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وبیناری برای عالقهمندان
شعر و شاعری
مریمشهبازی
خبرنگار

علی محمدی  /ایران

امروز و فردا فرصت خوبی اســت برای آشــنایی بیشــتر با شــعر ،آنهم از دریچه نگاه شــمس
لنگــرودی ،شــاعری که نهتنهــا سالهاســت او را به مخلوقــات ادبی مملــو از مضامین اغلب
عاشقانهاش میشناسیم؛ بلکه دیگر فعالیتهای فرهنگیاش هم تأثیر زیادی در مطرحشدن
نــام او داشــته؛ از آن چند کتاب داســتانی که برای بچهها نوشــته تا آثار تحقیقــی تألیفی و حتی
سالها تدریس و آموزش جوانان عالقهمند .آنهایی که او را میشناسند میدانند که در آزمودن
عالقهمندیهای دیگرش هم جســارت به خرج داده و حتی نظر منتقدان حوزههایی همچون
ســینما را هم جلب کــرده؛ هرچند که خوانندگــی هم در ســابقه کاری این مورخ ادبی و اســتاد
ج شــده و همه اینها او را به شــخصیتی چند وجهی در فرهنــگ و ادب معاصرمان
دانشــگاه در 
تبدیلکردهاست.
ëëمباحثی که برای عالقهمندان شعر ضروری است
تنها آشــنایی با یکی از جنبههای زندگی حرفهای شــمس لنگرودی کافی اســت تا وسوســه
شوید تا پای برنامه آنالین «تجربه خالق شعر» با عنوان «دنیایی که میسازم» بنشینید که روز
گذشته شرو ع شــده ،امروز و فردا هم در قالب جلسههای دوساعته ادامه دارد .شمس لنگرودی
درباره محورهای این وبینار که دو جلسهاش باقیمانده به «ایران» میگوید« :همانطور که در
عنوان برنامه هم آمده ،در این برنامه ســخن از شــعر و چیســتی آن درمیان است .اینکه اساساً
تعریف شعر چیست؟ آیا آنطور که از آثار برخی برمیآید درد دل گوینده با مخاطبان است؟
بیان احساسات است یا حتی پیروی از قوانین علمی و ساختاری مشخص؟ اگر اثری برخوردار
از هیچکدام اینها نباشــد شعر به شــمار نمیآید! حتی این بحث مطرح خواهد شد که اگر اثری
برخوردارازهمهمواردیکهبهبرخیازآنهااشارهشدباشدشعربهشمارمیآید؟»همانطورکه
شمسلنگرودیهمگفتیکیازمحورهایمهمبرنامهآنالینمذکورصحبتدربارهچیستی
شعراست.اودرتوضیحبیشترمیگوید«:بخشدیگریبهاینپرسشاختصاصداردکهوقتی
فالن شــاعر را فرد شــاخصی میدانیم این نشــأت گرفته از مضامین شــعری او است یا بحث
ساختارمخلوقاتادبیاشدرمیاناست؟اینهاسؤاالتیهستندکهبهگمانمهرعالقهمندشعر
وشاعریبایدبداند».
در اشــاره کوتاهی به زندگی حرفهای شمس لنگرودی بد نیست بدانید که او شعر گفتن را از
دهه پنجاه و انتشــار آنها را از مجالتی همچون فردوسی و جوانان آغاز کرد .او همزمان با انتشار
مجموعهشعرهای«خاکستروبانو»و«جشنناپیدا»دراواسطدهه 60مطرحشدوبعدازچاپ
«قصیدهلبخندچاکچاک»شهرتپیداکرد.
فارغ از عنوان مجموعه شعرهایی که طی این دههها از شمس لنگرودی روانه کتابفروشیها

شــده منتقدان ادبی اشــعار او را برخوردار از ویژگــی جالبتوجهی میدانند؛ رونــدی که او در
سرایش شعرهای خود در پیشگرفته کمی برخالف دیگر شاعران است چراکه شاعریاش را به
مخروطیسروتهتشبیهمیکنند.شعرهاییکهدرجوانیاشباحالوهوایپیریخلقشدهاندو
درسنوسالپختگی،نواییمملوازشورزندگییافتهاندوسروشکلیهرچهبیشترتغزلیترپیدا
کرد هاند.
در خــال برگــزاری وبینــاری کــه ابتدا اشــاره شــد بــرای شــرکتکنندگان امــکان طرح
پرسشهایی درباره زندگی حرفهایشمس لنگرودیهم فراهم است؛ او میگوید« :بنای این
دوره آنالین بر اساس پرسش و پاسخ است؛ اعتقاد شخصی من بر این است که چه در دوره
مورد بحث و چه حتی در کالسهای دانشگاهی ،اســتادان باید بهای زیادی برای تدریس بر
مبنای پرســش قائل شــوند چراکه اهمیتی بهمراتب بیشــتر از حتی مباحثــی دارد که معلم
و اســتاد درباره آنها صحبــت میکند .همانطور که اشــاره کردید ،در این وبینــار تنها درباره
بخشهایی از زندگیام امکان پرسش و پاسخ وجود دارد که مرتبط با کار و تجربهام باشد».
ëëدو کتاب تازه از شمس لنگرودی در راه نشر
از این شاعر و بازیگر دو رمان هم بانامهای «رژه بر خاک پوک» و «آنها که به خانه من آمدند
توسط نشرافق منتشرشدهاست.شمسلنگرودیفعالیتهاییهمدرعرصهبازیگریوحتی
خوانندگی داشــته ،ورود او به سینما از عالقهمندی سالهای جوانیاش به تئاتر نشات میگیرد
کــه به شــکل جدیتری از دهه هشــتاد و باهنر هفتم خودش را نشــان داد .او بــرای بازی در فیلم
«احتمالباراناسیدی»کاندیدایدریافتجایزهبهترینبازیگرنقشاولمرددرنهمینجشن
انجمن منتقدان سینمای ایران شد .حدود سه سال قبل هم در جشنوارۀ ادبی «صبح آسیا» در
شهر گوانگجوی کره جنوبی ،از شمس لنگرودی در مقام یکی از شاعران برتر آسیا قدردانی شد.
حاالکهبهبهانهبرپاییایندورهآموزشیآنالینیاهمانوبیناراشارهمختصریبهفعالیتهای
حرفهایشمسلنگرودیشدبدنیستازخبرخوبشمسلنگرودیبرایعالقهمندانآثارش
هم بگوییــم؛ او درهمین رابطه میگوید« :بزودی دو کتاب درباره زندگی من منتشــر میشــود؛
کتاب نخســت «آنجا که وطن نام داشت» اســت که طی مصاحبهای طوالنی نوشته شده و تا
آخر آبان ماه در حدود  600صفحه منتشر میشود .اما کتاب دوم که ترجیح میدهم اشارهای به
عنوان آن نشود دربردارنده خاطرات و زندگیام است ،بیش از  250صفحهای میشود که فعالً
مراحل چاپ آن سپری میشود؛ هر دو کتاب با همکاری نشر چشمه در اختیار عالقهمندان قرار
میگیرند».
اما نکته آخر اینکه وبیناری که در ابتدا اشــاره شد ،ســاعت  19امروز و فردا از طریق وبسایت
یونیتک و با همکاری یونسکو برگزار میشــود؛ به شرکتکنندگان نیز در پایان گواهینامه از سوی
کمیسیونملییونسکودرایراناعطامیشود.

«رنگین کمون»ی از دنیای کودکانه

به یاد خاطرات «شبهای برره» و «پاورچین»

ندا سیجانی
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ëëفیلم نمایش «کوزه عسل نیست» به نویسندگی و کارگردانی عادل بزدوده

در ایــن چند ماه که ویــروس کووید  19بخــش بزرگی از ســرگرمیهای جمعی
جامعهجهانیراتحتتأثیرخودقراردادهبسیارینگرانکودکانونوجوانانی
هســتند که مجبورند بخشــی از اوقات شــبانهروز خود را در خانــه بمانند و این
اتفاق ،اتفاق خوبی نیســت و طبیعی اســت که توجــه بــه روز و روزگار آنها از
اهمیت ویژهای برخوردار باشــد .در کشــور ما هم وضع به همین شــکل است
و کــودکان و نوجوانــان چنــد ماهی اســت از تمامی دورهمیهای همیشــگی
فرهنگیشان دور هستند و نتوانستهاند با دوستان خود در مراکز فرهنگی دیدار
کنند،دورهمکتاببخوانند،فیلمببینندیاپایتئاتربنشینند.یکیازمراکزیکه
به صورت مستقیم با این نسل ،سروکار دارد و همیشه دغدغه تولید محتوا برای
آنها داشــته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت که در این هشت
ماه کرونازده هم به اندازه وســع و توانایی خــود ،قدمهایی را در حوزه تولیدات
آنالین برداشــته و توانسته بخشی از خأل موجود در این زمینه را پر کند .آنطور
کــه در خبرها آمده بود به عنوان مثال بیش از ۱۰هــزار رویداد فرهنگی هنری در
نیمه نخست امســال از ســوی کانون پرورش فکری برای کودکان و نوجوانان
در فضــای مجازی برگزار شــده که ایــن رویدادهای مجازی شــامل بیش از 63
هزار نفر ساعت اتصال بوده و در هر لحظه ،هزاران کاربر به صورت همزمان در
سراسرکشورازاینامکاناتمجازیبهرهبردهاند.ازطرفدیگرنکتهقابلتوجه
و تحسین اینجاست که بیش از  400کارگاه فرهنگی ،هنری ،ادبی و مهارتهای
زندگی در فصل تابســتان به صورت برخط (آنالین) برگزار شــده که اســتفاده

از این فضا ،باعــث صرفهجویی در زمان ،هزینهها و از همه مهمتر پیشــگیری
از شــیوع بیماری کرونا شــده اســت .برای تهیــه و تولید این برنامههــا تیمی از
کارشناســان فناوری اطالعات کانــون پرورش فکری و مربیــان فرهنگی جمع
شــد و در نهایت بخشــی از این فعالیتها روی ســایت کانون پرورش فکری
قرار گرفت و نمایشهایی نیز مخصوص این رده ســنی پیش چشم مخاطب
کــودک و نوجــوان در فضای مجازی اکران شــد تا بلکه آنها ســاعات بیشــتری
از وقــت خــود را به جای شــبکههای خارجی کــه کمترین ارتبــاط را با فرهنگ
ایرانی اسالمیشــان دارد ،پای آثــاری که در این کانون و مراکزی از این دســت
تولید میشــود بگذارند .همین روزها هم کارگاههــای قصهگویی ،کتابخوانی،
شــناخت مفاخر و ســرزمین ،معرفی و نقد کتاب و همچنین آشنایی با قرآن و
توگو ،نشــریهنگاری و پخش و نقد فیلم و انیمیشن
حدیث ،تمرین نقد و گف 
به صورت مجازی برپاست .بهعنوان مثال فیلم نمایش «کوزه عسل نیست»
به نویسندگیو کارگردانی عادل بزدوده از تولیدات سال ۱۳۹۴مرکز تئاتر کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از نمایشهایی بود که نسخه ویدیویی
آن در صفحــه «نمایشنمــا» پایــگاه اینترنتی کانون اکران شــد یــا فیلم تئاتر
«درخت بخشــنده» به نویسندگی و کارگردانی ســامان محمدی و پویانمایی
«گرگموگلهمیبرم»بهکارگردانیامیرهوشنگمعینوچنداثرنمایشیوپویا
نمایی دیگر که با توجه به امکانات و بسترسازیهای الزم استقبال خوبی هم از
آنهاشدوپایهگذاراتفاقاتبهتریدرآیندهاینزدیکشدند.
عالقهمندان با مراجعه به صفحــه «نمایشنما» پایگاه اینترنتی کانون به
نشانی th.kpf.irمیتوانندازنمایشهادیدنکنند.

دیوار چهارم

کودکان و نوجوانان
آنالین پای نمایشهای ایرانی

کافهنما

کردهانــد .بازیگرانی که دیدنشــان کنار هــم یادآور
لیست پرو پیمانی از سریالهای طنز محبوب است
از «پاورچین» و «شــبهای برره» تا آخرین سریال
مهــران مدیــری در تلویزیــون «در حاشــیه» .پخش
مجموعه تلویزیونی «صفر بیست و یک» از  ۵آبان
از شــبکه سه ســیما آغاز شــده اســت و این دو چهره
آشــنای حــوزه طنز عــاوه بــر بازیگــری در تجربهای
مشترک کارگردانی آن را هم برعهده دارند.
عــاوه بــر ایــن دو ،امیرحســین رســتمی ،نگار
عابدی ،ســیاوش طهمورث ،ســروش جمشــیدی،
رویــا میرعلمی ،علیرضا اســتادی ،رابعه اســکویی
و ...از دیگــر بازیگــران حوزه طنز هســتند که در این
ســریال حضور دارنــد .نوشــتن از «صفربیســت و
یــک» فعــاً زود اســت و این متــن صرفــاً جهت
اطالعرســانی اســت .قضاوت در بــاره آن و تبدیل
شــدن احتمالــیاش بــه پیشــنهاد دوبــاره بمانــد
برای روزهایی که تعداد بیشــتری از این ســریال 25
قسمتی روی آنتن رفته باشد.

خبرنگار

پارتیتور

فرهنگــی /طرفدار آثار طنز باشــیم یا نــه ،بر کیفیت
آثــار طنــز انتقاد داشــته باشــیم و اغلب ایــن آثار را
همنشــین با واژه ســخیف توصیف کنیم یا بالعکس
ایــن آثار را محصــول نجات دهنده صنعت ســینما
و تلویزیــون تنهــا مانــده از مخاطــب بدانیــم ،چــه
بخواهیم و چه نخواهیم ،حوزه طنز برای مخاطبان
سینما و تلویزیون محبوب اســت .همین االن اگر از
مخاطبــان جدی تلویزیــون بخواهیم محبوبترین
ســریالهای تلویزیونیشــان را به خاطــر بیاورند به
طور قطع چندتایی از همین محبوبها به حوزه طنز
اختصاص دارد.
مگــر میشــود از ســریالهای خیابــان خلــوت کن و
پرطرفــدار گفــت و مثالً نــام رضا عطاران و ســریال
«خانه به دوش» ،مهران مدیری و «پاورچین»اش،
ســروش صحت و سریال موفقش «پژمان» ،مهران
غفوریان و «زیر آســمان شــهر»ش و سیروس مقدم
و ســریال محبــوب نــوروزیاش «پایتخــت» و ...را
نام نبــرد .اگرچه بخش زیــادی از عوامــل موفقیت

این ســریالها از جمله تیــم نویســندگان آثار موفق
طنــز ،ایــن روزهــا جایشــان در حــوزه سریالســازی
خالی اســت اما از عالقهمندی مخاطبان تلویزیون
به حوزه طنز کم نشــده اســت .البته کــه تغییر ذائقه
و پایین آمدن سطح ســلیقه مخاطب مؤلفه مهمی
است که بحثی جداگانه میطلبد.
وفــاداری مخاطبــان تلویزیــون بــه خاطــرات
سریالهایی که برای آنها لحظات خوشی خلق کرده
اما آنقدر هست که از بازپخش چند باره این آثار هم
استقبال میکنند و به عنوان نمونه «خانه به دوش»
عطــاران در هــر بازپخــش در لیســت پربینندهترین
آثــار تلویزیــون قــرار میگیرد .یــک نشــانه از همین
وفاداریها مکث کــردن به وقت دیــدن چهرههای
آشــنای طنــز در بــی حوصلگــی بــاال و پاییــن کردن
شبکههای تلویزیون است.
اتفاقــی کــه ایــن شــبها احتمــاالً بخشــی از
مخاطبان تلویزیون حوالی ســاعت  20:30با دیدن
چهــره جــواد رضویــان و ســیامک انصــاری تجربه

کتابستان

شمس لنگرودی در گفتوگو با «ایران» عنوان کرد

دنیــای کــودک حــال وهــوای دیگــری دارد ودر روزگار امــروز که پــر ازتنش و
هیاهو اســت ،موســیقی حتی برای کــودکان و نوجوانان هم از یک ســرگرمی
و هیجــان فراتــر رفتــه و نقش مهمــی در افزایش توان ذهنــی و مهارتهای
حرکتی کودکان دارد .موســیقی هنری شــنیداری است و این ارتباط و شنیدن
اصــوات از طریــق رادیو ،تلویزیــون ،مکانهای عمومی و ...حتی با اســتفاده
از ابزارهــای بــازی کــه اغلــب موزیکال هســتند برای کــودک و نوجــوان قابل
دســترس و شــنیدنی اســت .اما نکته مهم ،تولید آثار موســیقایی با محتوا و
قابل درک و اســتفاده برای این گروه ســنی اســت که کمتر مورد توجه بوده و
هســت و متأسفانه در کشور ما جایگاه موسیقی کودک در کنار دیگر ژانرهای
موسیقی چندان محسوس نیست .به همین سبب ،امروز هشتم آبان ماه که
مصادف است با روز نوجوان و نهم آبان سالروز درگذشت اِولین باغچهبان
(بنیانگذار گروه کر کودک) ،انگیزهای شــد تا به یکی از آثار موســیقایی بســیار
ارزشــمند و کمنظیر در موســیقی کودک و نوجوان بپردازیــم .مجموعهای با
عنوان« رنگین کمون» به آهنگسازی و شعرهای ثمین باغچهبان که اِولین
باغچهبان خواننده «متزوسپرانو» این اثر بوده است.
اِولیــن باغچهبــان نهــم آبان مــاه ســال  ۱۳۸۹درکشــور ترکیه درگذشــت ،او
موســیقیدان و خواننــده اپــرا بــود و در دهــه چهــل ،نخســتین گــروه کــر کودکان
ایــران را بنیانگــذاری کرد که هنرمندان این گروه کر 200 ،کودک بیسرپرســت از
شــهرها و روســتاهای ایران بودند ،کودکانی که با مهر مادری «اِولین» توانســتند
اجراهای بیشــماری در تاالر رودکی تهران اجرا و برگزارکنند اما بعد از تشــکیل
این گروه کر و اشــتیاق وانگیزه سبب ســاخت آلبوم «رنگین کمون» به آهنگساز
و ترانهســرایی ثمیــن باغچهبــان (همســرش) شــد« .رنگین کمون» با شــرکت
اعضــای ارکســتر ســمفونیک رادیو ویــن و به رهبــری توماس کریســتین داوید و
رهبــری اِولین باغچهبان اجرا گردید و بعد آن ســال  ۵۷ضبط و پس از انقالب
همراه با کتابی با تصویرگری پرویز کالنتری از سوی انتشارات ماهور منتشر شد.
این آلبوم شــامل  10قطعه اســت که هر تِرک آن به مضامین شــیرین و جذابی
چون نوروز ،برف بازی و مفاهیمی مانند آهو ،گربه ،عروســک ،باغ و مادر اشاره
شده است.
البتــه توجــه و فعالیت اِولین باغچهبان تنها به موســیقی کــودک و گروههای
آوازی خالصه نمیشود .او بعد از بازگشت به ایران به همراه همسرش در سن
 ۲۲ســالگی نخســتین کالس تخصصی آواز را در هنرستان عالی موسیقی تهران
بنیــان گذاشــت که ثمره آن پرورش شــاگردان بزرگی همچون حســین سرشــار،
محمد نوری ،سودابه تاجبخش ،پری ثمر ،پری زنگنه ،سودابه صفاییه و عنایت
رضایی است.
ëëرنگین کمون
ëëسال انتشار1357 :
ëëآهنگساز:
ثمین باغچه بان
ëëخواننده متزوسپرانو:
اِولین باغچهبان

