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رمزگشایی از انتخاب  27شهریور به عنوان «روز شعر و ادب فارسی» در گفتوگو با دکتر میالد عظیمی

چراشهریار،مگرحافظوفردوسینبودند؟

الهه آرانیان -شعر را اگر از ما ایرانیها بگیرند ،انگار
جوهرۀ کالممان را گرفتهاند .شعر در زندگی ما پررنگ
است و تمام قد حضور دارد .در روزگــار قدیم که خبری
از اینترنت و وسایل ارتباط جمعی نبود ،این اهمیت و
نقش ،بیشتر هم بود؛ چرا که در آن زمان شعر مثل یک
رسانه برای مردم تولید محتوا میکرد .به دلیل همین
شعردوستیمان ،یک روز را در تقویم به نام روز شعر و ادب
فارسی نام گــذاری کردهاند؛ آن هم سالروز درگذشت
شهریار ،غزلسرای بزرگ معاصر؛ شاعری که به فارسی
و ترکی شعر میسرود و تا آخر ،پای ایران و زبان فارسی
و فردوسی و حافظ ایستاد .با دکتر میالد عظیمی ،استاد
زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،
درباره شهریار و شعرش و وضعیت شعر و ادبیات در ایران
گفتوگو کردهایم.
▪پاسخ جالب شهریار به نقد سایه

دکتر عظیمی خودش را یکی از طرفداران شعر شهریار
معرفی میکند .او که به همراه همسرش حــدود شش
سال همنشین سایه(هوشنگ ابتهاج) بوده و حاصلش
را به نام «پیر پرنیاناندیش» منتشر کرده است ،سخنش
درباره شعر شهریار را با خاطرهای از زبان ابتهاج شروع
میکند« :نه این که معتقد باشم شهریار هر چه گفته خوب
است .خودش نیز چنین ادعایی نداشت .سایه میگفت
به شهریار میگفتم شهریار جان! این چه شعری است که
گفتهای؟ یا این بیت را چرا اینطور گفتهای؟ شهریار هم

جواب میداد :سایه! نگران نباش .روزگار غربال به دست
دارد و شعرهای بد را کنار میزند .وقتی غربال به دست
بگیرید و شعرهای ناخوب شهریار را کنار بگذارید ،تعداد
زیادی شعر خوب باقی میماند .شهریار را به عنوان یک
شاعر با عاطفه ،بسیار دوست دارم و اینقدر شعر خوب
دارد که من را متأثر کند».
▪از خراسان تا آذربایجان ،زیر سایه زبان فارسی

این استاد ادبیات درباره این که عدهای از نام گذاری روز
شعر و ادب فارسی به نام شهریار انتقاد میکنند ،میگوید:
«به نظر من تا موقعی که فردوسی هست ،روز شعر و ادب را
نمیشود به کس دیگری در ایران داد .حتی به سعدی هم
نباید داد ،اما مسئله دیگری هم هست .شهریار یک شاعر
ترک زبان است و مردم اشعارش را دوست دارند .همیشه
یک عــده دشمن زبــان فارسی و تمامیت ارضــی ایــران
بودهاند که روی مسائل قومیتی سرمایهگذاری کردهاند.
به نظر من این انتخاب خوشسلیقگی بوده است .شهریار
شاعر وطن پرستی بود و نسبت به زبــان فارسی غیرت
داشت .او اگر میخواست کمی رندی کند ،میتوانست با
استفادهازمحبوبیتیکهبامنظومهحیدربابابهدستآورد،
خیلی موجسواری کند ،ولی واقع ًا پای زبان فارسی و ایران
ایستاد .در نتیجه ،به نظرم نوش جانش .او شاعر شریفی
بود و عاطفه تمیزی داشت؛ چقدر اشعار زیبا و غزلهای
عاشقانه لطیف دارد .مگر همین «علی ای همای رحمت»
شعر کمی است؟ «ای وای مادرم» مگر کم است؟ بگذارید
روز شعر و ادب فارسی به نام یک شاعر ُترک زبان باشد
تا همه بدانند در عشق به زبان فارسی تفاوتی میان یک
خراسانی و یک ترک زبان وجود ندارد .همهمان ایرانی
هستیم و زیر سایه زبان فارسی».
▪باندبازی داریم ،مافیا نه

شهریار شاعر وطن پرستی بود و نسبت
به زبان فارسی غیرت داشت .او اگر
میخواست کمی رندی کند ،میتوانست
با استفاده از محبوبیتی که با منظومه حیدر
بابا به دست آورد ،خیلی موجسواری کند،
ولی واقع ًا پای زبان فارسی و ایران ایستاد
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دکتر میالد عظیمی در پاسخ به این که آیا در ادبیات ایران
مافیا وجود دارد ،میگوید« :نه .شاید 30سال پیش چنین
چیزی بود ،اما امروزه باندبازی هست .باالخره عدهای
با سالیق مختلف شعری هستند و به دلیل همسلیقگی
همدیگر را بیشتر حمایت و تبلیغ میکنند ،اما مافیا به آن
معنا من فکر نمیکنم باشد» .او همچنین معتقد است
اقبال جامعه به خواندن شعر
کم نشده اســت« :اعتقاد
نــدارم اقبال به شعر کم
شده است .االن شعر

۱۱

تقدیم دو دستی موالنا به ترکیه!

فیلم نامهنویس «مست عشق» در گفتوگو با خراسان :بازیگر نقش شاعر بزرگ ایرانی ،ترکیهای است

خواننده خــودش را دارد و مــردم با سالیق مختلف ،با
شعر زنــدگــی میکنند و ورد زبانشان هست .ممکن
است سالیق شعری تنزل کرده باشد ،ولی به هر حال
به نظر من شعر هنوز در جامعه ما زنده است .البته ما در
روزگاری زندگی میکنیم که مردم کم کتاب میخرند و
کم کتاب میخوانند .من یادداشتی نوشتهام درباره جمال
میرصادقی،نویسندهبرجستهکهکتابهایشباشمارگان
 300تجدید چاپ شده است و این ننگ است».
▪در جستوجوی شعر با عاطفه

این پژوهشگر ادبیات فارسی شعر امروز را از نظر محتوا
قوی میداند و از نظر ساختار ضعیف .او میگوید« :شعر
امروز تا جایی که حداقل من رصد کردهام ،محتوا محور
اســت .شــاعــران درب ــاره همه نــوع محتوا از اجتماعی،
سیاسی ،مذهبی و ...حــرف میزنند و شاید یکی از
آسیبها توجه نکردن به ساختار شعر و زبان آن است».
میالد عظیمی یکی از ویژگیهای شعر خوب را داشتن
عاطفۀ قوی میداند و میگوید« :شعر خوب شعری است
که تأثیرگذار و عاطفه و زبانش قوی باشد .برای من قالب
غزل و قصیده و نیمایی و رباعی با شعر سپید تفاوتی ندارد.
در نتیجه هر شعری را که زبان خوبی داشته باشد و عاطفه
خوبی و من دلم بخواهد مکرر بخوانم ،میپسندم .من به
دنبال شعر خوب هستم ،ولو
این که آن آدم از نظر
فــکــری و سیاسی
بــا مــن هــم عقیده
نباشد».

حسن فتحی

اکرم انتصاری  -ستاره چند صد ساله شعرمان را دارند
میبرند؛ موالنا شاعر بزرگ ایرانی را می گویم .چند روز
پیش خبر تولید فیلم سینمایی «مست عشق» به کارگردانی
حسن فتحی اعالم شد .این فیلم ،پروژه مشترک ایران و
ترکیه برای به تصویر کشیدن برشی از زندگی موالنا و شمس
تبریزی است .فیلم نامه آن را فرهاد توحیدی و حسن فتحی
نوشته اند و قرار بر این است که شهاب حسینی نقش شمس
تبریزیُ ،مراد موالنا را بازی کند .پروژهای که با انتخاب بازیگر
ترک برای نقش موالنا ،هرچه را برای حفظ موالنا رشتهایم،
پنبه میکند .ترکیه در مصادره مفاخر دیگرمان ،یعنی
بوعلی سینا و فارابی نیز ،کوتاهی نکرده است .سالهاست
با صرف هزینههای زیاد و برگزاری جشنهای دورهای در
طول سال ،قونیه را به یک قطب پر رفتوآمد و در خور توجه
گردشگریتبدیلکردهاست.همچنین،ترکیهسعیمیکند
بهروشهایمختلف،شخصیتموالناراترکیهایمعرفیودر
واقع آن را مصادره به مطلوب کند .یک منبع آگاه و همچنین
فرهاد توحیدی ،یکی از فیلم نامهنویسهای فیلم «مست
توگو با خراسان اعالم کردند که بازیگر نقش
عشق» ،در گف 
موالنا ،یک هنرپیشه ترک است و این ،یعنی موالنا را در َط َبق
گذاشتن و آن را به راحتی پیشکش کردن .دالیل این که چرا
به این اتفاق نقد داریم را در ادامه آوردهایم.
-1سرمایهگذاری مشترک ایران و ترکیه برای موالنا
تهیه کننده «مست عشق» مهران برومند است و فیلم دو
سرمایهگذار ایرانی و ترکیهای دارد .آیا پیدا کــردن یک
سرمایهگذار ایرانی دیگر بــرای این فیلم سینمایی کار
سختی بود؟ آن هم در کشوری که خیلی ها کباده فرهنگ
می کشند .پاسخ ساده است .هنوز دغدغه حفظ مفاخر و
معرفی آنها در قالبهای جذابی مانند معرفی آنها روی
پــرده سینما ،در کشور ما ایجاد نشده اســت؛ هرچند او،
موالنا ،شاعر بزرگی باشد که آنه ماری شیمل شاعر بزرگ

فرهاد توحیدی

آلمانی و رابرت ادوارد دانکن شاعر آمریکایی را تحت تاثیر
خود قرار داد ،اما ترکیه ،اوضاع متفاوتی دارد ،دغدغه ایجاد
شده است و سرمایه گذاران و نخبه های جامعه به آن پاسخ
مثبت داده اند.
-2موالنای ترکیهای با دوبله فارسی!
این فیلم سینمایی میخواهد به دوره طالیی زندگی موالنا
و دیدار او با شمس بپردازد .پس مهم است در این دوره،
بازیگر نقش موالنا ایرانی باشد تا بتواند اشعار او را به خوبی
و روانی و به زبان شیرین فارسی بخواند و حالوت آن را دو
چندان کند .فرهاد توحیدی تصریح می کند«:در قرار آخر
با حسن فتحی کارگردان این فیلم سینمایی ،به ترکیه نرفتم
و از ترکیب نهایی بازیگران بیخبرم؛ اما میدانم قرار بر این
بود بازیگر نقش موالنا ترکیهای باشد ».ارائه موالنای فارسی
زبان با یک بازیگر ترک و تصویربرداری همه سکانسهای
اینفیلمدرقونیه،مثالنقضبزرگوبیجوابیاستکهتنها
ترکیه را در مصادره مفاخر سرزمین ما یاری میکند .هرچند
توحیدی میگوید که در فیلم نامه ،به اصالت موالنا و ایرانی
بودن آن ،بارها اشاره شده است.
-3شمس تنها ایرانی اصلی میان بازیگران!
اعالم انتخاب شهاب حسینی برای نقش شمس تبریزی،
رویکردهوشمندانهایبرایانتشارخبرتولیدفیلمسینمایی
«مست عشق» بود .خبر شیرین بود و شنیدنی؛ اما شیرینی
این خبر کوتاه بود و خبر بعدی ،آن را هالهل کرد .یک منبع
توگوباخراسانگفت«:همهبازیگراناصلیفیلم
آگاهدرگف 
به جز شمس ،یعنی موالنا و دیگران ،از بازیگران ترکیهای
انتخاب شده اند .همچنین ،این فیلم قرار است به سه زبان
فارسی ،ترکی و انگلیسی دوبله شود ».اقدامی که پذیرفتن
آن حتی اگر جزو شروط سرمایهگذار ترکیهای هم باشد،
اشتباه است .دست کم ما از شهاب حسینی و حسن فتحی
پذیرش چنین ترکیبی را توقع نداشتیم.

