش��ق و هنر را بهترین هدیهها در این دنیا میداند
و از سیاس��ت بسیار پرهیز میکند .خانس ۷۲ساله
که در س��ال  ۱۹۴۰در بارس��لون به دنیا آمده و در
دانشگاه بارسلون ادبیات و تاریخ آموخته و مطالعاتش
را در کمبریج انگلستان و دانشگاههای فرانسه و ایتالیا
پی گرفته است ،هنوز مانند شاعر و مترجمی جوان،
روزانه بیش از 10سال مینویسد و ترجمه میکند.
وقتی به خانهاش وارد شدم ،کتاب منطقالطیر عطار
با تصحیح دکتر ش��فیعیکدکنی در دستش بود و
میگفت که مشغول ترجمه منطقالطیر به اسپانیولی
اس��ت .خانس ،عطار را یکی از شاعران بزرگ جهان
میداند و اسرارنامه او را نیز به اسپانیولی برگردانده
اس��ت .او منطقالطیر را یکی از شاهکارهای ادبیات
جهان��ی میداند که عطار در ای��ن اثر همه هنرها و
نب��وغ و اندیش��هاش را منعک��س کرده و ش��اعری
باهوش ،کامل و نابغه اس��ت که بحث پرندگان او در
منطقالطیر بسیار جذاب و عمیق و واالست که اوج
کار هنری است و در ادبیات جهانی جاودانه خواهد
ماند .خان��س آثار دیگر بزرگان ادب فارس��ی مانند
موالنا ،حافظ ،ابوس��عید ابوالخیر ،فردوسی ،خواجه
عبداهلل انصاری و خیام را به اس��پانیولی برگردانده و
گزیده شاهنامه او که از تولد زال تا مرگ سهراب را
در بر دارد در سالجاری به صورتی بسیار نفیس در
اسپانیا منتشر شده که با احمد طاهری کار ترجمه
آن را انجام داده است.
خانس از ادبیات معاصر فارسی نیز اشعار سهراب
سپهری ،فروغ فرخزاد ،نیما یوشیج ،احمد شاملو و
عباس کیارستمی را به اس��پانیولی ترجمه کرده و
میگفت که اشعار س��پهری و کیارستمی بسیار با
استقبال روبهرو شده اس��ت و کتاب «همراه با باد»
کیارستمی در هفته اول انتشار ،جزو پرفروشها در
اسپانیا بوده است.
از خانس درباره شعر امروز اسپانیولی پرسیدم که
اشعار کدامیک از شاعران اسپانیایی را برای ترجمه به
فارسی مناسب میداند؟ خانس به آنتونیو گاموندا،
خنارو تالنس و خوسه ماریا کابایرو بونالد اشاره کرد و
گفت که آثار آنتونیو گاموندا تا 20هزار تیراژ و شعر او
با اندیشه پیوندی عمیق دارد.
از خانس پرس��یدم که چطور ش��د که به شعر
فارسی عالقهمند شدید؟ خانس گفت که از طریق
موسیقی و کنسرت شهرام ناظری بود که به موالنا،
عطار و ش��عر فارسی و جستوجو برای بررسی آثار
و اش��عار آنها و معرفی آن به جهان اسپانیولی زبان
عالقه پیدا کردم .خانس در بسیاری از جشنوارههای
بینالمللی ش��عر به عنوان داور حضور داشته و خود
نیز جایزههای فراوانی دریافت کرده اس��ت .با اشعار
چک بهویژه ش��عرهای والدیمی��ر هولمان مانوس
است و اشعار او را به اسپانیولی ترجمه کرده است .با
حالج و ابوسعید ابوالخیر همدم است .خانس تعریف
میکرد که زمانی در مراکش بودم و تازه سخنرانیام
را درباره شعر صوفیانه به پایان برده بودم که پسرکی
به سویم آمد با گلی در دست به رنگی که تا به حال
ندیده بودم .رنگی سرخ و سوزان شبیه پوست انار .از
او پرسیدم این چه گلی است؟ پسر گفت :در خیلی از
باغها دنبال آن گشتم این همان کاری است که شما
کردی که جلوی چش��مهایمان فرهنگهای دور و
کهن را ظاهر کردی .این همان گل سرخ حالج است.
کالرا خانس مردم اس��پانیا را ب��ا ادبیات کهن و
امروز فارس��ی آشنا کرده اس��ت و تالشهای او در
این راه س��تودنی است .قدر زحماتش را میدانیم و
تالشهایش را ارج مینهیم.
*معاون فرهنگي و بين الملل شهر كتاب

