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»کتاب واروژان« از یکسو ثمره ی عالقه 
قدیمی من به »ترانه« و از سویی دیگر، 
واکنشــی به بی عالقگی بخش جدِی 
عرصه ی فرهنگ- چــه دولتی و چه 
عمومی- به »ترانه« است. در سال های اخیر که در این مسئله بیشتر کنجکاوی کردم، آنچه را 
دیدم، فروکاستن ارج موسیقی، به ویژه موسیقی با کالم، در قواره ی میان برنامه و جور کردن جنس 
بوده است. از سویی دیگر از هم نشینی و هم سخنی با بزرگان و چهره های شاخص فرهنگ و هنر 
هم دریافته ام که نزد بیشتر ایشان- و نه همه آنان -»ترانه« بارِ باوقاری بر زمین نیست. آنان که 
خود هنرساز هستند، بنایی به شناخت هنرسازان پِس پشت هر ترانه نداشته اند. در سال های اخیر 
که برای ترانه ها نقدواره هایی نوشته ، تحقیقاتی کرده  و مطالبی را گردِ هم آورده ام، سعی داشته ام تا 
اول به خود و بعد به مخاطبانم این گفته ی شهیار قنبری را بقبوالنم که: »اثری زنده است که دیده 
شود، خوانده شود و شنیده شود. به همین خاطر، ترانه زنده تر از همه است؛ چون بی وقفه شنیده 
می شود. حتی اگر نه از رسانه های رسمی، حرفه ای یا مجاز. هر چه نام دارند؛ اما شنیده می شود، 
در خلوت آدم ها.«)1( در گذار از همه ی آن تک نگاری ها، کتاب »باران عشق« و گفت وگو با 
ناصر چشم آذر، درباره ی نفس کشیدن پنجاه ساله اش در هوای موسیقی معاصر ایران آغاز راه شد 
که از نتیجه و بازخورد آن راضی شــدم. قوت آن کتاب، مرا به سوی این سنگ بزرگ روانه 
کرد. از واروژان کم می دانستم. این کم دانستگی هم از کم کاری من نبود.  مطالب بیشتر از جنس 
تأثیر و اهمیت او بودند و از اینکه واروژان نقطه آغازی بر نوع دیگر از اجرای ترانه بوده است. 
نزدیک شدن به اسطوره ی »واروژان« سخت می نمود که باألخره شد. از پِی جمع آوری یافته ها 
- چه گفته های دیگران و چه منابع نوشتاری و شنیداری و دیداری- و سپس بافتِن آن یافته ها، 
شــمایل، شخصیت، کارکرد و تأثیر واروژان هم برای من رهنمون شد. به او نزدیک شدم و او 
نیز از ساحت اسطوره ای اش خارج شد. حال واروژان برای من هنرمند شاخص دورانی است که 
راه خود را به سختی یافته، تالش کرده و کار را در »کار« یاد گرفته است. در نظر من واروژان 
در ابتدا، محصول دوران پوست اندازی جامعه ی پیرامونش در عرصه های هنری و فرهنگی و حتی 
اقتصادی و سیاســی است که از متن آن شرایط برخاسته و دم به دم نو شده است. در این میان 
دانستم که در عرصه ی فرهنگ، دگردیسی و گذر از »قبل« به »بعد« از جنس »دیزالو« است، 
»کات« شــدن از آن به این، توهمی بیش نیست. چنان چه واروژان هم با همه ی اتفاقات تازه ی 
جهان پیرامونش هم نفس بوده است. از این روی واکاوی چگونگی پاگیری و شکل گیری پدیده ی 
»واروژان« در متن آن شرایط و سپس تأثیرگذاری او بر »ترانه«، کارِ »کتاب واروژان« است. 
از ســوی دیگر با این کتاب، من بیش از پیش به اهمیت »بازار« پی برده ام. اینکه شاید خیره 
شدن به هنرورزِی هنرمندان، بدون نیم نگاه داشتن به عرصه ی کارورزی آن زمینه، نگاه کاملی 
نباشد. من با »کتاب واروژان« باور کردم که برای ارتقای تراز فرهنگی و هنری، باید ابتدا هنِر 
هنرمند را به عنوان حرفه و شغل او به رسمیت شناخت. آثار شاخص واروژان زمانی جان گرفتند 
که او در بستر آن شرایِط رو به تغییر، به همراه دیگر همکاران هنرورزش، توانستند به حرفه ی 
»تنظیم کنندگی« رسمیت ببخشند. تا »بازار« عرضه کارورزی ها و هنرورزی ها وجود نداشته باشد، 
انتظار شکل گیری آثار هنری تازه و از پی آن، ارتقای سطح سلیقه عمومی و در نتیجه، افزایش 
کیفیت فرهنگ اجتماعی کمی بی جا می نماید. درک این مسئله بعد از تألیف »کتاب واروژان« 

مرا برای کار تحقیقی دیگر به سوی زمینه ی تازه ای آماده کرده است.
پی نوشت:

1- برگرفته از کتاب »بنویس! ساعت پاکنویس« )روایت کامل(، نوشته ی شهیار قنبری،  
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»حرکت در مه« کتابی اســت برای 
ترسیدن و نترسیدن. ترس از آن گونه 
که سرآغاز کتاب به آن اشاره کرده ام: 
»اگر استعداد نداشته باشید، خودتان را 
بکشید هم نویسنده نخواهید شــد اما اگر استعداد داشته باشید فقط باید خودتان را بکشید تا 
نویسنده شوید.« از این جهت حرکت در مه کتاب خودکشی است. من خیلی قدیمی و به قول 
امروزی ها دمده به رمان نویسی می نگرم. به گمان من و به قول »آرتور کریستال« ما این روزها 
به دکتروف، کورت مک کارتی، فیلیپ راث و امثال این ها قانع شده ایم. خود نویسندگان هم 
همین طور. دیگر نه جامعه و نه نویسندگان، عالقه ای به تولستوی، هوگو، استاندال و داستایفسکی 
شدن ندارند. البته گویا در غرب دیگر امکانش هم نیست اما من خوش خیاالنه گمان می کنم در 
این گوشه از ربع مسکون که ما زیست می کنیم، جامعه تولستوی و استاندال می خواهد و اگر 
رمان نویسان عالقه ای به شدنش نداشته باشند، کسان دیگری ازجمله فیلمسازان، ژورنالیست ها یا 

اساتید علوم انسانی این جای خالی را پر خواهند کرد. 
و حرکت در مه کتاب نترسیدن است. در ادبیات عاشقانه مان مفهومی داریم به نام نظربازی  
که واژه ی تقلیل یافته اش در این روزگار از یک سو  و توسعه یافته اش از سوی دیگر، کلمه دیگر 
است  که البته بار منفی هم دارد که من آن را در نظر ندارم. حرکت در مه سعی دارد با خواننده 
درباره نوشــتن  نظربازی کند. از دور عشق مشترک را یادآوری کند. بین خود و خواننده اش 
رازهای مگو را در میان بگذارد و ته هر جمله را وصل کند به معشــوق  و چون قصه بدین جا 
رســد پیش از بامداد، معشوِق در پرده را در مجالی به کوتاهی آه، تماشا کند. همانطور که در 
مقدمه ی کتاب آورده ام: »گاه می پندارم که  تنها عرصه ی آزادی در سراســر تاریخ بشر  که 
عرصه ی تاخت و تاز همه ی بایدها و نبایدهای ایدئولوژی هاست، عرصه ی آفرینش هنری است. 
همان جایی که شکســتن قواعد، تمسخِر بایدها و نبایدها و به چالش کشیدن پیشانی عبوس 
هژمونی کمترین هزینه را دارد  و شاید راز پدید آمدن هنر و ماندگاری اش همین باشد. از همین 
روست که کمتر حوصله ی کسانی را داریم که در این زمینه نیز ما را با بکن و نکن های شان 
می آزارند  و به همین دلیل است که معتقدم بهترین دوره های آموزش هنر و بهترین کتاب ها 
در این زمینه، آن هایی نیستند که راه های موفقیت، تکنیک ها و فنون را به ما می آموزند، بلکه 
آن هایی هستند که هنرجو را بر سر ذوق می آورند تا هر چه زودتر به خلوتش بگریزد و بنشیند 
به آفریدن. اگر این کتاب نیز بتواند به مرحله ی واالی وصف العیش برسد، نگارنده  خود را در 

رسیدن به اهدافش موفق می  داند«. 
وصف العیش و نظربازی غوطه خوردن در سرزمین معشوق است و البته که فرسنگ ها دور 
از ترس. اما آن چیزی که این روزها دلم می خواست خواننده ی حرکت در مه به آن توجه کند، 
فصل کوتاه سفر درونی است. چون حجم کتاب زیاد و مطالب متنوع است، چه بسا خواننده 
اهمیت این فصل را از نگاه من نگیرد. ای کاش آن را در ابتدای کتاب می آوردم. در این فصل 
کم و بیش می خواستم بگویم کالس ها و کتاب های آموزش داستان نویسی و به خصوص منتقدان 
و ژورنالیست ها صادقانه اما ناآگاهانه  تبلیغ می کنند که نبود آگاهی بزرگ ترین مانع نوشتن 
است؛ آن هم سطحی ترین شکل آگاهی. یعنی اشراف بر تکنیک های داستان نویسی و فنون 
روایت. در حالی که ندانستن تکنیک ها در سلسله مراتب موانع نوشتن، آخرین است. مدت هاست 
فراموش کرده ایم نام آن کبوتر غمگین کز قلب ها گریخته است، ایمان است. هیوالی ننوشتن 

از نبود ایمان نویسنده به خود و کارش و وجود ترس در او تغذیه می شود. 
اگر شجاعت صداقت یک نویسنده را بر دل هموار کنیم، یعنی رخ به رخ پلشتی های خود 

شویم، آن وقت خواهیم فهمید از چه چیزهایی بترسیم و از چه چیزهایی نه.
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