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موسیقی

مدیر دفتر موسیقی :برای ما آلبوم
چاوشی با دیگران فرقی ندارد

ادبی

حسین سناپور :رسانهها جو زده
شدهاند
حسین سناپور ،نویسنده
معاصر معتقد است رسانهها
دنــبــال ـهرو و تــابــع َجــو و از
درستکردن فضا و به دنبال
خودکشیدنخوانندهناتوان
هستند .این داستاننویس درباره حفظ جایگاه
نویسندگان توسط رسانهها به ایسنا گفت:
«این روزهــا تابع قاعده« همه و هیچ» شدهایم.
رسانههای مجازی زیاد شد هاند و از آن طرف،
رسانههای مکتوب و رسمی با عقبافتادن از
فضای مجازی از نفس افتادهاند .خبر ،گزارش
و چــه بسا تحلیل و یــادداشــت بسیاری داریــم
اما هیچکدام هیچ تاثیری نــدارنــد» .او با بیان
اینکه جایگاه و ارزش نویسندگان را خودشان
حفظ میکنند نه رسانهها ،افزود« :رسانهها
میتوانستند نویسندگان را بیشتر به میان مردم
ببرند و اگــر ایــن بیشتر به میان مــردم رفتن و
مشهورترشدن ارزش و جایگاه باشد ،حاال روز به
روز رسانهها از این کار ناتوانتر شدهاند».

ترجمه اشعار موالنا و احمد شاملو
به انگلیسی
سعید سعیدپور از ترجمه دو
کتاب گزیده اشعار شاملو و
موالنا به انگلیسی و انتشار
آن ها تا پایان سال خبر داد.
این مترجم آثار ادبی ،درباره
تاز هترین کارهای خــود به صبا گفت« :دو اثر
تازه در دست چاپ دارم؛ یکی گزیده شعرهای
احمد شاملو با ترجمه انگلیسی است که بیش از
 ۱۲۰شعر از این شاعر معاصر را شامل میشود
و دیگری هم ،گزیده غزلهای موالناست که هر
دو کتاب تا پایان امسال از سوی نشر نو منتشر
خواهد شد».
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

روایت خبرنگار خراسان از خانه موزه تازه تاسیس «فارابی» در استانبول

گزارش یک سرقت

حسام-طیروزهایقبلازحضورمدراستانبول،
از افتتاح خانه فارابی در ترکیه باخبر بودم اما تهیه
گزارشازاینمرکزفرهنگیزمانیبرایمجدیشد
که هر بار پس از سوار شدن در مترو ،در بخش های
خبری تلویزیون های داخل مترو ،خبر افتتاح خانه
فارابی را می دیدم .تماشای این بسته خبری که
فارابی را دانشمند بزرگ ترک معرفی می کرد ،در
کناردیگراخبارمهمترکیه،انگیزهامرابرایبازدید
ازخانه فارابی دوچندان می کرد .قبل از جست و
جو در اخبار افتتاحیه این مجموعه ،از چند نفری
درباره مکان خانه فارابی پرسیدم که بدون استثنا
برای همگی شان غریبه و ناآشنا بود .سرانجام با
جست و جو در اخبار ،منطقه ای را که موزه در آن
واقع شده یافتم و در فرصتی مناسب به راه افتادم.
اگرچه در این شهر با حدود14میلیون جمعیت که
روزانه میلیون ها مقیم و مسافر در آن در حال تردد
هستند،ترافیکوحجمانباشتخودرودرخیابانها
خیلیکمبهچشممیآیدامااستفادهازمتروودیگر
وسایل حمل و نقل عمومی همچنان بهترین روش
جابه جایی است .با دو خط مترو خودم را از مرکز
استانبول یعنی میدان معروف «تکسیم» به منطقه
«توپکاپی»میرسانم.ازآنجاکهخانهموزهفارابی،
دریکمجموعهبزرگفرهنگیجایگرفته،آنرادر
نقشهگوگلنمییابموپرسوجوهایمدرتوپکاپیاز
محلدقیقخانهفارابیبینتیجهمیماند.بهلطف
امکانفارسیسازگوگلخبرهایافتتاحیهبهزبان
ترکیاستانبولیرافارسیکردمودریافتمکهخانه
فارابیدر«»TurkDunyasiKulturmahallesi
یا«محلهفرهنگیجهانترک»است.

▪من مسافر خراسان بزرگ...

طنز تلخ این مصادره ،فارسی بودن متن کتابی است که

جایی برای
مصادره هویت
دورنمای
«محله فرهنگی
جهان ترک»
پرچمهای برافراشته
کشورهای مختلف
بر خانه هایی با نمای
چوبی زیباست که
هر یک با عنوان
«خانه فرهنگ»،
آن کشور را در
قالبهای موزهای و
نمایشگاهی معرفی
می کند

▪«محلهفرهنگیجهانترک»کجاست؟

«محله فرهنگی جهان ترک» را در نقشه گوگل می
یابم و با نیم ساعت پیاده روی از ایستگاه متروی
توپکاپی خودم را به آن جا می رسانم .این محله
فرهنگی در پارکی بزرگ و زیبا در بافت قدیمی و
در کنار دیواره های عظیم تاریخی مربوط به دوره
امپراتوری عثمانی واقع شده است .به مجموعه
پارک وارد می شوم و در ورودی زیبا و مرتب «محله
فرهنگی جهان تــرک» با پــرس و جو از نگهبان
وارد محله می شوم .دورنمای محله ،پرچم های
برافراشتهکشورهایمختلفبرخانههاییبانمای
چوبیزیباوسنتیشکلبامتراژحدود80مترمربع
است که هر یک با عنوان «خانه فرهنگ» ،آن کشور
را در قالب های مــوزه ای و نمایشگاهی معرفی
می کند .شهرداری استانبول از چندی قبل با
همکاری برخی کشورهای آسیای میانه و چند
کشور دیگر که به تعبیر ترکیه در حوزه تمدنی ترک
قرار می گیرند« ،محله فرهنگی جهان ترک» را
راه اندازی کرده است .کشورها و مناطقی شامل
آذربایجان ،قزاقستان ،ازبکستان ،قرقیزستان،
ترکمنستان،جمهوریقبرسشمالی،تاتارستان،
بالکان و جمهوری باشقیرستان ،حــوزه تمدنی
ترک را تشکیل می دهند که ترکیه تالش کرده با
گردآوری آن ها در یک مجموعه و تدارک طرح ها
و برنامه های متنوع ،فرهنگ ،تاریخ و تمدن ترک
را توسعه و نشر دهد« .در این محله فرهنگی و در
خانه موزه ها ،آداب ،فرهنگ ،تاریخ ،طبیعت ،غذا
و هنرهای کشورها معرفی می شود و دیگر فعالیت
هایفرهنگینیزهمچونبرگزاریدورههایزبان
و جشن های استقالل کشورهای جهان ترک با
هماهنگیوبرنامهریزیکنسولهاوسازمانهای
مــیــراث فرهنگی کشورها بــرگــزار مــی شــود».
()www.Topkapiturkdunyasi.com

جایجایاینفیلمدربارهفارابیسخنمیگوید و
بر تاثیر فارابی بر ایده تمدن جهانی تاکید دارد .در
اینمستند15دقیقهایفارابیبهصورتمشروح
از دیدگاه پژوهشگران ترک معرفی می شود.

عکسها :خراسان

مدیر دفتر موسیقی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
درب ــاره رونــد دریافت مجوز
و حاشیههای آلبوم جدید
محسن چاوشی توضیحاتی
ارائه داد .محمد اللهیاری درباره آلبوم «قمارباز»
محسن چاوشی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:
«برخی تهیهکنندگان از ابزار رسانه و فشارهای
رسانهای برای دریافت مجوز استفاده میکنند .به
طوری که هیاهوهای رسانهای زیادی برای مجوز
گرفتن یا نگرفتن برخی آثار صورت گرفته است.
پرونده آلبوم محسن چاوشی 24 ،مرداد در دفتر
موسیقیبهثبترسیدامافضاسازیرسانهایبرای
آن از سال گذشته آغاز شد .فکر میکنم سهشنبه
هفته آینده ،شرکت طرف قرارداد آلبوم با شورای
توگو مینشیند و امیدوارم تا پایان
موسیقی به گف 
هفته ،نتیجه نهایی اعالم شود .با توجه به اعالم
پیش از موقعی که شد ،حساسیتهایی روی نام
آلبوم و برخی ابیات مورد استفاده وجود داشت.
از نظر ما این پرونده هم یک پرونده معمولی مانند
دیگر پروندههاست و حساس کردن آن ،ما را تحت
فشار نمیگذارد تا از آن چه فکر میکنیم درست
است ،عدول کنیم».

۱۱

گویااینخانهموزه،کارشناس
وراهنمایینداردکهبهاوبگویم
اگرهمینامروزهممیراثیاز
تبارترکوکردوعربوازهرقوم
ونژادیدرسرزمینایرانباشد،
برایدیگرکشورهایهمنژاد
دلیلینمیشودکهآنمیراثرا
بهبهانههمنژادیوهمزبانیبه
نامخودبخوانند
یکی دیگر از اقــدامــات محله فرهنگی جهان
ترکیه ،معرفی اندیشمندان و فرهیختگان این
کشورهاست و در این راستا ،خانه موزه هایی نیز
با هدف شناساندن آن ها تاسیس شده است که
از جمله آن می توان به خانه موزه «خواجه احمد
«س َیرم» در قزاقستان
یسوی» شاعر و عارف اهل َ
امروزی اشاره کرد که «دیوان حکمت» او به اشعار
ترکی است .از این رو ،مسئوالن محله فرهنگی
جهان ترک ،خانه موزه ابونصر محمد بن محمد
طرخانی ملقب به فارابی را با این نگاه که او از
دانشمندان جهان ترک است4 ،آگوست یعنی
13مــرداد گذشته با همکاری کشور قزاقستان
افتتاح کردند .در آیین افتتاحیه خانه فارابی،
مسئوالنفرهنگیوشهریاستانبول،مسئوالن
سفارت و کنسول قزاقستان در ترکیه و روسای
دانشگاه های قزاقستان و استانبول حضور
داشتند که «دوسن کازینوف» دبیرکل سازمان
بین المللی فرهنگ ترکی در این مراسم در
سخنانیمیگوید«:اینخانهموزهنقشموثری
در بقای ثروت علمی که توسط فارابی کشف

شــده ،خواهد داشــت و امــروز جهان ترکیه باید
انباشتفرهنگی،تاریخیوعلمیخودراحفظوبه
نسلهایآیندهمنتقلکندwww.Turksoy.(».
4/ orgآگوست13- 2019مرداد)98
▪ 10روز پس از افتتاح

حاال  10روز پس از افتتاح خانه موزه فارابی ،من
به این جا آمدم؛ خانه ای چوبی در فضایی شاداب و
سرسبز با متراژ حدود 80مترمربع .ساعت حدود
 11قبل از ظهر است و پرنده هم پر نمی زند .با این
امیدکهباراهنمایاکارشناسمجموعهمالقاتکنم،
تمامخانههایفرهنگکشورهاراباحوصلهبازدید
میکنم.باورودبههرخانهچراغهاروشنوصدای
موسیقی بومی آن کشور پخش می شود ،مجموعه
ایازآثارموزهای،تاریخی،آالتموسیقیوتصاویر
مرتبط با طبیعت ،دیدنی ها و هنرهای بومی در
چیدمانی زیبا به نمایش گذاشته شده است .حین
تماشاباخودمیاندیشممادرکشورمانچندنمونه
ازاینموزههاوخانههایفرهنگایجادکردهایمکه
نه در قواره حوزه تمدنی ایران بزرگ ،بلکه در حد و
اندازهکشورهایفارسیزبانهمبهذهنمنمیآید
یا اگر هست و داریم ،حداقل من تاکنون نشنیده و
ندیدهام.انتظارمبرایحضورکارشناسوراهنمای
مجموعهبینتیجهمیماندوخودمدستبهکارمی

دردستتندیسشاگردفارابیقراردارد

شوم تا کسی را بیابم و پرسش هایم را با او در میان
بگذارم .به سراغ نگهبانی باغ موزه می روم .نه در
اینجابلکهدراغلبمکانهایدیدنینقاطمختلف
این کشور افراد کمی هستند که بتوانند انگلیسی
صحبتکنندواغلبعالیمراهنمانیزبدونترجمه
انگلیسیاست.جداازاهتماموتعصبخاصشانبر
زبان ترکی ،شاید تصورشان این است که شباهت
حدودیادبیاتنوشتاریاینزبانبهانگلیسیبرای
گردشگرانکفایتمیکند.
با نصف و نیمه زبان ترکی استانبولی که همسفرم
می داند ،به نگهبان می فهمانیم که «راهنما» می
خواهیم .او ما را به دیگر نگهبان داخل مجموعه
حواله می دهد .نگهبان خنده روی دوم با یکی دو
تماسمارابهنگهبانسوممیسپارد.نگهبانسوم
کهفراترازترکیاستانبولی،چندجملهایانگلیسی
می داند ،تمام تالشش را به کار می گیرد تا در خانه
فارابی مثال ما را با او آشنا کند .اگرچه سواالت من
درباره چرایی اصرار آن ها برخالف اسناد تاریخی
بر ترک تبار خواندن فارابی و نیز رویکرد فعالیت
های این خانه موزه بی پاسخ می ماند اما نگهبان،
تلویزیونداخلخانهموزهرابرایمروشنمیکندکه
مستندی با زیرنویس انگلیسی با عنوان «فارابی،
فیلسوفتمدن»پخشمیشود.
▪فارابیدانشمندجهانترک؟!

در ابتدای ایــن فیلم مستند ،فارابی ایــن گونه
معرفیمیشود«:ابونصرفارابیبنیانگذارفلسفه
اسالمی و دانشمند بزرگ جهان ترک بوده که در
زمان حیات علمی خود بر مسیحیت و یهودیت
تاثیر به سزایی داشته است .او که به «معلم ثانی»
شهرت داشته ،با تاثیرپذیری از ارسطو به عنوان
مبتکر ایده تمدن جهانی شناخته می شود...
فارابی متفکر جهان ترک در هستی شناسی،
منطق ،اخالق ،فلسفه اسالمی ،روان شناسی و
حتی موسیقی دارای تبحر بوده است »...
درادامهاینمستند،بانظراتدکتر«محمدآیدین»
پژوهشگر فلسفه اهل ترکیه آشنا می شویم .او در

پس از تماشای این فیلم ،کتاب های فارابی به
زبان ترکی را که آن جا به نمایش گذاشته شده
تماشا و در یکی از تابلوها مسیر سفر و هجرت
فارابی در 80سال عمرش از زادگاهش در فاراب
خراسان بزرگ تا تهران ،همدان ،بغداد ،مکه،
مدینه و شــام را مــرور می کنم .من مسافری از
خراسان بزرگ و بازدید کننده امــروز این خانه
موزه،ازآندیارمیآیمکهروزگاریطولوعرضش
از نیشابور و هرات و بلخ تا توس و بیهق و سبزوار
و تا مرو بزرگ و ساحل جیحون تا بلخ و آن سوتر،
تا نوبهار و فاراب و ...گستره داشته است .مقابل
مجسمه فارابی اهل خراسان بزرگ می نشینم و
در سکوت طوالنی مدت این خانه موزه که انگار
بازدید کننده ای ندارد ،دست به جست و جو در
منابع اینترنتی دربــاره ایل و تبار این دانشمند
بزرگ می زنم .گویا این خانه موزه ،کارشناس و
راهنمایی ندارد که به او بگویم اگر همین امروز هم
میراثی از تبار ترک و کرد و عرب و از هر قوم و نژادی
در سرزمین ایران باشد ،برای دیگر کشورهای هم
نژاد دلیلی نمی شود که آن میراث را به بهانه هم
نژادی و هم زبانی به نام خود بخوانند.
▪از ماست که بر ماست!

بماند که مــن ،مسافری از خراسان بــزرگ ،به
این حسرت و تاسف می اندیشم که این «از خود
خواندن ها»ی کشورهای همسایه در سایه کم
توجهی خودمان صورت گرفته و می گیرد و از
ماست که بر ماست .مولوی و شمس و ابن سینا
کم نبود که حاال فارابی و در آینده نیز معلوم نیست
کشورهای همسایه بخواهند کدام میراث دیگر
ما را برای خود بخوانند و خویش را بزرگ کنند.
▪شبیه حسرت های قونیه!

هیچ گاه از خاطرم نمی رود ،سه سال قبل در سفر
پیشینمبهترکیهکهبهشهرقونیهمحلوفاتموالنا
رفتم ،چه حسرت ها خوردم که ترک ها چگونه با
این شاعر و عارف بزرگ ایرانی و فارسی زبان ،دم
و دستگاهی در اقتصاد و فرهنگ و گردشگری به
هم زده اند .بماند که آن ها به مصادره موالنا بس
نکردهاندوبامزارساختهایبرای«شمستبریزی»
نیز در همان قونیه پز شعر و ادب و عرفان ایرانی به
راه انداخته اند .با اینترنت تلفن همراهم جست
وجو می کنم واز دانشنامه اسالمی با صدای رسا
با هموطنم فارابی بزرگ هم کالم می شوم که:
«در ایرانی بودن فارابی شکی نیست از این جهت
که منسوب به فــاراب یا پــاراب است .این منطقه
در ناحیه ترکستان ساحل غربی رود جیحون
(ماوراءالنهر)درنزدیکیبلخدرخراسانبزرگآن
روزگار قرارداشته (که در قزاقستان امروزی واقع
شده است) و لذا وی را از ایرانی بودن خارج نمی
کند ،چه آن که در قلمروی وسیع ایران ،نژادهای
مختلف زندگی می کردند و می کنند ».در رویایم
لبخندیازصورتخراسانیشکلمجسمهفارابی
تحویل می گیرم و این خانه موزه را با صدای حرف
زدن های گاه و بی گاه چند نگهبان و گربه های
ملوسی که در محوطه از این سو به آن سو می روند
تنهامیگذارم.

