ادبیات وهنر

دو شنبه  31اردیبهشت ۵. 1397رمضان .1439شماره 1982۴

گالیه حسین علیزاده از نبود
سرمایهگذاری در بخش فرهنگ

مهر -حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز در نشستی که با محوریت اجرای ارکستر سمفونیک آنتالیا برگزار شد ،با اشاره به این که بودجه الزم در بخش
فرهنگ سرمایه گذاری نمی شود ،اظهار کرد :عرصه اقتصادی این روزها تنگ است و هر کسی خود را توجیه می کند که در هر ارکستر و کنسرتی کار
کند .در تمام این  40سال تمام مسئوالن فرهنگی و هنری از بودجه نالیدهاند اما من سوال دارم که تامین یک ارکستر دولتی به چقدر بودجه نیاز دارد؟

...

در بیست و سومین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره سنایی مطرح شد

لذت شعر

گاه بیدل و دماغ میکند
شوق کار میشود
گاه شور و
ِ
عشق تو
هر دقیقهای به شیوهای
در نهانم آشکار میشو د

در مطلع شعر تو نچرخانده زبان را
لطف تو گرفت از من بیچاره امان را
شد دشمن تو معترف ،انگار خداوند،
در گوش تو گفته همه اسرار جهان را


هدف سنایی از آوردن ابیات مدح ،گوشزد به سلطان است

محمد مهدی سیار

حسین عباسپور

چه آبی! از چه دریا خوردهای تو؟!
چه رنگی! از کجا آوردهای تو؟!
ز نیشابور هم عشاقداری!
دل فیروزهها را بردهای تو
ِ
سید احمد حسینی


گــروه ادب و هنر  -بیست و سومین نشست از
مجموعه درسگفتارهایی درباره سنایی با موضوع
«سنایی در سنایی آبــاد» با سخنرانی دکتر مریم
حسینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) و
نویسندهوپژوهشگرادبیات،درمرکزفرهنگیشهر
کتابتهرانبرگزارشد.
مریم حسینی در ابتدای این نشست ضمن ارائه
خالصهای از آن چه در بیستودومین درسگفتار
دربــاره سنایی گفته بود ،بحث خود را با خواندن
ابیاتیازحدیقهسناییدربارهاینکهسناییچگونه
جهان را می بیند و تصویر جهان در نگاه او چگونه
اســت ،آغــاز کرد و گفت :سنایی در این ابیات به
مراحلآفرینشواینکهپسازآفرینشنفسکلی،
این نفس ناظر برجهان است ،اشاره میکند
و ایــن که چگونه هفت فلک بر چهار
عنصر تاثیر میگذارند و سه مولود
جمادی ،نباتی و حیوانی از آن
صادرمیشوند.

تو نیست ،مدام در گوش او تکرار می شود.
به همین دلیل پــس از این ماجرا حدود
 500تا 1000بیت در حدیقه داریم که
در مذمت شهوت راندن و دنیاپرستی
استکهاینابیاتدرحدیقهبهشدت
حالت هزل و هجو دارد ،دشنامگون
و تــنــد اســـت و حــتــی در جاهایی
سنایی با کلمات رکیک ،بیزاری
خود را از غالمبارگی ،شاهدپرستی و
شاهددوستی بیان می کند .به شدت
به دنیا دوستان و دنیاپرستان میتازد و
حکایت هایی در باب بزرگانی می آورد
که چگونه دنیای فانی را کوچک
شمردندوآنرارهاکردند.

آرمانشهرها
واتوپیاراتصویرمیکند.این گــفــتوگــو ادامــــــه
مییابد ،پیرحقایقی را برسناییآشکار میکند و در
نهایت پیامی برای سنایی باقی می گذارد که این
جهان جایگاه تو نیست ،تو مسافر هستی و مقصدو
جایگاهتوجهاندیگریاست.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در ادامه
گفت :سنایی که در این ابیات با عالم باال محشور
بــوده و با پیری از پیران آن جهان گفت وگو کرده
است،زمانیکهبهعالمزمینیبرمیگردد،دیگراین
جهان را نمیپسندد و این پیام پیر که این جا جایگاه
خشم ،شهوت ،آرزو ،حرص و هوس است و جایگاه

همه کتاب های «نادر ابراهیمی» را به آتش می کشم

خیابانها و
کوچههای شهر ُپ َرند از من
که دنبال تو میگردم
که نیستی...
آخر کجا کوچ کردهای؟
کجا تو را دارد؟
کجا گامهای مرا گم کرده است؟
کجا شعرهای من به گوش تو نمیرسد؟
حمیدرضا شکارسری


...
اخبار

مراسم اعطای اولین دوره جایزه ادبی
قهرمان برگزار می شود
جلیل فــخــرایــی-
مــــراســــم اع ــط ــای
اولــیــن دوره جایزه
ادبــی استاد محمد
قـــهـــرمـــان ،شــاعــر
و مــصــحــح مــتــون
سبک هندی ،امروز
دوشــنــبــه ،ســاعــت
 11در ت ــاالر دکتر
شریعتی دانشکده
ادبــــیــــات و عــلــوم
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشود.
به گــزارش خراسان ،دکتر سلمان ساکت ،دبیر اولین
دوره جایزه ادبی قهرمان با اعالم این خبر گفت :اولین
دوره جایزه ادبی قهرمان به همت مرکز آثار مفاخر و اسناد
دانشگاه و با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار میشود.
وی درباره سخنرانان این مراسم گفت :دکتر محمدجعفر
یاحقی و دکتر محمود فتوحی از اعضای هیئت داوران
درباره روند داوری این جایزه ادبی سخن خواهند گفت.
دکتر ساکت در ادامه بیان کرد :پروفسور ریکاردو زیپولی
و پروفسور چندرشیکهر از دیگر اعضای هیئت داوران این
جایزه ادبی هستند.
دبیر جایزه ادبی قهرمان تصریح کرد :قسمت عمده بارمالی
این جایزه ادبی برعهده خانواده ایشان بوده است.

هاشم جاوید درگذشت
هاشم جاوید نویسنده،
شاعر ،مترجم و پژوهشگر
حوزه ادبیات اهل شیراز
درگ ــذش ــت .بــه گ ــزارش
ایــبــنــا ،نیما تــقــوی مدیر
م ــج ــم ــوع ــه فــرهــنــگــی
«پیرسوک» از درگذشت
هاشم جاوید نویسنده و
پژوهشگر کشورمان خبر
داد .معروف ترین اثر هاشم جاوید «حافظ جاوید» شرح
دشواری ابیات غزلیات حافظ است که در نشر فرزان روز
منتشر شده است .هاشم جاوید عالوه برپژوهشهای ادبی
بر اشعار حافظ و سعدی کار ترجمه نیز انجام داده بود .او
همچنین تصحیحی از دیوان حافظ به همراه بهاءالدین
خرمشاهی منتشر کرده بود.

اردیبهشتامسال،برایسیوسومین
چهره ها
نوبت کتاب «چهل نامه کــوتــاه به
نویسنده
همسرم» اثر زندهیاد نادر ابراهیمی از
سوی نشر روزبهان تجدید چاپ شد .فرزانه منصوری،
همسرنادرابراهیمی،درگفتوگوییبامهرگفتهاست:
ما پنج شش هزار جلد کتابهای کتابخانه نادر و یادگارهای
او را داریم که می شود مانند همه کشورها آن را به یک موزه فرهنگی بزرگ
تبدیل کرد .االن  10سالی است که نادر میان ما نیست و از دو سال پیشش هم
شروع کرده بودم که جایی برای این منظور به ما بدهید .به هر جایی که فکرش
را کنید برای این منظور نامه نوشتم .هفته قبل که از شهرداری با من تماس
گرفتند و گفتند برای فالنی هم نامه زدیم ،گفتم که این آخرین تیر ترکش من
است .اگر این اتفاق نیفتد کتاب های نادر را می ریزم وسط حیاط و آتش
میزنم.

وی ضمن خواندن
حــکــایــت لــقــمــان که
سنایی در حدیقه آورده
است ،به نگاه سنایی به مرگ
اشاره کرد و افزود :در میان عرفا
دو نوع نگاه به مرگ داریم ،یک عده
از مــرگ استقبال می کنند و لحظه
احتضار را بهترین لحظه زندگی خود
برمی شمرند و عــده ای هم از آن می هراسند و
می پرهیزند .سنایی جزو آن دسته است که مرگ
اندیش است ،مرگ را دوست دارد و از آن استقبال
میکند .به نظر او مرگ دری است که فرصتی برای
آدمی فراهم میکند تا به عالم دیگر راهیابد .سنایی
حکایت آدمی در این دنیا را به یخ فروش نیشابور
تشبیه میکند که در گرما سرمایه او آب میشود و از
بین می رود و او هیچ بهره ای از آن نمیبرد.
او ادامــه داد :کتاب حدیقه سنایی را از بسیاری
جهات می توان با «کیمیای سعادت» امام محمد
غزالی یا «احیاء علوم الدین» مقایسه کرد .دو بند یا
بخش در کتاب حدیقه از بخش های خواندنی این

▪چراسناییبهمدحسلطانمیپردازد؟

سنایی
حکایت
آدمی در
این دنیا را
به یخ فروش
نیشابور
تشبیه
میکند
که در گرما
سرمایه او
آب میشود
و از بین
میرود
و او هیچ
بهرهای از آن
نمیبرد

این استاد زبــان و ادبیات فارسی ضمن خواندن
ابیاتی از فصولشوق و عشق و نقل حکایاتها و بیان
توضیحاتی درباره توصیفات سنایی در این فصول
گفت :یکی از اتفاقات جالب در حدیقه این است که
بعد از این فصول سنایی یک فصل مفصل در مدح
سلطان میآورد که شاید برای بسیاری از خوانندگان
و مخاطبان او جای سوال و تعجب داشته باشد که
چرا سنایی با آن همه ابیاتی که در باب مذمت دنیا
دوستی و دنیاپرستی دارد و این که از این کار توبه
کــرده ،یک فصل به مدح سلطان اختصاص داده
است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت سنایی
همان زمانی که از آمدن به دربار عذرخواست ،این
کتاب را به بهرام شاه تقدیم کرد و طبیعی است که
تقدیم نامه ها باید با مدح و ستایش سلطان همراه
باشد .نکته دیگر در پاسخ به این سوال این است که
بگوییم سنایی هنوز درگیر آن فضای دوگانه فکری
است و سویی زمینی و سویی آسمانی دارد.
▪سناییآبادحسنختامحدیقه

به گزارش ایبنا ،حسینی در ادامه اظهار کرد :گاه
زبان سنایی ،حتی نسبت به سلطان ،تند میشود که
در همین کتاب حدیقه هم نمونه های فراوان دارد.
سنایی در پایان حدیقه و پس از آن که روایت هایش
را از مسائل مختلف نقل می کند ،از خــود سخن
می گوید و به تعریف از کتابش می پردازد .سنایی از
جمله شاعرانی است که بارها در باب زندگی خود
و آن چه بــر او رفته در کتاب حدیقه سخن گفته و
حسن ختام این کتاب هم شعر سنایی آباد است که
در آن به معرفی و توصیف کتاب خود پرداخته است.
وی پیش بینی کرده که هر شاعری بعد از او بیاید،
بیشک اشعار وی را به خاطر میآورد و آفتاب سخن
او هیچگاه غروب نخواهد کرد.

واکنش تند کیوان ساکت به صحبت های مدیرعامل
خانه موسیقی

نظر مدیر دوبالژ «کلیله و دوستان» درباره تعداد
گوینده های مرد

کیوان ساکت با نوشتن متنی
چهره ها
صریحوبیپرده،بهصحبتهای
آهنگ ساز
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل
خانهموسیقیواکنشنشانداد.بهگزارشباشگاه
خبرنگاران پویا او در بخشی ازنامه آمده است :نظری به
حرفهاییکهدرنشستماهانهنهادتانایرادکردهایانداختموخاطرجمع
شدم که روی سخنت به من است .حمید! صحبت از داوری و اجرای من در
جشنوارهسیویکمفجرکردهای.بهدروغ-دروغیچنینکهادعامیکنی،
منبهکسربیمهازرقمقراردادممعترضم!چهحرفپرتی؟حمید!این-بازی
که نه -لوس بــازی سیاسی را ول کن .همه مرا می شناسند و تو را هم
میشناسند.ناگفتهپیداستمیانمنوتوچهکسیهنرمندیآزادهاستو
چهکسیازقدرتآویزاناستوهمیشهبودهاست.

شوکت حجت درباره مجموعه 100
چهره ها
قسمتی«کلیله و دوستان» که این
مدیر دوبالژ
روزها در حال دوبله است ،توضیح
داد :من مدیر دوبالژ این مجموعه به کارگردانی ارشاد
رهبر صبحخیز هستم که به بعضی از ضرب المثلهای
زبان فارسی اشاره دارد .او همچنین درباره حضور خانمها
در دوبله گفت :من وقتی اختتامیه جشنواره «سین سیما» در تلویزیون را دیدم
تعجب کردم چون بیشتر برگزیده ها مرد بودند که این اتفاق می شد به گونه
دیگری مدیریت شود .البته در پویانمایی هم این مشکل را داریم که بیشتر
شخصیت ها مرد هستند و گوینده مرد کم می آوریم .البته اکثر فیلم های
پلیسی و جنایی هم ،بیشتر کاراکترهای مرد دارند و ما مجبوریم همیشه از
گویندههای مرد بیشتر از خانمها استفاده کنیم.

...
زادروز

ندا حبیبی -حاال 43سال میگذرد از آن روز اردیبهشتی
که محمدرضا شجریان در کنار ابتهاج مشغول ضبط آوازی
در دستگاه «همایون» بود و خبر تولد دردانه پسرش ،شادی
و سرور نامگذاری «همایون» را (با پیشنهاد ابتهاج) برایش
چند برابر کرد .همایون شجریانگویی زاده شد تا گنجینه
پر گوهری را که پدرش به جد و دقت هر چه تمام ،دانه دانه
گوش دلشیفتگان آواز ایرانی
اندوخته بود ،به میراث َب َرد و
ِ
را به پیغام تازه ای از دوست باخبر کند .حنجره توانمند خواندوشجریانبهتواناییفرزندشبیشازپیشپیبرد).
شجریانِ پسر ،ذوق هنری و هوش سرشار موسیقایی اش باری ،دهه هفتاد و هشتاد برای همایون شجریان عرصه
باعث شد که از اوان کودکی پای در راهی بگذارد که به تلمذ و درس پــس دادن استاد و شاگردی بود و همایون
واسطه پدرش برای او از همگان هموارتر می نمود .او در بسی نیکو حق شاگردی ادا می کرد .از همان آواز مخالف
خانه ای می زیست که محفل بزرگان موسیقی و ادبیات درراستپنجگاه«شوقدوست»تابیاتاصفهان«خورشید
آرزو»  .او در بم خوانی گاه
ایــران بــود و یکی از برترین
از پدر پیشی می گرفت و در
آوازخـــــوان صــد ســال اخیر
ِ
ادای تحریرهای به هنگام و
ایــران در آن عــاوه بر نقش
هوشمندانه از سن و تجربه
پـــدری ،نقش اســتــادی اش
خود فراتر ظاهر می شد .او
را به عهده داشــت .همایون
از ابتدای دهه هشتاد رفته
فــرزنــد چــهــارم محمدرضا
رفته گام های مستقل شدن
شجریان پ ــس از ســه دختر
را پیمود و به انتشار آلبوم
متولد شد و در زمــان تولد و
مستقل پــرداخــت .اجــرای
رشد و نمو همایون ،پدرش
کنسرت های مستقل نیز
در اوج دوران فعالیت خود
از ســال هــای مــیــانــی دهــه
بــود .همایون به هنرستان
هشتاد آغــاز شد و همایون
مــوســیــقــی رفـــت و ضـــرب و
بــه یکی از تـــراز اول تــریــن
کمانچه و تار و پیانو آموخت.
خواننده های جوان سنتی
امــا انــتــظــارهــا بــه ســر آمــد و
تبدیلشد.آلبومهایآغازین
چــکــاوک رســیــد بــه آواز...
(هــمــکــاری بــا ضــرابــیــان و
که گر نباشد شــوق پــروازی
کامکارها) کامال سنتی و
نخواهد بودن.
همکاری هایش با قمصری
به مناسبت  31اردیبهشت،
و گــــروه دس ــت ــان و پـــروژه
سالروزتولدهمایونشجریان،
عبدالقادر مراغه ای ،نیز در
پیموده
از راهی که تا به حال
همایون شجریان در  ۱۰سالگی
ِ
چارچوبموسیقیایرانیاما
اســت نــوشــتــهایــم و «حـــال»
با رنگ های متفاوت بود .در
آوازشرارصدکردهایم.
پروژه شوق نامه (تصانیف عبدالقادر مراغه ای) با هدایت
محمدرضا درویشی ،همایون شجریان چنان توانایی از
▪سالهای وصل و شوق دوست
کنسرت های محمدرضا شجریان در دهه هفتاد ،کالس حنجره و تسلط خود بر صدایش را نشان داد که پدرش
درسی پربار نه تنها برای خوانندگان بلکه برای نوازندگان ،بارها لب به تحسین و تمجید از وی گشود .همایون در تمام
موسیقیپژوهانوموسیقیدوستانبودهوهست.همایون این سال ها بارقه ای قوی و روشن برای ادامه راه پدرش
نوجوانکهازاقبالبلند،دراینکارزارحرفهایتنبکنواخت مینمود.
و زیر و بم اجرا را آموخت ،هنوز جوان خامِ بیغمی مینمود
▪دیگر نه فرشتهام نه شیطان!
کهحتیپدرشدرجاییاقرارکردهاستکهفکرنمیکردم
همایون آنقدر سریع صدایش را پرورش دهد و بتواند با من از نظر نگارنده آغاز و ادامه همکاری همایون شجریان و
همخوانی کند( .برای اولین بار در کنسرتی که پدر به علت برادران پورناظری برخالف جنجالِبوق و کرنای تبلیغاتی
سرماخوردگی قصد لغو آن را داشت کنار پدر برصحنه آواز این آثار ،درست سرآغاز انفعال فرزند شجریان محسوب

نگاهی به راه و رسم هنری همایون شجریان به مناسبت  43سالگی اش

افول تدریجی یک رویا...
میشود .انفعالی سخت و طاقت فرسا در عرصه موسیقی
سنتی ایرانی که بیش از پنج سال از شروعش می گذرد.
شجریان جوان به داعیه تجربه های نوین و باب دلخواه
نسل فرزند ده ساله اش ،فعالیت های متعددی
ِ
در ژانر راک و تلفیقی به انجام رسانید .البته از
حق نگذریم جماعت بورژوای شهری را به
شدت جذب کرد اما وظیفه اصلی خود را
که همچون پاسبانی از یک بنای تاریخی
اســت ،بــه فراموشی ســپــرد .همایون
شجریان در این سال های اوج پختگی
صدایش ،اجــرا و ضبط ردیــف آوازی،
پــرورش هنرجویان ،همکاری با بزرگان
تکرار نشدنی در قید حیات موسیقی ایران
را به بوته فراموشی سپرد و دوشــادوش
خــوانــنــدگــان درجــــه ســوم،
سرگرم اجــرای متعدد
کــنــســرت هــای کم
کیفیت و پول ساز
شــــــد .هــمــگــان
واقف اند که پول
نقش بــه سزایی
در پــیــشــبــرد
اهـــــــــــــــداف
ف ــره ــن ــگ ــی
دارد؛ امــا
بــا مقایسه
فــعــالــیــت
شــجــریــان
پــــــــدر در
ســال هــای
س ــرش ــار از
محرومیت های
گــــونــــاگــــون ،بــا
فــعــالــیــت پــســر در
ســـال هـــای اخ ــی ــر که
دست کم از لحاظ مالی

...
گزارش

اثر است که فضای کتاب را از آن فضای دهشت بار
زمینی بیرون می آورد و ما را به عالم معرفت نزدیک
می کند .آن هم فصلی در شــوق و فصلی در باب
عشق است.

 ▪ســـنـــایـــی جـــزو
عـــــارفـــــان مـــرگ
اندیشاست

▪ 500تا  1000بیت
حـــدیـــقـــه در مــذمــت
دنیادوستیودنیاپرستی

سخنراننشستدرادامهابیاتیاز
حدیقهراکهسناییدرآنهابانفسکلی،
عقلفعالوبافرشتهشخصیخوددیداردارد،
قرائت و بیان کرد :نمونه این ابیات در ادبیات
فارسیکمنیستامابایدبگویمنمونهمنظومآن
همین ابیات سنایی است که برای نخستین بار در
ادبیاتفارسیپدیدمیآید.چونفضا،فضایکامال
فلسفیاست،سناییبهتبعنگاهابنسینا،خودرادر
معرض این نگاه غریب قرار می دهد و با پیری از آن
عالم دیدار میکند .گفتوگویی میان سنایی و این
پیررخمیدهدوپرسشهاییردوبدلمیشود.آن
پیرپایگاهوجایگاهخودراتعریفمیکند،جایگاهی
که او را اولین فرزند آفرینش مینامد که این فرصت
را دارد تا در مقامی قرار گیرد که ناظر برعالم زمینی
باشد ،اما وقتی از سرزمین خودش می گوید و آن
را شهر خــدا می نامد ،بــرای ما صحنه هایی مثل
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مضیقه کمتری وجــود دارد ،مــی تــوان به گم گشتگی
همایون شجریان در مسیر هنریاش پی برد.
*نکته ای که نباید در این متن مغفول بماند آن که ،از
آن جایی که همایون شجریان به نوعی سلبریتی تبدیل
شده است و گاه انتقاد از عملکرد هنری وی ،نویسنده
را متهم به «کسب شهرت از طریق انتقاد به همایون
شجریان» یا «اندیشه سنتی و بسته» میکند ذکر این مثال
ضروری مینماید :وقتی سرمایهای مهم و حیاتی همچون
«دریاچه ارومیه» با کابوس خشک شدن همیشگی دست
و پنجه نرم می کند ،عــده ای به دنبال جایگزینی
جدید برایش می گردند ،عده ای ناامیدانه
مرگش را حتمی می شمرند و عده ای
نیز برای احیایش قدم بر می دارند
و قلم می زنند و با زنجیره ای به
دورش فریاد نجات سر میدهند.
نویسنده این سطور برای از بین
نــرفــتــن مــیــراث مــعــنــوی «آواز
ایرانی» در وهله اول برشماری
عوامل تخریب آن را بر خود واجب
میداند.

پشت پرده لغو برنامه های پاموک در ایران
چه بود؟

رد پای ترکیه در لغو برنامه های برنده نوبل
گـروه ادب و هنـر  -در روزهـای ابتدایـی نمایشـگاه
کتـاب خبـری اعلام شـد کـه تقریبـ ًا مثـل بمـب عمـل
کـرد؛ «اورهـان پامـوک» برنـده جایـزه نوبـل ادبیـات
بـه ایـران می آیـد .تقریبـ ًا در سـال های اخیـر در حـوزه
ادبیـات شـخصیت جهانـی بـه ایـران نیامـده بـود و حـال
حضـور پامـوک در ایـران فرصـت خوبـی بـود تـا مسـتقیم
بـا نـگاه نویسـنده کشـور همسـایه خـود آشـنا شـویم.
اورهـان پامـوک ،نویسـنده و رمان نویـس اهـل کشـور
ترکیـه و برنـده جایـزه نوبـل ادبیـات سـال  2006اسـت.
او اولیـن ترک تبـاری اسـت کـه ایـن جایـزه را دریافـت
کرده اسـت .سـرانجام پامـوک بـه ایـران آمـد و قـرار شـد
در چنـد مراسـم ادبـی شـرکت کنـد .برپایـی یـک نشسـت
خبـری ،شـب پامـوک ،دیـدار بـا تعـدادی از نویسـندگان
ایرانـی و همچنیـن شـرکت در نمایشـگاه کتـاب ازجملـه
برنامه هـای پیش بینی شـده برای این نویسـنده ترک تبار
بود امـا برنامه های او بـا وجود اعلام قبلی لغو شـد .با این
کـه دربـاره دلیـل لغـو ایـن برنامه هـا در همـان برهـه فقـط
یـک دلیـل خنـده دار و غیـر قابـل توجیـه بـه نـام «احتمـال
ازدیـاد جمعیـت» در زمـان بازدیـد پامـوک از نمایشـگاه
کتـاب مطـرح شـد امـا همـان طـور کـه بـه نظـر می رسـید
دالیـل دیگری باعـث لغـو برنامه هـای این نویسـنده شـده
بـود .خبرهـا و گزارش هـای ضـد و نقیضـی در ایـن باره در
روزنامه هـا و خبرگزاری هـا منتشـر شـد و البته هیـچ مقام
مسـئولی هم در تاییـد یـا رد آن موضعی نگرفـت .در ادامه
مطلـب بـرای روشـن شـدن ماجـرا ایـن اخبـار را مـرور
می کنیـم .
▪انتقاد نماینده مجلس و یک روزنامه از سفر پاموک

در زمـان سـفر پامـوک ،حجت االسلام پژمانفـر ،نماینـده
مشـهد در مجلـس شـورای اسلامی و روزنامـه کیهـان
از ایـن کـه فـردی بـا سـابقه حمایـت از سـلمان رشـدی بـه
ایـران سـفر می کنـد ،انتقـاد کردنـد .البتـه بعـدا پامـوک و
مسـئوالن نشـر ققنوس مسـئله حمایت از سـلمان رشدی
را تکذیـب کردنـد .امـا کسـانی لغـو برنامه هـا را مرتبـط بـا
ایـن مواضـع دانسـتند .مصطفی مسـتور ،از این گـروه بود
و در ایـن بـاره نوشـت« :مـن بـه سـهم خـودم از کمیسـیون
فرهنگـی مجلـس و فلان روزنامه انتظـار نـدارم بـرای
ترویج فرهنـگ کتاب خوانـی و تعامـل فرهنگی بـا جوامع
دیگـر و توسـعه فرهنگـی و رفـع ممیـزی و ایجـاد نشـاط
فرهنگـی در ایـام برگـزاری نمایشـگاه کتـاب و کمـک بـه
ناشـران خصوصـی و معرفـی سـرمایه های ملـی فرهنگی
بـه جهـان گام هـای موثـری بردارنـد ،تنهـا انتظـارم ایـن
اسـت کـه بـرای رشـد فرهنـگ مانع تراشـی نکننـد.
می دانـم انتظـار زیـادی اسـت».
▪وزارت ارشاد به عنوان مقصر معرفی شد

امـا روزنامـه «صبـح نـو» ضمـن تکذیـب حمایـت پامـوک
از سـلمان رشـدی ،مقصـر ایـن اتفـاق را وزارت ارشـاد
معرفـی کـرد و در  23اردیبهشـت مـاه نوشـت« :اورهـان
پامـوک یک بـار در سـال  1382زمانـی کـه هنـوز نوبـل
نگرفتـه بـود ،بـه دعـوت انتشـارات ققنوس بـه ایـران آمده
بـود و تمـام برنامه هـای پیش بینـی شـده وی برگزار شـد.
درآن زمـان کسـی بـه حضـور پامـوک ،اعتـراض نکـرد و
او نیـز دربـاره حمایـت از سـلمان رشـدی اظهارنظـری
نکـرد .بـه نظـر می رسـد در لغـو برنامه هـای اورهـان
پامـوک در ایـران قصـوری متوجـه ارشـاد اسـت ،چـرا کـه
وقتی حساسـیت هایی متوجه شـخصی اسـت ،ایـن افراد
بایـد نسـبت بـه توجیـه و برطـرف کـردن سـوءتفاهم ها
اقـدام می کردنـد کـه ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت .در روزی
کـه پامـوک قـرار بـود بـه نمایشـگاه کتـاب بیایـد و نیامـد
مسـئوالن ارشـاد و نمایشـگاه کتـاب توصیـه کردنـد ایـن
نویسـنده در سـاعات ابتدایـی صبـح و در خلوتـی بـه
نمایشـگاه بیایـد کـه از سـوی بانیـان حضـور پامـوک ایـن
پیشـنهاد رد شـد».
▪پای ترکیه به لغو برنامه پاموک باز شد

امـا سـایت شهرسـتان ادب ،در  29اردیبهشـت روایـت
دیگـری از ماجـرا بیـان کـرد« :شـنیده های مـا از منابـع
مختلـف خبـر از ورود سـفارت ترکیـه بـه ایـن مسـئله را
می دهند .نامـه ای رسـمی از سـفارت ترکیـه بـه وزارت
امـور خارجـه کشـورمان مبنـی بر لـزوم جلوگیـری از
برنامه هـای اورهـان پامـوک در ایـران فرسـتاده شـده و
در پـی فشـار سـفارت ،نامه بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی ارجـاع و در نتیجـه برنامه هـای علمـی و ادبـی
پامـوک لغـو شـده اسـت .یعنـی برخلاف ادعاهـای
رسـانه های فارسـی زبان بیگانـه ،روزنامه نـگاران و
نویسـندگان داخلـی ،جلوگیـری از برنامه هـای اورهـان
پامـوک نـه بـه خاطـر نـگاه امنیتـی و دولـت ایـران کـه بـه
امنیتـی حکومـت ترکیـه بـوده اسـت!»
خاطـر نـگاه
ِ

...
توضیح

گزارش شهروند به نام روزنامه
خراسان ترند شد
دیروز در سایت ها ،خبرگزاری ها و فضای مجازی مطلبی
به نقل از روزنــامــه خراسان با عنوان صداوسیما حد و
اندازه خوانندگان تیتراژ مانند بهنام بانی و حمیدهیراد
رانمی داند؟ ربنای "شجریان" ممنوع شــده که به این
خواننده ها برسیم؟ معنای نــزول سلیقه چیزی جزاین
است؟ به سرعت مورد توجه قرار گرفت و ترند شد که البته
چنین مطلبی در روزنامه خراسان به چاپ نرسیده و این
مطلب در روزنامه شهروند چاپ شده است.
CMYK

