
کارگردان عزیز، لطفا کتاب بخوان!

معین دهاز

در ايران رسم است که کارگردان، نويسنده ی اثرش 
است. چون ]احتماال[ قواعد کارگرانی و کار با عوامل 
متخصص مثل فیلمبردار، صدابردار، تدوين گر و... را 
بلد است، خیال می کند لزوما مسئولیت نوشتن هم با 
اوست. دوست دارد خالِق مطلق باشد. قلم برمی دارد و 
در اکثر مواقع، داستاِن بی پیکری می آفريند. موجودی 
عجیب الخلقه، که معلوم نیست سرش کجاست و تهش 
کجا. ابتدايی ترين اصول نوشتن را نمی داند. نمی داند 
از کجا شــروع کند، شــخصیت پردازی بلد نیست، 
ديالوگ نويسی نمی داند و از منطق روايی هیچ درکی 
ندارد. آنچه فردوسی بزرگ در داستان هايش رعايت 
می کرد، اغلب کارگردانان عزيز ما، بعد از هزارسال بلد 
نیستند. فردوسی در شاهنامه، می داند چطور شروع 
کند، چطور تمام کند، می داند چطور گره بســازد و 
می داند چطور گره باز می شود، می تواند مرگ بسازد، 
تراژدی می داند، منطق می دانــد، انگیزه می داند، 
اکشن می داند، ديالوگ می داند و شخصیت پردازِی 
خاکستری بلد است و هر کاراکتر، فرديت دارد و هزار 
نکته ی ديگر؛ اما فیلم سازِ امروز، اين ها را نمی داند. ای 
کاش، فقط و فقط »رزم رستم و اسفنديار« را به عنوان 
کالس درس داستان نويســی، به فیلمسازانی که به 

نوشتن عالقه دارند، آموزش دهند.

سینما مثل تئاتر، از ادبیات جان گرفته است. در 
ادامه  راهی اســت که با ادبیات شروع شده. اسکلت 
سینما، ادبیات است. متن، همه چیز است.  نوشتِن 
فیلمنامه مثل هر تخصص ديگری اســت. بســیار 
قاعده مند است. بیشتر آثار کوروساوا بر مبنای رمان يا 
داستان کوتاهی ساخته شده، که پیش تر نويسنده ای 
آفريده. اين نه تنها چیزی از عظمت آکیرا کوروساوا 
نمی کاهد، بلکه درک دقیــق او از اهمیت ادبیات را 
اثبات می کند. به عنوان مثــال، او در فیلم مهمش 
راشومون )۱۹۵۰( دو داســتان کوتاه از نويسنده ی 
ژاپنی آکوتاگاوا را تلفیق کرد و چیزهايی هم خود به 
آن ها افزود. يک ارزِش افزوده! اگر آکوتاگاوا زنده بود و 
فیلم را می ديد، اين اثرِ اقتباسی برايش نسخه ی تازه ای 
بود. هیچکاک، ويســکونتی، کوبريک، کوباياشی، 
اسکورسیزی، اسپیلبرگ، جکســون، کاپوال و ده ها 
کارگردان مهم ديگر، بزرگترين آثارشان برگرفته از 
ادبیات است. ريشه ی اين بزرگان، در ادبیات پراکنده 
شده است. حتی کارگردانانی که خود نوشتند و ماندگار 
شدند، پشتوانه ی ادبی داشتند. اتکا به ادبیات شرط 
الزِم موفقیت اســت و اين فرمول، از آزمون گذشته. 
گاهی نظیر به نظیر، و گاهی هم برداشتی شخصی از 
اثری ادبی است. در اين زمینه، در سینمای ما فیلم گاو، 
مهمان مامان،  داش آکل و شب های روشن، نمونه های 
موفقی هســتند و مجموعه  قصه های مجید، هنوز 
ديدنی است.  کارگردان ها و تهیه کنندگان سینمای 
ايران چقدر کتاب می خوانند و کتاب می شناسند؟ از 
ادبیات معاصر ايران و ادبیات امروز چقدر می دانند؟ 
پرسش بزرگ همین اســت. ريشه ی اينهمه اتالف 

سرمايه و انرژی در همین است. 
فقدان مطالعه، آشکار است. در ژاپن، تنها يک سال 
پس از انتشار کتاب »زن در ريگ روان«، کارگردان 
سراغ نويسنده می رود و از او فیلمنامه  هم می خواهد. 
يک فیلم درخشان خلق می شــود. پس کارگردان 
مطالعه دارد يا الاقل مشــاورانی دارد که به او آثاری 
را معرفی می کنند. از همه مهم تر: ادبیاِت خوب را از 
ادبیاِت بد، تشخیص می دهد .  بايد امیدوار بمانیم که 
در سینمای ايران، کارگردانان، زمان بیشتری را صرف 
»شناخت و پیگیری« ادبیات کنند. به نويسنده ای 
که ســال ها به طور متمرکز بر قواعد داستان نويسی 
کار کرده، اعتماد کنند و فیلمنامه را بر اسکلت يک 
رمان يا داستان کوتاهِ خوب، سوار کنند. الاقل مشاور 
فیلمنامه داشته باشند. کارگردانی که به نوشتن عالقه 
دارد می تواند عالوه بر مطالعه  آثار درخشان ادبی، در 
کارگاه های داستان نويسی شرکت کند و تکنیک ها و 
اصول را بیاموزد، تا رستگار شود. وقتی فیلم پدرخوانده 
)۱۹72( شــروع می شــود، اولین و تنهــا نامی که 

می بینیم ماريو پوزو است.
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در میان اســاتید ايرانــی، مهدی 
آذرسینا، نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر، 
از بدو فعالیت حرفه ای تاکنون نســبت 
به موســیقی کودک و نوجوان و ارتقای 
سطح آموزشــی آن، توجه نشان داده 
است. حاصل  بخشی از تالش های مهدی 
آذرســینا کتابی دوجلدی است که »از 
متد ارف تا چهارگاه« نام دارد و توســط 

انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
اين هنرمند پیشکســوت فعالیت 
در زمینه آموزش موسیقی کودک را از 
دوران دانشجويی با کالس های موسیقی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
با متد »ارف« آغاز کرده و سپس مديريت 
کارگاه موســیقی کودکان و نوجوانان 
تبريز را از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۹ به 
عهده داشته و در ادامه به آموزش کمانچه 
و ويلن در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی 

تبريز و تهران پرداخته است.
آذرسینا طی دوران فعالیتش ضمن 
همکاری با هنرمنــدان مطرح عرصه 
موســیقی و تدريس در دانشگاه های 
معتبر هنری، مسئولیت هايی هنری و 
اجرايی نیز به عهده داشته و با اينکه ظاهرا 
از موسیقی کودک و نوجوانان دور شده اما 
همچنان يکی از دغدغه مندان اين عرصه 
محسوب می شــود. خبرنگار ايلنا با او 
درباره آثار منتشر شده و در دست انتشار 
و آموزش رده ســنی کودک و نوجوان 

گفتگو کرده است که می خوانید:
    

   از فعالیت هــای اخیرتان 
بگویید.

با وجود بیماری کرونا، من هم مانند 
ديگــران و همه اهالی هنــر به هرحال 
تفاوت هايی در کارم ايجاد شد؛ منتهی 
چون تقريبا سال هاســت دستم برای 
نوازندگی وضعیت مســاعدی ندارد و 

نمی توانم روی صحنه به اجرا بپردازم يا 
حتی برای ضبط اثری ساز بزنم، طبیعتا 
از صحنه هايی که بــه گردهمايی اهل 
هنر می انجامیده دور مانده ام يا درنهايت 
حضــوری حداقلی داشــته ام، اما عدم 
برگزاری کنسرت و در خانه ماندن هیچ 
تاثیری به حال من نداشته و طبق روال 
گذشــته که کار می کردم، کارم را ادامه 

می دهم.
 به طــور مشــخص به چه 

موضوعات و آثاری پرداخته اید؟
از کارهای مشخصی که انجام داده ام 
يکی تالیف چهار کتاب در زمینه موسیقی 
کودک بوده که »موســیقی کودک با 
نگاهی به متد ارف« نــام دارد. اين اثر بر 
اساس همان شــیوه ای تالیف شده که 
کتاب دوجلدی »از متد ارف تا چهارگاه« 
را نوشته ام. فرم کتاب هم همان است، اما 
با نگاهی کمی متفاوت و مطالب تفکیک 
شده که در چهار جلد آمده است. کتاب 
اول از مجموعه »موســیقی کودک با 
نگاهی به متد ارف« مربوط به ريتم است 
و کتاب دوم به تئوری ها می پردازد. کتاب 
سوم نیز درباره فرکانس، نغمه و ملودی 
است که آواز خواندن و ســاز زدن را به 
همراه ملودی به بچه ها تعلیم می دهد. 
کتاب چهارم هم شــامل قطعاتی است 
که برای بچه ها مناسبند. اين آثار طبق 
معمول ساخته های خودم هستند، مگر 
يکی دو آهنگ که از موســیقی نواحی 
انتخاب شده و خودم تنظیمشان کرده ام.
من زمان فشــرده ای را به اين چهار 
جلد کتاب اختصــاص دادم و آن ها را از 
طريق انتشــارات عارف منتشر کردم و 
حال نیز قابل دسترس هستند. غیر از اين 
کتاب ها به نوشتن تعدادی از تصنیف های 
اصیل و قديمی پرداخته ام. من سال ها 
در زمینه کالم، شــعر، موسیقی، وزن و 

عروض و به طور کلی ريتم در موسیقی 
ايران کار کرده ام، لذا فکر کردم شــايد 
نوع شناخت من از تصنیف ها مفید باشد. 
هدفم اين بوده آنها را برای اهالی موسیقی 
و موســیقیدانانی که نوازنده، آهنگساز 
و خواننده هســتند و از موسیقی ايرانی 

شناخت دارند، بنويسم.
 کتاب چهار جلدی کمانچه 
نوازی تان که سال ها پیش منتشر 

شده به چاپ چندم رسیده؟
اين اثر بسیار جا افتاده و حال به چاپ 
هشتم رسیده است. منتهی می خواهم 
اثر جديدم اين مجموعه چهار جلدی را 
تعديل کند، به اين دلیل که آن اثر متدی 
نسبتا سنگین و يک دست است و ممکن 
است برای هنرجويان خستگی هايی را 
ايجاد کند. می خواســتم قطعات ساده 
باشند تا هنرجويان در هر مرحله از آن ها 
استفاده کنند و بنوازند؛ تا به اين ترتیب 

ادامه آموزش را تحمل کنند و بگذرانند.
 شــما یکی از پیشــگامان 
مربیگری کالس های موسیقی در 
ایران محســوب می شوید. متد 

»ارف« را چگونه فراگرفتید؟

دکتر ســعید غديری که در آلمان 
تحصیل کرده بود و از شاگردان مکتب 
کارل ارف بود، متد »ارف« را به ايران آورد 
و من جزو اولین افــرادی بودم که آن را 
آموختم. ايشان پس از بازگشت به ايران، 
رشته آموزش موســیقی را در دانشگاه 
هنرهای زيبا برقرار کرد. دکتر غديری 
از آن طرف هم توسط راديو و تلويزيون 
)حول و حوش ســالهای ۱۳۴۶ و ۴7( 
کارگاه موســیقی کودکان و نوجوانان 
را تاســیس کرد. من از شاگردان بسیار 
انگشت شمار ايشــان بودم. در همین 
راستا، هم در دانشــکده هنرهای زيبا و 
هم در دانشگاه علوم تربیت متد »ارف« را 
فرا گرفتیم. همه چیز با تدبیر و رای و نظر 
دکتر سعید غديری پیش می رفت. زمانی 
که در زمینه موسیقی کودک و نوجوان 
به شناخت کافی رسیديم، من مسئول 
کارگاه موســیقی کودکان و نوجوانان 
شهر تبريز شدم و آن را تاسیس کردم و 
سال ها مديرش بودم و آموزش می دادم.

 نظر شما چه آن زمان یا امروز 
نسبت به متد »ارف« چیست؟

به نظرم اين شیوه آموزشی در مکتبی 
که دکتر سعید غديری راه انداخته بود، 
بسیار موثر و کارآمد بود و آن خاصیت و 
هدف اصلی موسیقی در تعلیم و تربیت 
را با خود داشت. بگذاريد برای روشن تر 
شدن موضوع مثالی بزنم. من در همان 
شهر تبريز، پنج شش سالی مسئولیت 
آموزش و تدريس را شــخصا به عهده 
داشتم و در اين زمینه کارهايی می کردم. 
از جمله اينکه دو برادر دوقلو داشتیم که 
در گفتارشان مشکل داشتند و هنگام 
انجام هــر کاری آن را بــا تاخیر انجام 

می دادند. 
مثال دستشــان در کالس ها حین 
انجام کارها با تاخیــر عمل می کرد و 
اين مسئله از نظر روانشناسی کودک 
و مراحــل تعلیم و تربیت، مشــکلی 
محسوب می شــود که اهل تخصص 
بیشــتر در اينباره می دانند. من با اين 
بچه ها موسیقی کار کردم و تاخیری که 
در انجام کارها داشتند از بین رفت. بعد 
از اين اتفاق پدرشان که استاد دانشگاه 
بود، نامه ای به تلويزيون نوشــت و از 
اينکه بچه هايش توســط موســیقی 

درمان شده اند، قدردانی کرد.
 اینکه متد »ارف« تا این حد 

کارآمد بوده جای بســی 
خوشحالی است. اما 

گویا این شــیوه با 
گذشــت زمان 
پیشرفت نکرده 
و کامل نشده و 
در نهایت مانند 
قبلل مورد توجه 

نیست.

طبــق معمــوِل جامعــه ای که ما 
داريم متد »ارف« هم از جايی به بعد به 
انحراف کشیده شــد. يعنی آنچه بیش 
از متــد اهمیت پیدا کرد، نام و ژســت 
و خودنمايی هــا بــود. در ادامه هم هر 
فرد پايگاهی را به عنــوان متد »ارف« 
داير کرد و اين مقوله مقداری آشــفته 
شد. وگرنه اينکه متد »ارف« به صورت 
خالص، شیوه ای اســت که تمام روح و 
روان بچه ها را درنظــر می گیرد. البته 
فردی که می خواهد آن را آموزش دهد 
بايد از کودک و نوجوانان ايرانی و فرهنگ 
و موسیقی کشور شناخت کافی داشته 
باشــد و جامع و درســت به اين قضیه 
بپردازد و به نظرات مثبت ارف توجه کند.

 آن نظرات مثبت چه مواردی 
هستند؟

مدرس بايد کودک و ذهنیت و رفتار او 
را بشناسد و در جريان رابطه او با والدينش 
قرار گیرد. او هچنیــن بايد در انتخاب و 
استفاده درست از سازها توسط هنرجوی 
خردسال نظرات درستی را اعمال کند. 
اين موارد در متد »ارف« مطرح شده و 
بسیار کاملند؛ منتهی همانطور که گفتم 
بايد توسط ذهنی مطلع در رابطه با ايران و 
فرهنگ ايرانی مطرح شده و آموزش داده 
شوند. کال متد »ارف« از همان ابتدا مفید 
بوده و حال نیز می تواند تاثیرات مثبتی بر 
آموزش کودکان بگذارد. مهم اين است 
که اين شیوه را به عنوان فیگور و بهانه ای 

برای خودنمايی در نظر نگیريم.
 به طور مشخص در کتاب »از 
متد ارف تــا چهــارگاه« به چه 
دستگاه ها و گوشه ها پرداخته اید و 

آثار انتخابی تان کدام ها بوده؟
من گوشــه های موســیقی ايران، 
قطعاتی چون »زنگوله«، »کرشــمه«، 
»نغمــه اصفهــان« را بــرای بچه ها 
و برای ســاز ارف تنظیم کــرده ام. من 
برای آنکه تلفیق شــعر و موسیقی به 
درستی انجام شود، کالم آثار مذکور را 
بر اساس شناختی که داشتم و آنچه الزم 
می دانستم، خودم درست کرده ام.  زمانی 

که آثاری چون »زنگوله« و »کرشمه« 
و »نغمه« و ديگر قطعات را می نويسیم، 
طبیعتــا فواصل موســیقی ايرانی هم 
مطرح می شــود. بچه ها اين موارد را به 
صورت تئوری ياد نمی گیرند بلکه آن ها 
را می شنوند، ياد می گیرند و با موسیقی 
ايران بــزرگ خواهند شــد. بچه های 
کوچک می توانند سخت ترين تصانیف 

را ياد بگیرند.
 داشته هایتان در موسیقی 
ایرانی چقدر بر شــیوه تدریس 

»ارف« تاثیر گذاشته است؟
من ســالیان ســال ســاز زده ام و 
رديف دان هستم و رديف موسیقی ايران 
را نوشــته و نواخته ام. سال ها کمانچه 
زده ام که يکی از سازهای اصیل و توانای 
موسیقی کشور است. لذا طبیعی است 
که فعالیت من بر مبنای موسیقی ايرانی 
باشــد؛ با اينکه نگاهم، نگاهی است که 
کارل ارف به موســیقی داشــته است. 
در اين بخش ذات آدم ها مطرح اســت. 
اينکه فردی چند اصطالح از اين طرف 
و آن طرف بردارد و بگويد من از موسیقی 
اصیل بهره بــرده ام، رويه ای اشــتباه 
است. آن هايی که به چنین موضوعاتی 
می پردازند بايد با اين نوع هنر و موسیقی 
زندگی کرده باشــند. آن ها بايد انگیزه 
الزم را برای آموزش داشــته باشــند و 
دلسوزی های الزم را در کارشان لحاظ 
کنند. من هروقت افرادی را می بینم که 
از انجام کارهای معمولی عاجز هستند، 
به اين فکر می کنم که اگر آن ها آموزش 
ديده بودند و با ســاز ســروکار داشتند 
تا اين حد دســت و پا چلفتی نبودند و 
حرکاتشان دقیق تر و موزون تر بود. يا اگر 
به لحاظ ريتم و تشخیص آن نقصی در 
کار نوازندگان ديده ام، متوجه ناکارآمدی 
آموزش شــده ام. همچنین اگر آدمی 
مدعی را ببینم کــه نمی تواند يک 
بیت شعر را با وزنش درست 
بخواند، حس می کنم 
آموزش موسیقی در 
ايــن مملکــت موثر 

نیست.

نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی کودک و نوجوان: 

متد »ارف« با بروز ژست ها و خودنمایی ها به انحراف کشیده شد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یادداشت

کتاب »گئورگ بوشنر« نوشته جولیان هیلتون با ترجمه 
محسن تمدنی نژاد منتشــر شــد. اين کتاب ذيل مجموعه 
»نمايشنامه نويسان مدرن« توسط نشر شــب خیز روانه بازار 
شده است. محسن تمدنی نژاد بیشــتر بابت کتاب هايش در 
مورد يوجینو باربا و به خصوص کتاب مشــهور »کارگردانی و 
دراماتورژی« شناخته شده است. کتاب همیلتون خوانشی بر 

اندک آثار بوشنر، نويسنده شهیر آلمانی است. بوشنر با آنکه در 28 
سالگی دارفانی را وداع گفت؛ اما با نمايشنامه »ويتسک« دروازه 

مدرنیسم را به روی دنیای نمايشنامه نويسی گشود.
شهرِت گئورگ بوشنر در مقام مؤلف به واسطه چند اثر شامل 
بخشــی از رمان »لنتس« )۱8۳۶( و سه نمايشنامه باقیمانده 
با عناوين »مرگ دانتون« )۱8۳۵(، »لئونس و لنا« )۱8۳۶( و 
»ُويتسک« )۳7-۱8۳۶( است. نمايشــنامه »مرگ دانتون« 

بوشنر را برخی، اولین متن مستند تئاتر می نامند.
مجموعه »نمايشنامه نويســان مدرن« توسط انتشارات 
مک میالن منتشر شده اســت و کتاب »گئورگ بوشنر« نیز 
زيرمجموعه ای از اين مجموعه است، مجموعه ای بین المللی 

از کتــب مقدماتی درباره مهمترين نمايشنامه نويســان قرن 
نوزدهم و قرن بیستم، جنبش ها و قالب های نوين درام در اروپا، 
بريتانیای کبیر، آمريکا، و ملت های نوخاسته ای چون نیجريه 
و ترينیداد و توباگو است. اين مجموعه، در کنار مطالعات نوين 
درباره نمايشنامه نويسان بزرگ و تأثیرگذار گذشته، مجلداتی 
را نیز درباره نويسندگان معاصر، گرايش های نوظهور در تئاتر و 
 )farce( نمايشنامه نويسان متعددی، چون نويسندگان فارس
دربرمی گیرد، نمايشنامه نويسانی که »آثار کالسیک« تئاتر را 
خلق کرده اند و با اين وجود از سوی منتقدان ادبی ناديده گرفته 
می شوند. هر مجلِد اين مجموعه عمدتاً به يک نمايشنامه نويس 
اختصاص دارد و موضوعاتی چون بیوگرافی، بررسی نمايشنامه ها 

و تحلیــل دقیق و تفصیلی اکثــر نمايشــنامه های مهم را در 
برمی گیرد و در اين میان درباره بستر سیاسی، اجتماعی، تاريخی 
و تئاتری نمايشنامه ها نیز بحث می کند. نويسندگان اين مجلدات 
که خود در کسوت نمايشنامه نويس، کارگردان، بازيگر، آموزگار 
و منتقد، دستی بر آتش دارند عموماً با جنبه تئاتری نمايشنامه ها 
درگیرند و مسائلی چون اجرا، به صحنه بردن و تفسیر شخصیت را 

در کنار مضامین و بسترهای مختلف به بحث می گذارند.
کتــاب »گئــورگ بوشــنر« تألیــف جولیــان هیلتون 
با ترجمه محســن تمدنی نــژاد، دومین کتــاب از مجموعه 
»نمايشنامه نويسان مدرن« اســت. اين کتاب در تابستان به 
قیمت ۵۱ هزار تومان به چاپ رسیده است. نخستین کتاب از 
اين مجموعه با عنوان »ساموئل بکت« به قلم چارلز الينز و ترجمه 
محمدمهدی نجفی راهی بازار شده بود. شب خیر همچنین از 
مارتین پوشنر، کتاب »تئاتر ايده ها« به ترجمه مرتضی نوری 

راهی بازار کرده بود.

ذیل مجموعه »نمایشنامه نویسان مدرن« منتشر شد؛

»گئورگ بوشنر« را بیشتر بشناسیم

تئاتر

متد »ارف« به صورت 
خالص، شیوه ای است که 
تمام روح و روان بچه ها را 

درنظرمی گیرد. البته فردی 
که می خواهد آن را آموزش 
دهد باید از کودک و نوجوان 
ایرانی و فرهنگ و موسیقی 
کشور شناخت کافی داشته 
باشد و جامع و درست به این 

قضیه بپردازد و به نظرات 
مثبت ارف توجه کند

طبق معموِل مسائل دیگر 
جامعه ، متد »ارف« هم 

از جایی به بعد به انحراف 
کشیده شد. یعنی آنچه 

بیش از متد اهمیت 
پیدا کرد، نام و ژست و 

خودنمایی ها بود. در ادامه 
هم هر فرد پایگاهی را به 

عنوان متد »ارف« دایر کرد 
و این مقوله مقداری آشفته 

شد
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