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ادامه از صفحه 5

چشمه دیگر  جان ندارد
آغاز خشک شدن یک منطقه ی «کارستی» طغیان  �

اســت، یعنی به واسطه ی فشــار گرما، برف ها ذوب 
می شود، ذخیره ها خارج می شــود، رودخانه طغیان 
می کنــد و پس از آن بالفاصلــه فروکش می کند. این 
در حالی اســت که با چنین اتفاقی در «طاق بســتان» 
مواجه نشــدیم. در واقع حفره های چشــمه هایی که 
در زمان قاجار بســته شده بود با گودبرداری و تخریب 
محوطه ی «طاق بستان» باز شــد و ظاهرا خوشحال 
بودیم که آب چشــمه در یک سال گذشته بیشتر شده 
اســت، در حالی که میزان بارش با میزان خروجی آب 
همخوانی نداشــت و بازشــدن این مجاری و تخریب 
مته ها باعث شــد ذخیره آب درون کوه خارج شــود 
و باعث شــود تا اکنون چشــمه کامال خشک شود.به 
گفته ی او در تعطیالت امســال حجــم خروجی آب 
بــه یک هزار و ۹۴۷ متر مکعب در ثانیه رســیده بود. 
این دانشــجوی دکترای باستان شناسی معتقد است: 
کاری برای «طاق بســتان» نمی تــوان انجام داد چون 
تخریب هــای صورت گرفتــه در محوطه باعث تغییر 
مسیر آب شده و حفره ای در دل این کوه وجود داشته 

که میزان حجم آب را کاهش داده است.
پژوهشکده باستان شناسی هم مقصر است

گراوند با تاکید بر این که شــکوه ساســانی ایران بر 
اساس ســوء مدیریت در کرمانشــاه نابود شد، اظهار 
می کند: آن زمان که جامعه  باســتان شناســی اعالم 
کرد اســتفاده از بیل مکانیکــی در محوطه ی تاریخی 
خالف مقررات میراثی اســت کســی گــوش نداد. در 
واقع پژوهشــکده  باستان شناســی هم مقصر است 
چون ناظرانی که فرســتاد، از فعالیــت بیل مکانیکی 
جلوگیری نکردند،  حتی مسئوالن «طاق بستان» شبانه 
کار کردند و شــواهد نابود شــد. این باستان شناس با 
اشــاره به پیدا کردن تکه ای الهــه  «نیکه» در منطقه  
«طاق بســتان» قبل از خشک شدن دریاچه، می گوید: 
شواهد باستان شناسی و مدارک تاریخی نشان می دهد 
که در دوره  صفویه «الهه» فرو می ریزد و زمانی که در 
دوره  قاجار می خواهند «عمارت مسعودیه» را بسازند، 
همه ی چشمه ها در جلوی «طاق بستان» را می بندند 
و ســاختار را تغییر می دهند، بنابراین بخشــی از الهه 
روی انباشت ها و خاک هایی ریخت که در دوره قاجار 
ریخته شــده بودند، به همین دلیــل زمانی که با بیل 
میکانیکی این انباشت ها را خارج کردند، سند و شواهد 
نابود شد و حاال از بدشانسی مسئوالن میراث فرهنگی 

کرمانشاه، بخشی از بال فرشته جا مانده است.
وی اضافــه می کنــد: اگــر یــک تیــم علمــی و 
باستان شناســی قبل از گودبرداری در این محوطه کار 
می کــرد و در این بخــش متمرکز می شــد، آثار نابود 
نمی شــدند و احتمال داشت بخش هایی از «الهه» را 
کامل کنیم. گراوند بیان می کند: حتی پس از خشــک 
شدن چشمه، کف آن پر از سفال بود در واقع مواردی 
وجــود دارد که نشــان می دهد با الیروبی، بســیاری 
از داده های باستان شناســی را از بیــن بردیم. درحال 
حاضر نیز در مقابل ایوان کوچک قطعه سنگ مکعبی 
وجود دارد که جای زخم تیشــه و قلم روی آن نمایان 
شــده اند. به همیــن دلیل می گویم بخــش بزرگی از 
داده های فرهنگی و میراث را با ســوء مدیریت از بین 
برده ایم. آقا عباس با ســبیل های بزرگش که بسختی 
می شــود کالم لهجه دارش را از پشــت آن  حدس زد 
با عینک ذره بینی اش که آدم حس می کند از پشــت 
آن هیچ چیز از نظرش نهــان نمی ماند، به کوهی که 
کنار خانه اش سینه سپر کرده خیره می شود، دستی به 
موهای جوگندمی کم پشــت اش می کشد و می گوید:
 « آمدن درســتش کنــن  بدتر خرابــش کردند آمدن 

ابروش را درست کنند چشمش را کور کردند».

پرده

   اکران فیلم محمدرسول اهللا
نام فیلم : محمد رســول اهللا /کارگردان : مجید  �

مجیدی/فیلمنامه : مجید مجیدی ، کامبوزیا پرتوی/
تهیه کننده : شرکت نور تابان/مدیر فیلمبرداری: ویتوریو 
اســتورارو/ بازیگران : علیرضا شــجاع نوری ، مهدی 
پاکدل، ساره بیات، رعنا آزادی ور، مینا ساداتی  محسن 
تنابنده و.../خالصه داستان : این فیلم به زندگی دوران 
کودکــی حضرت محمد ( ص ) و رویدادهای مختلف 
این دوران می پردازد. کارگردان:  مجید مجیدی : متولد 
سال ۱۳۳۸ در طالش است و فعالیت های هنری خود 
را ابتدا با بازی در تئاتر آغاز کرد و ســپس در ســالهای 
دهه ۶۰ و ۷۰ بازیگری در سینما را تجربه کرد. با اینحال 
مجیدی در سالهای بعد تصمیم گرفت بازی در مقابل 
دوربین را کنار گذاشته و به کارگردانی روی بیاورد. وی 
اولین سینماگر ایرانی بود که یکی از فیلمهایش به نام « 
بچه های آسمان » توانسته بود به میان ۵ فیلم نهایی 
جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی راه پیدا کند. از جمله 
مشهورترین ساخته های مجید مجیدی تا پیش از این 
فیلم، « بچه های آســمان » ، « رنگ خدا » ، « باران » 
و « آواز گنجشک ها » بوده است. فیلمی که «مسعود 
فراســتی» منتقد نام آشنای سینما در نقد آن می گوید: 
”فیلم مجیدی نه ســختی را می نمایاند و نه مقاومت 
مسلمین سران و مردم را. چرا برای این بحث این گونه 
از پیامبــر خرج می کنید؟ اصال مگر می شــود طرفدار 
قناعت بود در زمــان تحریم ها اما صد و اندی میلیارد 
هزینــه یک فیلم کرد؟ آن هم چنین فیلم ابتری؟و این 
فیلم را «بد و مغشوش و مخدوش» دانست و حتی از 
انتصاب مجیدی به برخی سمت ها هم به شدت انتقاد 
کرد.»اما باید دید نگاه منتقدان و مخاطبان در کرمانشاه 

نسبت به فیلم «محمد رسول اهللا» چگونه است.

  نگین سبز زاگرس  گهواره
مولف : نعمت خدایاری

ناشر: طاق بستان
چاپ اول ۱۳۹۱

نعمت خدایاری از 
فرهنگیان خوشنام کرمانشاه  
و  یکــی از محققیــن بــه 
نــام و زحمتکش اســتان 
اســت. اوســال های عمر خود را صــرف تهیه وتدوین 
کتاب گهــواره ،نگین ســبز زاگرس کرده اســت . کتاب 
در یــازده بخش تصنیف شــده که در بخش نخســت 
مولف بــه تاریخ گــوران ورونــد شــکل گیری گهواره 
وجغرافیای طبیعی و پوشــش گیاهی و مراتع منطقه 
پرداخته اســت . بخش دوم گهــواره را در ادوار تاریخ 
نشــان داده که از مادها شــروع شده و به صفویه ختم 
می شــود . دربخش ســوم فصل اول روند تاریخی ایل 
گوران و تیره ها و طوایف از جمله طوایف گوران، قلخانی، 
جاف، میرویسی، بیویانی، حیدری، و شبانکاره ها را نشان 
داده است . بخش چهارم در دو فصل تنظیم شده و از 
دین و نژاد و زبان واخالق وعادات ومراسم خواستگاری 
و نــوروز و تولد نــوزاد وبه طور کلی آداب و رســوم و 
فولکلور منطقه سخن به میان آمده است. بخش پنجم 
از مشاهیر و علما و خاندان های سادات حیدری گوران و 
شــاعران کرد زبان و تنبور نوازان و خوشنویسان و بزرگ 
خاندانها و معتمدان شهر گهواره در یکصد سال اخیر نام 
می برد .بخش ششم ابنیه ، قلعه ها حما م ها و مساجد 
را شــامل می شــود  و بخش هفتم که دو فصل است 
کشــاورزی و صنایع و حمل ونقــل و بازارها و پایانه ها 
رامورد بررســی قــرار می دهد . بخــش هفتم فرهنگ 
و معــارف و آموزش وپــرورش و اســامی معلمان و 
دانش آموزان شهر گهواره را نام می برد . مولف بخش 
نهم را به ســاختار تقسیمات کشــوری و ادارات دولتی 
اختصــاص داده اســت . بخش دهــم در دوفصل از 
دهســتان مرکزی گوران و روستاهای تابعه وهمچنین 
ازدهســتان هــای قلخانــی و روســتاهای تابعه نام 
می برد . بخش یازدهم فهرســت خاندان های ســاکن 
گهــواره را پوشــش می دهــد و در پایــان بخــش که 
پایان کتاب نیز هســت، مولف به اســناد و منابع اشاره 

می کند .

 خانه  برفی باور (برگزیده 
اشعار) 

شاعر: محمد شکری (آرش 
کرمانشاهی)

نشر: گلچین ادب
اول – ۱۳۹۴  نوبت چاپ: 

۳۶۵ صفحه
محمد شکری متولد ۱۳۲۲ 
و از شاعران و نویســندگان دهه چهل کرمانشاه است. 
او ســالها در آموزش و پرورش به کار معلمی اشتغال 
داشته شکری  پس از بازنشستگی همچنان فعاالنه به 
کار نوشتن قصه و ُرمان و داستان و سرودن شعر ادامه 
داده و می دهد. قبال از او ُرمانهای دوزخ نشینان و برزخ 
را خوانده بودیم و سال ۱۳۷۹ نیز مجموعه داستان زیر 
صفر را به چاپ سپرد و اکنون تعدادی از اشعارش را در 
قالب برگزیده اشعار منتشر کرده است که یداهللا عاطفی 
نیز مقدمه ای بر خانه باور برفی نوشــته. عاطفی سبک 
و شیوه غزل های «آرش» را تلفیقی از شیوه موسوم به 
هنــدی – اصفهانی و عراقی به اضافه تصاویر جدید از 
غزل نو معاصر که از عمق وجود دردمند و دل دریایی 

شاعر مایه و پایه گرفته، دانسته است.

 دیده بانان (نمایشنامه) 
نویســنده: پــی یــر روبر 

لوکلرک 
مترجم: محمدرضا خاکی

انتشارات: مروارید
چاپ اول – ۱۳۹۳ 

 ۱۰۴ صفحه
لوکلــرک  روبــر  پی یــر 
 ُرمان نویس، نمایشنامه نویس، پژوهشگر و منتقد متولد 
۱۹۳۱ در فرانسه اســت. او نمایشنامه های بسیاری به 
ویژه برای رادیو نوشته است و به خاطر سال ها فعالیت 
هنری اش برنده جایزه «انجمن نمایشــنامه نویسان و 
طراحان نمایش» شــده اســت، لوکلرک عالوه بر ده ها 
داســتان و نمایشــنامه رادیویی، کتاب جامع پژوهشی 
را هم با عنوان «هفتاد ســال کافه کنســرت» از ۱۸۴۸ 
تا ۱۹۱۸ منتشر کرده اســت. نمایشنامه دیده بانان تنها 
اثر نمایشــی اوســت که برای صحنه نوشته است در 
این نمایشــنامه لوکلرک با دیدی طنــز آمیز به یکی از 
جدی ترین مسائل دنیای معاصر می پردازد. به «جنگ» 
و چگونگی عملکرد نهادهای بیــن المللی که در این 
مورد مسئولیتی خطیر بر عهده دارند. محمدرضا خاکی 
– متولد ۱۳۲۹ کرمانشــاه، دکتــرای تخصصی تئاتر از 
دانشگاه ســورُبن پاریس، مدرس تئاتر در دانشکده هنر 
دانشــگاه تربیت مدرس، مترجم و کارگردان تئاتر. آثار 
ترجمه: نمایشنامه های «کســب و کار آقای فابریزی» 
اثر «آلبر هوســن»، «پرتره» و «شهادت پیوتر اوهه» اثر 
«اســالومیر مروژک»، «مفیســتو برای همیشه» اثر «تم 
النوی»، «ابلوموف» اثر «مارسل کوولیه»، شهادت یا یک 
کم آســایش / فهرست» اثر «تادئوش روژه ویچ»، «یک 
کمی خوشی» اثر «فلیکس لوکلرک»، «فوتبال» اثر «پل 
کانتن و ژرژ بالک» و ســه کتاب تئوری «بدن شاعرانه» 
اثــر «ژاک لوکوک» و «افزار کرگرافی» اثر «کارین واهنر» 
و مجموعــه مقاالت «دراماتورژ کیســت و دراماتورژی 
چیســت؟» خاکی نمایش دیده بانــان را در آذر و دی 
ماه ۱۳۹۳ کارگردانی کرده و در تاالر چهارســو به روی 

صحنه برده است. 

پیشخوان  

هنر شهریور 94سال سیزدهم

ســحر رنجبر: محمدرضا ،مشــهور به فریبرز همزه ای 
در هرســین؛ که در آن زمان دهســتانی بیش نبود 
به دنیا آمد.  در آغاز کودکی بــه همراه خانواده اش 
به کرمانشــاه مهاجرت کرد و بیشتر دوران کودکی و 
نوجوانــی اش را  در محله های قدیمی این شــهر از 
جمله ســرتپه گذراند. مهاجرت دیگر او را به تهران 
کشــاند.  پــس از دریافت دیپلم متوســطه و انجام 
خدمت سربازی و اشتغال به کارهای گوناگون در این 
شــهر برای  ادامه تحصیل راهی هندوستان شد و در 
به دریافت دکترای جامعه شناسی شد.  آن جا موفق 
ســپس برای ادامه پژوهش های دانشگاهی به اروپا 
رفت و پــس از گذراندن دوره فــوق دکترا اکنون به 
تدریس و کار پژوهشی مشغول است.  از جمله آثار او 
می توان به «از  کوچه های خاکی سرتپه تا خاک( دفتر 
شعر)، «ورچم ( رمان مردم شــناختی)»،  «خاستگاه 
«جامعه شناسی هویت گروهی و قومی در  خیزش»، 
ایران»،«بررسی جامعه شناســی خوراک در  ایران»
«رزم نامه:اسطوره های کهن زاگرس، به نظم گورانی-
لکی»، «گذاری بر فرهنگ و ادبیات شــفاهی  کردان 
جاف»، «واکاوی خاستگاه فرهنگی و زبانی»و...اشاره  
کــرد.   همین طور در انتظار چاپ دفتر شــعر از او با 

عنوان «از با میهن آغازین تا تن پسین» هستیم.

وقتی عنــوان کتاب های شــما را می خوانیم  �
واژه ای بــه نام فرهنگ، غالب اســت؛ «فرهنگ 
هرســین»،  «گذاری بر فرهنگ و ادبیات شفاهی 
کردان جــاف»، « فرهنگ خوراک»، « ســرآغازی 
بر پژوهش های  بومی و فرهنگ شــفاهی ایران»، 
«کاربرد فرهنــگ مردمی» و... فرهنگ یعنی چه؟ 
آیا فرهنگ از دید شــما  به عنوان جامعه شناس 
و نویســنده با من نوعی تفاوت دارد؟ اصال باید 
تفاوت داشــته باشــد یا نه ما یک تعریف ثابت 

داریم؟ 
من برای انســان ها دو نوع زیســتگاه قائلم؛ یکی 
زیستگاه طبیعی و دیگری زیســتگاه فرهنگی .منظور 
از  زیســتگاه طبیعی معلوم اســت، چیزهایی که در 
طبیعت وجــود دارد و ما با آن زندگی می کنیم. مراد 
از زیســتگاه فرهنگی همه آن ســازو کارهــا، راه ها و 
تکنیک هایی اســت که ما برای تطبیق خودمان برای 
بقــا در زیســتگاه طبیعی به کار می بریــم. در نتیجه 
فرهنگ یک مســئله بســیار گسترده اســت. فرهنگ 
آن چیزی اســت  که ما به عنوان یک موجود زنده در 
مقایســه با موجودات زنده دیگر بــه آن نیاز داریم تا 
در زیســتگاه  طبیعی ادامه حیــات بدهیم.همینطور 
می توان فرهنگ را دو نوع مادی و غیرمادی دانست. 
مادی همه آن  سازوکارهایی که برای  بقای خودمان 
در جهــان نیاز داریم مثل معمــاری، صنعت و... و از 
بعد فکری و  روحــی چیزهایی که به صورت عام به 
عنوان فرهنگ حساب می کنیم جزء فرهنگ غیر مادی 
است  که گاهی این دو تلفیق می شوند مثل معماری. 

اگر تعاریف از فرهنگ مختلف اســت، به این  �
دلیل است که ما به گوشه ای از یک گستره وسیع 
نگاه  می کنیم؟ و این تفــاوت، از نگاه به زوایای 
مختلف آن به دلیل گستردگی ناشی می شود؟                       
آن چیزی که مردم به صــورت فرهنگ می بینند 
بخشی از چیز وسیع تری است. وقتی جامعه شناس 
فرهنگ را از  دید علمی بررســی می کند به زوایایی 
می پردازد کــه مردم عادی بــه آن توجه نمی کنند، 
در واقــع این نظرات بــا هم تضــادی ندارند، بلکه 
جامعه شــناس و مردم شــناس به بعدهای دیگری 
نــگاه می کنند که در زندگی مردم عادی وجود دارد، 

بدون اینکه تمرکز و تاییدی روی آن داشته باشند.
تا  � ســرتپه  خاکی  کوچه های  «از  کتاب هــای 

خاک( دفتــر شــعر)» و «ورچم ( رمــان مردم 
شناختی)» شــما را مورد بحث قرار می دهیم، به 
عنوان شاعر و نویسنده این کتاب ها فکر می کنید 

مردم زمان را چطور می بینند؟                                                                                      
دو موضوع اســت که ویژه فرهنگ ایرانی است 
و از نظر تاریخ تمدنی و تاریخ اندیشــه جز افتخارات 
ما به شــمار می آید، یکی خرد اســت که ایرانیان از 
دورترین زمان ها به موضوع خرد پرداخته اند، که یک 
کتاب  شعر از دوران باستان نیز به اسم «مینوی خرد» 
به جا مانده اســت ، خرد به عنوان مهم ترین صفت 
اهورایی مورد توجه قرار گرفته اســت. موضوع دوم 
زمــان یا زروان اســت که باالترین قــدرت در جهان 
هستی است و همه چیز را مشخص می کند. این که 
مردم زمان را چطــور می بینند برای من زیاد مفهوم 
نیست، همیشه  خیلی تالش می کنم ببینم مردم چه 
فکر می کنند؟ در ذهن آن ها چه می گذرد؟ آیا شبیه 

من فکر می کنند؟
 دوســت داشــتم ببینم رنج، خوشــی، شــادی، 
خوشــبختی و خیلــی چیزهای دیگــر از نظر آن ها 
چگونه اســت؟ می خواهم برگردم  به ســوال شما، 
من زمانی که در سرتپه زندگی می کردم برای خودم 
می نوشــتم، فقط  نزدیک ترین دوستانم  می دانستند 
من نقاشی می کنم، آواز می خوانم، ساز می زنم، چون 
آن موقــع در آن محله ها باید بــزن بهادرمی بودی، 
مثل بقیه روز در کوچه دعوا و چاقو کشی می کردیم، 
ولــی در منزل برای خودم مطالعــه می کردم ومی 
نوشتم و هیچ وقت فکر نمی کردم به کسی ارتباطی 
دارد، یعنی هیچ وقت برای کســی ننوشــتم،بعدها 
هم در آلمان و هند می نوشــتم، اما زمانی احساس 
کــردم چیزهایی وجــود دارد که فقــط مال  خودم  
تنها نیســت، بــه دیگران هــم ارتبــاط دارد، کتاب 

«از کوچه های خاکی ســرتپه تا 
خاک» مربوط به زمان  طوالنی  
اســت از کودکی در کرمانشــاه 
شــروع می شود تا هند و آلمان، 
من خواستم با مردم مطرح کنم 
که  من این جور چیزها را در ذهن 
دارم شــما چه چیزی در ذهن 
دارید؟ دکتر نسرین علی اکبری 
به مدت دو ســال درمجارستان 
کتــاب «از کوچه هــای خاکــی 
سرتپه تا خاک» و رمان «ورچم» 
را تدریــس می کــرد بــرای من  
تعریــف  کــرد ،خانمی مجاری 

یکی از این شــعرها را خوانده و گفته چه زیباســت 
و ایشــان می پرســند: چرا زیباســت؟ و او می گوید: 
نمی دانم چرا؟ فقط زیباست.  با شنیدن این حرف ها 
من احســاس کردم بــا این دفتر،در جایی، با کســی 
که ندیده ام و هیچ گاه نخواهــم دید ارتباطی برقرار 
کرده ام که با نوشته هایم به دنبال آن بودم و هستم 
و هــدف از چاپ این ها این حس کنجکاوی بوده که 
آیــا دغدغه های من، تفکرات یا رنج های من با آن ها 
یکی است؟می دانید چرا؟ برای این که وقتی خودت 
تنها هســتی خیلی وحشتناک اســت، گاهی آدم را 
به جنون می کشــاند، اگرخالصه بگویم برای فرار از 
تن هایی...                                                                         

مکان و فضای زندگی مردم از دید شــما چه  �
ویژگی هایی دارد؟ شما این وسط چه کاره اید؟          

این که آیا شاعر یا نویســنده وظیفه ای دارد یا نه، 
بحث هایی قدیمی اســت که در قالــب همان هنر 
برای هنر و هنر برای مردم مطرح می شــود. ممکن 
است کســی بگوید: هنری که برای مردم نباشد هنر 
نیســت. یکی هم ممکن است بگوید: هنر ورای این 
است که شورشــی راه بیندازد یا کسی را خوشبخت 
کند و از بدبختی نجات دهد.  نظرات مختلفی وجود 
دارد. از دیــد من هنر، پاســخگوی یکــی از نیازهای 
غیرمادی انســان اســت که در مرحلــه اول با خود 
هنرمند و در مرحله بعد در رابطه با دیگران اســت. 
من معتقدم که این بستگی به تجربه های خود آدم 

دارد. مثال جامعه شناسی اعتقاد به جبر است، چون 
شما می گویید: در پدیده های اجتماعی قانون مندی 
وجود دارد خانواده کالن در جامعه صنعتی شهری 
قادر نیست ادامه حیات بدهد تبدیل به خانواده تک 
هسته ای می شــود، در حالی که در جامعه روستایی 
خانواده کالن مجبور است وجود داشته باشد یعنی 
کسی که زندگی کشــاورزی را رها کرده و شهر نشین 
شــده شــرایطی زندگی اش را تغییر می دهد و جبر 
او را مجبــور می کنــد. ازنظر اجتماعــی رفتار افراد 
تفاوت دارد، من می گویم حتی در جامعه شناســی 
خود پژوهشــگر بخشــی از پژوهش است، یک بچه 
ســرتپه ای با یک بچه ای کــه در فرانکفورت زندگی 
کــرده فــرق می کند، هــر دو یک کتــاب را مطالعه 
می کنیم اما من یک جور می بینم و او جور دیگری، در 
حالی که می گوییم باید همه چیز آبژکتیو و بی طرفانه 
باشد، اما امکان بی طرفی وجود ندارد، این را به این 
دلیــل می گویم که من در جوامــع مختلفی زندگی 
کرده ام و این شانس را داشته ام که تفاوت ها را ببینم 
چون درون جامعه ها بودم، مسائلشــان را دیده ام و 

بعدهای بیشتری را شناخته ام. 
رسالت یک شاعر در فضای زندگی امروز چه  �

می تواند باشد؟ یا رسالت شمای شاعر؟              
قادر نیستم برای شاعر رســالت بگویم، شاید در 
جامعه شناسی حرف هایی بزنم، اما این جا حیطه ای 
است که دوست ندارم به کسی توصیه کنم این باشد 
یا آن باشد، اما در مورد خودم اصال نمی دانم چطور 
مسائل هنری و ادبی وارد زندگی من شد، ما به سرتپه 
مهاجــرت کرده بودیــم، در گذشــته در خانواده ای 
بــزرگ زندگی می کردم و امنیت 
داشــتم،اما حــاال جایــی آمده 
بودم کــه فاقد امنیت بود، همه 
از همه کتک  غریبه بودند،اوایل 
می خــوردم، می گفتند« آو چوی 
بگر» که پررو نشــود، خیلی زود 
یاد گرفتم باید حواسم به خودم 
باشــد، از آن جایی کــه از لحاظ 
فیزیکی طوری نبودم که حرفم 
را به کرســی بنشــانم، اما آشنا 
شدم، در آن طورمحیطی قاعدتا 
تاثیراتــی گرفتم، من همان بچه 
ســرتپه بودم، اما کتــاب کافکا 
دســتم بود، آن موقع از طریق هدایت با کافکا آشنا 
شدم و شــب ها با تفکرات هدایت سرو کله می زدم 
و خوابــم نمی برد. نوشــتن و شــعرگفتن برای من 
دنیایی بود. هیچ امکاناتی نداشتم اما این ها برای من 
نیاز بود. و زمانی به این رســیدم کــه باید با دیگران 
در میان بگذارم و رســالتی دارم. اما رســیدن به این 
موضوع  خیلی طول کشــید، مثال من آن موقع  روی 
این تپه هایی که االن کســرا نــام دارد می رفتم و آواز 
می خواندم و اگر کسی از روی تپه دیگری رد می شد 
صدایم بند می آمد، آدمی نبودم که بخواهم خواننده 
شــوم، مشــهور شــوم و مزایایی که دیگران االن به 
دنبال آن می روند. شعر و قطعه ادبی می نوشتم، اما 
نه امکاناتی بود و نه مشوقی، من مانند بچه چوپانی 
بودم که یک نی به دستش داده اند و گفته اند صدایی 
از آن درمی آید و او نواهای زیبایی ساخته، در حالیکه 
شــناختی نداشــته، برای من این گونه بوده، و زمانی 
احســاس کردم حرف هایی دارم کــه باید با مردم در 

میان بگذارم. 
مــن اصال در ایــن زمینه برنامه ای نداشــتم و در 
ذهنم هم نمی گنجید که جایی را با این کتاب معرفی 
کنم ، در  زمان بچگی من موضوعی به اسم لکستان 
وجود نداشــت و خودم چنین تجربه حسی نداشتم 
و هدفم معرفــی  این مردم نبــوده، این یک واژه ای 
است که تا آن موقع استفاده نشده بود االن فراگیرتر 
شــده ،به این علت من موضوع لکستان را گرفتم که 

یک چیز مبهم اســت، تا بعدها من به آرمان شــهر 
ورجمکــرد اســطوره های  ایرانی بپــردازم، در رمان 

آمده: 
« در روزی یــا شــبی در زمانــی که مــادرم نیز 
فرامــوش کرده اســت در جایی به نام «هرســین» 
چشــم به جهان  گشــوده ام، و آن، یک شهر یا شاید 
یــک ده بزرگ و یا اینکه شــاید هیچکــدام از این ها 
نباشــد. با وجود این،  آنجا پایتخت لکســتان است، 
می ترسم اگر بیشتر شرح دهم، موضوع را پیچیده تر 
کنم.چرا که لکســتان بر روی هیچ نقشه جغرافیایی 
جایــی  معرفــی  اصلــی  ندارد...»هــدف  وجــود 
نیمه اســاطیری و نیمه واقعی بود، کــه بعدها وارد 
آرمان شــهر «ورجمکرد» شــود. «ورجم» شــهری 
اســطوره ای ایرانی اســت، که می گویند در آینده به 
وسیله جمشید بر سر کوهی ساخته می شود  که در 
آن عشق ،عدالت و... هست که در داستان آخر کتاب 
به توصیف آن پرداختــم، توصیفی که  از این آرمان 
شهر «ورجم» کردم همان است که در اسطوره های 
ایرانی وجود دارد. که بعدها با اســم های دیگری در 
دوره های اســالمی مطرح شــد. نخواستم چیزی یا 
جایی رامعرفی کنم فقط چیزهایی که در کودکی ام 
بوده وگم شــده، نه مال من، «مــن» تاریخی، «من» 
اســطوره ای، به این دلیل هم اســامی اسطوره ای را 
به کار بردم، «من» در حال تجربه است، در حال فرار 
است و همیشــه در فکراین که به ورجمکرد برگردد 
و آرمان شــهر را پیدا کند، مــن از ورچم برای عنوان 
کتاب اســتفاده کردم که هم کردی باشــد و هم به 
ورجمکــرد بخورد.ورچم برای من یک کار فلســفی 
ادبی اســت، درباره هویت انســان گم شده، «منی» 
که در زمان های گوناگــون ظهور کرده، واقعیتی که 
این جا ازش صحبت می شــود یک واقعیت تاریخی، 
یــک واقعیت عرفانــی و یک واقعیت اســطوره ای 
اســت. من این ها را واقعیت می بینم، اســطوره هم 
یک واقعیت اســت.من تالش کــرده ام همه این ها 
را بــا هم ادغام کنم، آگاه شــدن بــه همه بعدهای 

واقعیت هایی که با آن برخورد می کنیم. 
همایش هایــی که به منظور اشــاعه فرهنگ  �

کردی برگزار می شود چقدر موثر است؟ آیا صرفا 
شعرخوانی کردی و اجرای موسیقی کافی است؟ 
چه چیزی باید به آن ها اضافه شود تا این اهداف 
اصلی محقق شود؟                                                                                                             

اولین بار کــه من از آلمان آمده بودم همایشــی 
برگــزار کردیم به نام «کرمانشــاه گهــواره تمدن» و 
هدف ما خود آگاهی فرهنگی برای به دســت آوردن 
اعتماد به نفس بود. من این فرهنگ را کشف کردم و 
دانستم این منطقه از جهان جای مهمی است،از آن 
زمان احساس مســئولیت کردم، در واقع این منطقه 
از همــدان تا شــهر زور دارای گوناگونــی فرهنگی 
است، هدف ما یکسان سازی نبوده چراکه این کار نه 
غنا اســت نه ســازنده، گوناگونی فرهنگی غنا است، 
آن موقع ارشــاد خواســت که من اســم همایش را 
انتخاب کنــم اما خودآگاهی روشــنفکران آن موقع 
به اندازه ای بود که با عنوان کرمانشــاه گهواره تمدن 
مخالفت کردنــد. گفتند مردم این جــا الت اند، به تو 
می خندنــد، چطور جــواب می دهی؟ امــا من که از 
خودم نمی گفتم این جا گهواره تمدن اســت، بزرگان 
می گفتنــد و من عنــوان کردم، حتی بــرای موافقت 
مقاله ای با این عنوان نوشــتم خوشــبختانه پذیرفته 
شد و ما موفق شدیم. در این ۱۰ سال اتفاقات خوبی 
افتاد و اینکه شــما االن می گویید برای نگه داری این 
فرهنگ چه کنیم خیلی خوب اســت، در حالی که آن 
موقع نه تنها بحث نگــه داری اش مطرح نبود بلکه 
می گفتند:  زودتر از شرش خالص شویم و االن خواه 
ناخواه به کارهای اساســی تر نیاز داریم. صرفا این ها 
کفایت نمی کند.باید نشان دهیم اسطوره داریم و به 

طور روشمند آن ها را معرفی کنیم.

مرور زندگی و آثار محمد رضا همزه ای:

بچه سر تپه  
با  کتاب کافکا

من برای انسان ها دو نوع زیستگاه 
قائلم؛ یکی زیستگاه طبیعی و دیگری 
زیستگاه فرهنگی .منظور از  زیستگاه 

طبیعی معلوم است، چیزهایی که 
در طبیعت وجود دارد و ما با آن 
زندگی می کنیم. مراد از زیستگاه 

فرهنگی همه آن سازو کارها، راه ها و 
تکنیک هایی است که ما برای تطبیق 
خودمان برای بقا در زیستگاه طبیعی 

به کار می بریم. 

  من برای انسان ها دو نوع زیستگاه قائلم؛ یکی 
زیستگاه طبیعی و دیگری زیستگاه فرهنگی.

  فقط  نزدیک ترین دوستانم  می دانستند  من 
نقاشی می کنم، آواز می خوانم، ساز می زنم.

  جامعه شناسی اعتقاد به جبر است. یک بچه 
سرتپه ای با یک بچه ای که در فرانکفورت زندگی 

کرده فرق می کند.
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