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دکلمههای ˝فرزاد حسنی˝ به آواز در میآیند

فروش فیلم محمد رسول اهلل(ص) از مرز  10میلیارد تومان گذشت

دربرنامه زنده "اینجا شب نیست" که  ۳۰دقیقه بامداد پنج شنبهها از "رادیو
جوان" موج افام ردیف  ۸۸پخش میشود ،فرزاد حسنی اشعار سعدی را دکلمه
کرده و علیرضا وکیلی منش نیز بصورت بداهه و زنده آنها را به آواز در میآورد،
"اینجا شب نیست" برنامهای از گروه جوان وفرهنگ رادیو جوان است.

نمایش فیلم محمد رسول اهلل (ص) در تمامی ایام ماه محرم به جز روزهای تاسوعا
و عاشورا ادامه دارد.همچنین آمار فروش فیلم تا  ۲۴مهر ماه به بیش از  ۱۰میلیارد و
 ۳۰۰میلیون تومان رسیده است.محمد رسول اهلل به کار گردانی مجید مجیدی از ۵
شهریور ماه در  ۴۰سینمای تهران و  ۸۸سینمای شهرستان در حال اکران است.

آثار ماندگار موسیقایی در محرم؛

اخبار
ساز ساسانیها ثبت جهانی میشود
«نیانبان» ساز ساسانی ایرانی پس از ثبت در فهرست میراث ناملموس ایران،
در تالش برای رسیدن به فهرست میراث جهانی یونسکو است.
فرهاد نظری ،مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی در این زمینه گفت :ساز «نیانبان» به
دلیل فراگیریاش در گسترهی ملی در سطح کشور و جزایر حاشیه خلیجفارس دارد،
با تالش یک پژوهشگر حوزه موسیقی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  22مهر
ماه با عنوان «مهارت ساختن و نواختن نیانبان در گسترهی ملی» با شماره  783در
فهرست آثار ملی به ثبت رسید .او با اشاره به حضور این ساز در کشورهایی مانند
ترکیه ،بحرین ،اسکاتلند ،آفریقا و امارات بیان کرد :به همین دلیل به یونسکو فراخوان
دادهایم که ایران درصدد تهیهی پرونده ثبت جهانی این ساز است و در صورتی که هر
کدام از کشورهای دارنده این ساز تمایل دارند میتوانند برای تهیهی پرونده مشترک
آن با ایران اقدام کنند .نظری همچنین درباره قدمت «نیانبان» توضیح داد :برخی
پژوهشگران ظاهرا روی نقش برجستههای طاق بستان تصاویری از نواختن «نیانبان»
توسط یک نفر دیدهاند ،این تصاویر قدمت این ساز را به دورهی ساسانی برمیگرداند.
وی با تاکید بر این که میتوان گفت این ساز در گسترهی خاکی خلیجفارس و عمدتا
ایران قرار گرفته است ،گفت :احتمال انتقال این ساز از ایران به کشورهای دیگر بسیار
زیاد است ،حتی به گفت ه برخی کارشناسان ،این ساز نخست در ایران ساخته و مورد
استفاده بوده و در طول سالها به کشورهایی مانند اسکاتلند منتقل شده است.

کارگردان «شکرستان» انیمیشنهای جدید میسازد
کارگردان «شکرستان» مجموع ه انیمیشنهای «ریرا»« ،نقاش کوچولو» و
«هاالباما» را برای مرکز صبا تولید میکند.
توگو با ایسنا درباره
سمیرا رستمی  -مدیر فیلمنامههای مصور مرکز صبا  -در گف 
نگارش و تولید مجموعه انیمیشنهای «ریرا»« ،نقاش کوچولو» و «هاالباما» توضیح
داد :مجموعه قصههای «ریرا» که سری دوم این مجموعه است ،در  13قسمت نوروزی
و  40قسمت روتین که در مجموع شامل  53قسمت میشود ،در شورای فیلمنامه مرکز
صبا بررسی و وارد فرآیند تولید شده است .وی افزود :مجموعه انیمیشن «هاالباما»
برای مخاطب خردسال و «نقاش کوچولو» نیز برای مخاطب کودک به زودی در نوبت
بررسی و نگارش در شورای فیلمنامه صبا قرار میگیرد .ساالنه چندصدهزار نقاشی
از طرف بچهها برای پخش در صداوسیما ارسال میشود .در واقع در این مجموعه
تالش شده است با تعامل این کوچولوهای نقاش و گروه تولید ،بچهها نقش پررنگ و
موثری ایفا کرده و از خالقیتهای کودکانه آنها در هر قسمت بهره گرفته شود .رستمی
در پایان اعالم کرد :هر سه انیمیشن معرفیشده ،مطابق سیاستهای جدید مرکز
صبا به شیوه کارگاهی در شورای فیلمنامه نگارش میشود و با تکنیک کات اوت به
تهیهکنندگی و کارگردانی بابک نظری تولید خواهد شد.

وقتی آتیال پسیانی به دغدغه  40سالهاش پاسخ داد
آتیال پسیانی که از  40سال پیش عالقهمند بود نمایش «باغ آلبالو» را اجرا
کند ،حاال به این دغدغه  40ساله پاسخ داده و این اثر را در تاالر «چهارسو»
تئاترشهر به صحنه برده است.
این کارگردان و بازیگر تئاتر یادآور شد :این متن را دوست میدارم .نزدیک  40سال
است که دلم میخواهد آن را کار کنم ،وقتی سال  ، 51آربی اوانسیان این نمایش را در
تئاترشهر اجرا کرد ،مسحور آن شدم و سالها دلم میخواست آن را کار کنم .او در پاسخ
به این پرسش که آیا در این  40سال هیچوقت فرصتی برای اجرای این نمایش فراهم نشد،
توضیح داد :چند بار برای اجرایش دورخیز کردم اما نسبت به بعضی کارهای دیگری که
میخواستیم در گروه تئاتر «بازی» کار کنیم ،اولویتاش را از دست داد و این چنین بود
که اجرای آن به امروز افتاد .او سال گذشته نمایش «باغ آلبالو» را در تاالر استاد سمندریان
تماشاخانه ایرانشهر اجرا کرد اما اجرای عمومی این نمایش در تاالر «چهارسو» مجموعه
تئاترشهر به صحنه میرود که صحنه آن با تماشاخانه ایرانشهر متفاوت است .بازیگران این
نمایش (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از :آتیال پسیانی ،خسرو پسیانی ،ستاره پسیانی،
نویده جهانزاده ،روحاهلل حقگوی لسان ، ،بهاره رهنما ،نگار عابدی ،الیکا عبدالرزاقی ،مهدی
صدر ،رامین ناصر نصیر ،سروناز نانکلی و فاطمه نقوی .این نمایش به قلم محمد چرمشیر و
براساس نمایشنامه «باغ آلبالو» اثر آنتون چخوف نوشته شده که از  22مهرماه ،ساعت 20
به مدت  70دقیقه در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

شهرداری تهران لوکیشن سریال دایی جان ناپلئون را خرید
خانه میرزا علی اصغرخان اتابک (امین السلطان) که محل فیلمبرداری
سریال دایی جان ناپلئون به کار گردانی ناصر تقوایی بود به به تملک سازمان
زیباسازی شهر تهران در آمد.
خانه باغ اتحادیه معروف به دائی جان ناپلئون ،خانه میرزا علی اصغرخان اتابک (امین
السلطان) صدراعظم سه پادشاه قاجار ناصرالدین شاه ،مظفرالدین شاه و محمد علی
شاه بود که پس از فوت وی در سال  ۱۲۹۵شمسی توسط حاج رحیم اتحادیه از وارثان
امینالسلطان خرید و با تفکیک آن به  ۳۰سهم ،آن را میان فرزندان خود تقسیم کرد.
این خانه در دهه  ۵۰لوکیشن سریال معروف «دایی جان ناپلئون» ساخته ناصر تقوایی
بود و به همین نام نیز معروف شد .پس از ثبت این بنا کش و قوسهای فراوانی به
وجودآمد و این خانه – باغ رو به زوال رفت و پیچیدگیهای حقوقی و وراثی باعث
شد تا کار این خانه قفل شود و تا سال  ۹۲این قفل ادامه داشت .اما خوشبختانه در ۶
آبان سال  ۹۲قفل این خانه شکسته شد و با برنامهای که کمیته پیگیری حفاظت از
خانههای تاریخی تهران و سایت سفرنویس همزمان با هفته تهران ترتیب دادند ،جرقه
احیا این خانه زده شد و کلید بر قفل هشت ساله بنا زده شد و مرتضی طالیی قول داد
تا مصوبه تملک خانه اتحادیه توسط شهرداری تهران را در شورای اسالمی شهر تهران
به تصویب برساند و قول وی معروف به «قول طالیی» شد .حال پس از حدود دو سال
از گذشت قول طالیی برای خانه اتحادیه و مصوبه شورای شهر تهران در  ۲مهر سال
 ۹۳مبنی بر تملک این بنا ،این عمارت به تملک سازمان زیباسازی شهر تهران در آمد.

آخرین آمار فروش فیلمهای روی پرده سینماها
فیلم « 360درجه» به عنوان اولین ساخت ه سام قریبیان و به تهیهکنندگی
فرامرز قریبیان تا کنون فروشی در حدود  250میلیون تومان داشته است.
«مزار شریف» به کارگردانی عبدالحسن برزیده نیز دیگر فیلم در حال اکران
سینماست که پس از  33روز نمایش حدود  162میلیون تومان فروش داشته است.
«دلتنگیهای عاشقانه» ساخت ه رضا اعظمیان هم که نمایش خود را از  24شهریورماه
در تهران آغاز کرذه است ،طی  29روز نمایش در  10سالن سینمای تهران و  10سالن
در شهرهای دیگر ،حدود  160میلیون تومان فروش داشته است« .قندون جهیزیه»
به عنوان اولین ساخت ه علی مالقلیپور هم کماکان در  15سالن سینمای تهران و
 14سینمای شهرستانها اکران میشود و تاکنون حدود یک و نیم میلیارد تومان
فروش داشته است .فیلم دیگر سینماها « ُمردن به وقت شهریور» به کارگردانی هاتف
علیمردانی است که از هفتم مردادماه در حال اکران است .این فیلم تاکنون توانسته به
فروشی نزدیک به دو میلیارد تومان دست پیدا کند.

گروه ادب و هنر -ماه محرم آغاز شده و موسیقی به
عنوان یکی از گویاترین زبانهای هنری در ایام سوگواری
نقش آفرینی میکند ،موسیقی در این ایام نه تنها تعطیل
نشده بلکه وظیفه خطیری را در معرفی و انتقال غمی
بزرگ برعهده دارد .در حقیقت موسیقی با محرم پیوند
خورده است ،شاید کمتر کسی بتواند این مسئله را کتمان
کند .هنرمندان متعهد بسیاری برای این ایام موسیقی
ن نتها و ملودیها سوگ را به
ساختهاند و به همت همی 
بهترین وجه ممکن روایت کردهاند.
تولید موسیقی به مناسبت ایام عزاداری ،آن هم ویژه ماه
محرم که همیشه در نزد مردم جایگاه و احترام خاصی داشته
است امری دشوار و حساس است و اگر این کار توسط آن دسته
از اهالی موسیقی شامل خواننده ،آهنگساز ،تنظیم کننده ،شاعر
و ترانهسرایانی صورت گیرد که هم در وهله اول اعتقاد و باور
قلبی و راستین نسبت به این موضوع دارند و در ضمن مطالعه و
شناخت ولو نسبی از چگونگی حادث شدن واقعه عاشورا و پیش
زمینههای آن را دارند صورت گیرد میتواند بر جامعه تاثیرگذار
باشد .همچنین اگر این هنرمندان با آواها و نواهای مناطق مختلف
کشور که در ایام سوگواری ساالر و سرور شهیدان کربال و یاران
وفادارش جریان پیدا میکند ،آشنا باشند و در ضمن خود آنان نیز
به لحاظ موسیقایی در سطح خوبی قرار داشته باشند ،با این پیش
شرطها اگر در ساخت آثار خود خالقیت و نوآوری را لحاظ نمایند
و در برخی موارد پیوندی میان آن حادثه و امروز نیز برقرار سازند،
آن گاه میتوان اثر یا آثاری متناسب با ماههای محرم و صفر به دور
از عنصر تکرار تهیه و تولید و ارائه کرد که احتماال مخاطبان نیز با
آن ارتباط الزم را برقرار میسازند .در ادامه این گزارش مروری بر
برخی از آثار ماندگار موسیقایی در این ماه پرداختهایم:
"روز واقعه" انتظامی
"روز واقعه" همان اندازه که فیلمی ماندگار در زمینه واقعه
عاشورا است ،موسیقیاش نیز تأثیرگذار و خاطرانگیز شده است.
بسیاری همچنان موسیقی این اثر را به عنوان یکی از برترین آثاری
که در این زمینه خلق شده است ،مورد استفاده قرار میدهند.
مجید انتظامی آهنگساز این اثر ،از سازهای بدوی برای ساخت
موسیقی این فیلم استفاده کرده است .او از سنگ و چوب در
کنارسازهای ارکسترال بهره برده و موفق شده یکی از ماندگارترین
آثار موسیقی را خلق کند.
وداع با نینوا
از معروفترین آثار عاشورایی میتوان به آلبوم "وداع"
حسامالدین سراج اشاره كرد .آلبوم "وداع" در دو بخش ۶۰
دقیقهای منتشر شد ..در این آلبوم از شعرهای عمان سامانی
استفاده شده .محتشم كاشانی و عمان سامانی از معروفترین
شاعران عاشورایی به شمار میروند .سراج پیش از انتشار این
آلبوم ،آلبوم دیگری به نام "نینوا" را در سال  ۵۹منتشر كرده بود.

همنواییبانینوا

"نینوا" اولین آلبوم موسیقی حرفهای سراج بود.
صادق آهنگران و دو آلبوم "آتش و عطش" و "هفتا د و دو"
آلبوم "آتش و عطش" صادق آهنگران با تنظیم محمد میرزمانی
در محرم سال  ۸۵منتشر شد .آلبوم "هفتا د و دو" آهنگران هم
كه در سال  ۹۰منتشر شد به دو زبان عربی و فارسی خوانده شده
بود .رسول رسولی ،موسیقی و تنظیم این آلبوم را بر عهده داشته
و خوانندگی اثر را نیز مرتضی حیدری آلكثیر و مهدی المومن
انجام دادهاند.
غریبانه 1و 2
آلبومهای معروف غالمعلی كویتیپور به نام "غریبانه  ۱و  "۲در
سال  82منتشر شد .برای انتخاب خواننده این آلبومها قرار بود
از افرادی استفاده شود كه صدایشان حزین باشد .در نهایت به
این نتیجه رسیدند كه از غالمعلی كویتیپور دعوت كنند .انتشار
این آلبوم منجر به شكلگیری جریانی شد كه پای بسیاری از
آهنگسازان را برای كار در حوزه موسیقایی عاشورا باز كرد.
"سالم آقا" آلبوم عاشورایی ستارههای پاپ
تاکنون آلبومهای گروهی زیادی در بازار موسیقی عرضه شده
است اما هیچ کدام به موفقیتی که در حد نام سازندگان آن باشد
دست پیدا نکرده است .آلبوم "سالم آقا" با حضور محسن چاوشی،
رضا صادقی ،محمد علیزاده و مهدی یغمایی در آذرماه سال ۸۸
منتشر شد .برای قطعات این اثر از اشعار مرحوم آغاسی ،امیر

نگاهی به دنیای شاعری زندهیاد «محمود شجاعی»؛

نهایت خیال ،واقعیت اوست

محمود[شجاعی]درباغاستودرشعرشروایتگریمیكندازاحواالتباغ.باغ
محمودكالبدیازنورویاخورشیددارد.عناصرشعرشكالبدیشبهعینیدارند
امابهسادگیمیتوانتشخیصدادكهاوگزارشگریازعینیاتاطرافنمیكند.
برای شاعران ،تخیل تنها طیاره رونده مجاز از مرز عقل به شهود است .حركت دادن
عقل به آن سوی ذهن برای مشاهده و تزریق این دیدنها در ساختمان شعر ،در كیفیت
بخشیدن به جنس تصاویر برای _ شاعران تصویرگرا _همیشه موثر و مد نظر بوده است.
غنا بخشیدن به مظروف ذهن به وسیله دانش مانند جهشهای یك شناگر بر تخته شنا،

ارجینی و فرزاد حسنی استفاده شده بود .همچنین مهدی یراحی،
میالد ترابی ،محسن چاوشی ،رضا صادقی و مهدی یغمایی در
بخش آهنگسازی و تنظیم آثار حضور داشتند .شرکت "تصویر
دنیای هنر" آلبوم "سالم آقا" را به بازار عرضه کرد
موج محرم
موج محرم اثری تصویری به صورت نماهنگ ،ساخته مستانه
مهاجر با صدای بنیامین بهادری و سهراب پاکزاد است .فایل
صوتی این اثر نیز با تنظیم علی پاکدامن و ترانه فرید احمدی
تولید شده است .بنیامین پیش از مطرح شدن خود در موسیقی
قطعه دیگری با نام "آقام ابوالفضل" را نیز منتشر کرده بود.
کاکا
قطعه "کاکا" ترانه بسیار سوزناکی داشت و حامد عسگری به
عنوان ترانه سرا بخشی از رشادت های حضرت عباس(ع) را بیان
کرده بود .علی لهراسبی نیز با همان لحن اندوهگین همیشگیاش
توانست به خوبی حس ترانه را منتقل کند .فواد غفاری و مهدی
خیرخواهی آهنگساز و تنظیم کننده این اثر بودند.
کربال
قطعه "کربال" یکی از آثار قدیمی محسن یگانه است و اواسط
دهه هشتاد و زمانی که او فعالیتهای مستقل خود را به صورت
جدی پیگیری میکرد تولید شد .محسن یگانه ترانه این قطعه را
سرود و مضمون آن در ارتباط با روز عاشورا است.

برای اوج گیری و شیرجه در بحر است .با مراقبه از ذهن و بخشیدن وسعت به آن میتوان
جهشهایی كرد و در بحر شهود  ،اندك زمانی را طی كرد .خارج شدن از ذهن و دیدن
غیب غیر زبانی سریع و غیر گونه می خواهد  .بیرون رفتن از مرز و پاشیدگی
غیب و غیر و ِ
در بحری بی حد و مرز را میتوان شطح گفت  .اما ذات شعر با نثر تفاوتهایی دارد .در این
مكاشفات  ،تصویر و استتیك تفاوت این دو گونه است  .تحفهی این سفر كوتاه عصارهی
ماندگار در سطرها خواهد بود  .اما (شاعران شعر دیگر) و به خصوص محمود شجاعی ،
احتیاجی به این رفت و برگشت های ذهنی ندارند  .ذهن او لب می ریزد و این لب پَرها
شتاب دارند .محمو ِد دائم در شتاب در شعر شتابان است .شعر او بی واسطه در آن سوی
ذهن استقرار می یابد و مستشرقی می كند .برای همین است كه كشف های او خالص تر
می نماید زیرا كه ابزار یا واسطه ای (تخیل) حجاب میان او و شهودش نمیشود .مثل تفاوت
كسی می شود كه از آن سوی دیوار درون باغی را تصور می كند و یا كسی كه در باغ قدم
می زند ( .یكی از ذهنیات می گوید و دیگری از عینیات) .محمود در باغ است و در شعرش
روایتگری می كند از احواالت باغ .باغ محمود كالبدی از نور ویا خورشید دارد .عناصر
شعرش كالبدی شبه عینی دارند اما به سادگی می توان تشخیص داد كه او گزارشگری از
عینیات اطراف نمیكند .ارض شعرش در جایی دیگر است  .كالبدهای مجزای ملموس ،ولی
در كیفیت و در ساختمان تصویر به شدت كاركردی دگرگونه پیدا می كنند  .همان گونه كه
حالج می گوید :معرفت  ،عبارت است از دیدن اشیاء و هالك همه در معنی( .شهید عشق
الهی  .دكتر جواد نوربخش) دال های هالك شده در ذهن محمود خیال كالبد بیرونی شان
را میكنند .معرفت اشیاء پیرامون ( مدلول های ذهنی ) دال های شبیه گذشتهی خود
را انتخاب می كنند .معاد اشیاء در معنا  ،معادی جسمانی نیست  .تفاوت بیرونی اشیاء با
معرفت اشیاء در شعر شجاعی  ،تصاویری بكر و تاویل مند ایجاد میكنند .شعر او علیرغم
تمام تاویلمندیش همچون نظرات اندیشمندان نسبی گرا همچون نیچه به شدت خود

محشرکبری
موضوع ترانه "محشر کبری" در مورد شهادت حضرت عباس(ع)
است و علی اصحابی کار ساخت آهنگ و تنظیم آن را انجام داد.
در ساخت این قطعه نیز از سازهای آکوستیک استفاده شده بود.
"راه کربال" محسن چاوشی
در کارنامه کاری محسن چاوشی قطعات مذهبی متعددی به
چشم می خورد .چاوشی در سال  ۱۳۸۴قطعه "راه کربال" را با
ترانهای از امیر ارجینی اجرا کرد .خود او عالوه بر آهنگسازی در
کنار رضا فوادیان تنظیم این کار را نیز انجام داد.
«موالی عشق» علیرضا عصار
از زمانی که علیرضا عصار در دهه هفتاد فعالیت حرفه ای
خوانندگی خود را آغاز کرد شاخص ترین آنها قطعه "ای کاروان"
با همصدایی محمد اصفهانی بود .عصار در اسفند  ۱۳۸۲آلبوم
"موالی عشق" را با  ۹قطعه از سوی شرکت "ایران گام" روانه
بازار کرد .تمامی اشعار این مجموعه از سروده های مهدی شریفی
بودند و فواد حجازی نیز وظیفه آهنگسازی را بر عهده داشت.
در این آلبوم نوازندگان سرشناسی نظیر خاچیک بابائیان ،ارسالن
کامکار ،مازیار ظهیرالدینی و کریم قربانی نیز حضور داشتند.
«گلچین» محمد اصفهانی
در کارنامه کاری محمد اصفهانی قطعات مذهبی متعددی به
چشم می خورد .او در سالهای اولیه فعالیت حرفه ای خود آلبوم
"گلچین" را منتشر کرد .این مجموعه نه قطعهای در سال ۱۳۷۶
توسط شرکت "سروش" به بازار عرضه شد .احمد عزیزی ،حسان،
سپیده کاشانی و قیصر امین پور از جمله شاعران آلبوم گلچین
بودند .آهنگسازی و تنظیمها هم توسط فریدون شهبازیان ،علی
بکان ،محمد میرزمانی ،منوچهر بیگلری و شهریار فریوسفی انجام
شده بود.
«ذوالجناح می آید ،بی سوار» رسول نجفیان
مخاطبان بیش از آنکه رسول نجفیان را با حرفه تخصصیاش
یعنی کارگردانی و بازیگری بشناسند او را با ترانه معروف "عجب
رسمیه" و بازخوانی قطعه فولکوریک "شبهای گلوبندک" می
شناسند .آلبوم نوحه های عاشورایی "ذوالجناح می آید بی سوار"
با صدای رسول نجفیان در سال  ۱۳۸۹به بازار آمد .این آلبوم
موسیقی  ۱۰نوحه سوگواری با نواهایی که قدمت چهارصد ساله
داشتند را شامل می شد.
موسیقیجنوب
در بین تمامی سبكهای موسیقی و الحان آیینی و محلی
كشور ،موسیقی مذهبی جنوبی جایگاه ویژهای دارد .شاید
بتوان موسیقی بوشهری را كه به قیام عاشورا میپردازد از
منحصربهفردترین موسیقیهای این مرز و بوم دانست .اصالت،
پایبندی به سنت ،ریتم ،هیجان ،شور ،یك دستی و هماهنگیای
كه در مراسم عزاداری و نوحه خوانی بوشهری دیده میشود خیلی
منسجم و متفاوت است.

بسنده و با یقین گفته میشود .به چند سطر از شعر او در كتاب "از آبی نفسهای كوتاه"
نگاه كنید  :باید آموخت كه با سینهی زخمی به زخم تازه نشست .
و یا :پرواز سبك كه شانهیی مذاب میخواهد .
و یا :در بستر شعاع نفسهای منزوی /مكالمه َس ّمی است جوان
حضرت محمد (ص) سیدی كه حالج می خواندش ( و بدو اسرار و ضمایر شناختند)
می فرماید ( الحیاه « : )١/١٦٥بهترین چیزی كه در قلب انسان بیفكنند ( و گرانبهاترین
سرمایهی ابدی انسان كه به انسان بدهند) یقین است  ».یقینی كه در جوهر همچون
اندیشیدن  ،امری پایان ناپذیر باشد  .می توان از وجوه دراماتیك آثار و روایتگری شان
پی برد كه شهود شجاعی در شعر  ،شهود آنی نبوده است  .اگر به شعر ( سبز و مسموم)
در تنها كتاب شعر شاعر نگاه كنیم  ،انگار ما یك نمایشنامه در غالبی تراژیك روبه رو
هستیم  .مراتب در نزد شاعران دیگر به مدت زمانی كه در مكاشفه هستند  ،بر میگردد.
محمود شجاعی با نفس های كوتاهاش كه از كاغذهای كاهی كتابش استشمام میكنم،
در گم گشت های تپههای مسجدسلیمان خضر من شد .و عجیب وقتی به یاد این
روایت شطاح فارس در وصف حالج میافتم  ،قوس زندگی شجاعی را میبینم  :قال :
جانا ! حسین منصور در بحر وحدت افتاد؛ به جمال حق عاشق شد  .به وجه قدم ساكر،
ّسر ّسر در صمیم ّسرش مباشر شد  .به زبان اسرار مكتوم پیدا كرد آن ّسرهایی كه
ظاهر رسم را مخالف بود  .برای آنك چون هایم شد  ،طایر شد  .چون طایر شد  ،غایب
شد .و چون غیب شد  ،واصل شد  .چون واصل شد  ،حكم عشق به لسان هذیان كشف
كرد  .و چون بر او سكر غالب شدی از سر نیستی كالم چندین رسم هذیان بگفتی  ،كه
باطنش صحیح بودی  ،و ظاهرش سقیم  .سقمش از نكرده بود  ،زیرا كه علم مجهول
بود پیش ارباب مخالفت  .عادت علم غیب آن است كه چون ظاهر شود ،به مشهد وی
عقل ننشیند .

برای سالروز تولد «آرتور میلر»؛
میلر یک بار برنده مدال طالی˝آکادمی هنر و ادبیات آمریکا˝
ودوباربرندهجایزه˝منتقداننیویورک˝شد،ازدانشگاههای
آکسفورد و هاروارد دکترای افتخاری گرفت و در سال
ن انتخاب شد .امروزسالروز
 1965به ریاست انجمن جهانی پ 
تولد این نویسنده و نمایش نامه نویس بزرگ است.
"آرتور میلر" نمایشنامهنویسی از نسل غولهای بزرگ تئاتر
معاصر جهان و در ردیف کسانی چون تنسی ویلیامز ،برشت ،بکت،
یونسکو ،آرابال و چخوف در تحول تئاتر مدرن نقش مهمی داشته
و"مرگ دستفروش" او از نخستین تراژدیهای مدرن جهان است
که سه جایزه اصلی نمایشنامهنویسی یعنی"پولیتزر"" ،تونی" و
جایزه "حلقه منتقدان نمایشنامهنویسی" نیویورک را از آن خود
کرد .میلر یک بار برنده مدال طالی"آکادمی هنر و ادبیات آمریکا"
و دو بار برنده جایزه"منتقدان نیویورک" شد ،از دانشگاههای
آکسفورد و هاروارد دکترای افتخاری گرفت و در سال  1965به
ریاست انجمن جهانی پن(انجمن جهانی حمایت از حقوق شعرا،
مقالهنویسان و رماننویسان جهان) انتخاب شد .آرتور میلر در 17
اکتبر سال  1915در یک خانواده مهاجر یهود در نیویورک متولد
شد .پدرش مهاجری از لهستان بود که با هجوم هیتلر از وطنش
کوچ کرده بود .پس از چندی پدرش در دوره رکورد اقتصادی
ورشکست شد ،خانواده به ناچار به بروکلین نقل مکان کرد و
آرتور نوجوان مجبور شد از صبح ساعت  4و پیش از رفتن به
مدرسه به تحویل دادن نان بپردازد تا بتواند به خانوادهاش کمک
کند .گفته مى شود این حوادث الهام بخش میلر در خلق خانه
بروکلین در نمایشنامه"مرگ دستفروش" شده است .در جوانی

مردى که بخت یارش بود

پس از خواندن داستان"برادران کارامازوف" نوشته داستایوفسکی
به نویسندگی عالقهمند شده و براى تحصیل در رشته روزنامه
نگارى در سال  ۱۹۳۴وارد دانشگاه میشیگان شد .پس از آنکه
در سال  ۱۹۳۸در رشته ادبیات انگلیسى فارغالتحصیل شد و
به نیویورک بازگشت به عضویت یک گروه نمایشى درآمد
و براى برنامههاى رادیویى ،نوشتن را آغاز کرد و در این راه به
همکارى با شبکههاى  CBSو  NBCپرداخت .اولین نمایشنامه
میلرکه در برادوى روى صحنه رفت" ،مردى که بخت یارش
بود"( )The Man Who had all the Luckنام داشت
که پس از چهارمین اجرا ،از صحنه برداشته شد .سه سال بعد
میلر نمایشنامه"تمام پسران من" را خلق کرد که جایزه انجمن
منتقدان ادبیات نمایشى نیویورک و جایزه تونى را از آن او کرد .در
سال  ۱۹۴۴میلر مدتى را در اردوگاههاى نظامى به سر برد تا ماده
اولیه نمایشنامه داستان"جى جو" را جمع آورى و تهیه کند .او در
سال  ۱۹۴۵اولین رمان خود را با نام"کانون" ( )Focusدر ضدیت
با فاشیسم نوشت .در سال  ۱۹۴۹او نمایشنامه"مرگ دستفروش"
را آفرید که برایش شهرتى جهانى به ارمغان آورد و به یکى از
دستاوردهاى ارزشمند تئاتر مدرن آمریکا بدل شد .اوایل دهه ۵۰
مقارن با اجرای نمایش"بوته آزمایش" (جادوگران شهر سلیم) در
بروکسل بود" .بوته آزمایش" اعتراض به فضای سرکوب سیاسی
در دوران "مک کارتیسم" بود و محاکمه دیوانهوار فردی را روایت
میکرد که به جادوگری متهم شده بود .این نمایشنامه استعارهای
از سلطه مک کارتیسم بر جامعه و نوعی دفاع از آزادی عقیده و
بیان بود .این نمایشنامه که موفق به دریافت جایزه"آنتونت پرى"

شده بود به رکورد باالترین دفعات اجرا در میان آثار میلر دست
یافت .در همین اثنا هیات رسیدگى به جریان کمونیست که از
سوى مجلس آمریکا مامور به فعالیت شده بود ،میلر را به اتهام
عقاید کمونیستى مورد بازخواست و بازجویى قرار دادند .او اعتراف
کرد که به همراه چهار یا پنج نویسنده دیگر در چنین جلساتى
شرکت کرده است اما از افشاى نام دیگر نویسندگان امتناع ورزید
و به همین دلیل در لیست سیاه قرار گرفت .بعد از این واقعه
او به اخذ دکتراى افتخارى از دانشگاه میشیگان نائل آمد .آثار
نمایشى آرتور میلر به نوعى ادامه ادبیات نمایشی واقعگرا است که
در فاصله بین دو جنگ جهانى در آمریکا آغاز شد .آرتور میلر را
همراه تنسی ویلیامز ،و ادوارد آلبی سه نمایشنامهنویس بزرگ بعد
از جنگ جهانی دوم میدانند .او در آثار خود ،بینش اجتماعىاش
را با دقت و ظرافتى مثال زدنى با نقاط ضعف و قوت شخصیت
قهرمانان داستانش در مىآمیخت و تعدادى از آثارش به دست
کارگردانانى از جمله جان هیوستون ،سیدنى لومت و کارل رایز به
روى پرده سینما رفته است .آرتور میلر را ملقب به عنوان یکى از
آثارش"مردى که بخت یارش بود" مىخواندند .او سبک رئالیستی
منحصر به فردی داشت و در آثارش تصویر دقیقی از جامعه معاصر
و ارزشهای رو به زوال آن ارائه داد .بیشتر شخصیتهای او همانند
ویلی لومن ،قربانی بیعدالتی و بیرحمی نظام سرمایهداری بودند.
آرتور میلر معتقد بود دنیایی از انسانها در اطراف ما زندگی
میکنند که در برابر همه آنها مسئول هستیم .در آثار او نیز
نوعی احساس مسئولیت نسبت به انسآنها نهفته است .آثار
آرتور میلر با تأکید بر نقش خانواده ،اخالق و مسئولیتپذیری

فرد ،بازگو کننده فروپاشی روزافزون جامعه مدرن است .او محور
بسیاری از آثارش را برپایه این پرسش استوار ساخته بود که آیا
در دنیای امروز با وجود خانوادههایی که فروپاشیدهاند و مردمی
که به ناچار نمیتوانند مدت طوالنی در یک مکان اقامت داشته
باشند ،پایه و اساسی برای زندگی انسآنها باقی خواهد ماند؟ میلر
سخن معروفی دارد که نشانگر مسئولیتپذیری گریزناپذیر انسان
مدرن نسبت به جهان پیرامونش است":ما همه در کشتارهای
ویتنام ،عراق ،افغانستان و  ...مسئولیم .ما سیاستمدارانی را
ت میدهیم و سکوت
به قدرت میرسانیم ،به آنها مالیا 
میکنیم ،پس دستمان به خون همه مظلومینی آلوده است که
سیاستمداران ما آنان را به نابودی میکشند ".آرتور میلر را استاد
دیالوگنویسی نامیدهاند .نمایشنامه"سقف کلیسای جامع" او را
میتوان از نظر دیالوگنویسی ،مانیفست مجموعه آثارش دانست.
در این نمایشنامه ،که آشکارا در کشوری کمونیستی میگذرد،
شخصیتها در خانههایی هستند که میدانند دستگاه شنود
در آن کار گذاشته شده است .به این ترتیب،گفتوگوهایشان
را در واقع برای یکدیگر نمیگویند و بیش از آنکه جواب هم را
بدهند ،هدفشان آن گوش سومی است که به حرفهایشان گوش
میدهد .به این ترتیب است که دیالوگها ماهیتی چندوجهی
مییابند ،هر شخصیت در طی حرفهایش چارهای ندارد جز آنکه
در محدوده کوچکی از کلمات حرفهای زیادی بزند ،و هم پیام
خود را به سمع آن گوش سومی برساند که مشغول استراق سمع
است ،هم به طرف صحبتش پاسخ دهد ،و هم درباره فرد سوم یا
موضوع دیگری سخن بگوید که محل بحث است.

