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دنیا جان ...کجایى؟

ستاره اسکندری
بازیگر

اســتاد فریدون نوزاد به هــر حوزهای که پــا نهاد خالق
اثری مانــدگار شــد .مجموعــه یادداشــتها و تحقیقات
دوران جوانیاش پیرامون تئاتر گیالن به کتاب خواندنی
«تاریــخ نمایش در گیالن» بدل گشــت .امروزه این کتاب
بهعنــوان منبع شــاخص و مســتندی برای پژوهشــگران
تاریــخ تئاتــر گیــان محســوب میشــود و طی ســالهای
گذشــته زمینه ســاز تحقیقــات و تتبعــات تــازهای در این
وادی شد.
نوزاد شــیفته و عاشــق فرهنگ گیــل و دیلم بــود .این
شــوق پــاک و ســتودنی چهــار دهــه او را درگیــر تحقیــق و
گردآوری واژگان گیلکی کرد .ماحصل این جهد ماندگار،

ایــن روزهــا فکر مى کنــم ،به تمام شــما که امســال را برگزیدید بــراى رخت
ســفربربســتن...بهپــدرمکهرفــتودرسزندگــىراازاوآموختــم،بهآقاى
کیارســتمىکهشعرزندگىرا از اوآموختم،بهآقاىرشیدىکهتاریخزندگى
بازیگرىامبود...وبه«تو»کههمیشــهپربــودىازخودخودزندگى...توجان
مى بخشیدى ،تو جانت را مى دمیدى در کالبد عروسکهایت و روح زندگى
مى آمد ،مى آمد تا بر دل کودکان این ســرزمین بنشیند .باورهایشان را رنگ
ببخشــد،تــوتمامجانــتراگذاشــتى،تمــامتمامــشراورفتى...کجارفتى
نمىدانم رفیق سالهاى دورم...هنوز گوشم پر است از خنده هاى شیرینت
زیر میزهاى عروســک گردانى  ...چقدر آن روزهــا حالمان خوب بود انگار که
زندگى شوخى است ،مى نشستیم کف زمین و با هم حرف مى زدیم ،پشت
ســکوها از غصه هایمان مى گفتیم از رنجهایمــان و آرزوهایمان...آرزوهاى

کتــاب «گیلــه گــب» بــود کــه در کوتاهتریــن زمــان مــورد
استقبال اهل فرهنگ و مطالعه قرار گرفت و نایاب شد.
در کارنامــه فرهنگی زنــده یاد نــوزاد نزدیک به هفت
دهــه فعالیــت مطبوعاتــی دیــده میشــود .وی در کنــار
خوانــدن و نوشــتن ،به گــردآوری و آرشــیو مطبوعات نیز
توجه ویژهای داشــت .این آرشیو بعدها تکیه گاه مناسبی
برایش شــد تا کتــاب «تاریــخ جراید و مجــات گیالن» را
بنــگارد و به چاپ برســاند .کســانی که دربــاره مطبوعات
گیــان مشــغول تحقیــق و پژوهــش هســتند بخوبــی از
ارزش باالی این کتاب خبر دارند .کتابی مســتند راجع به
روزنامهها و مجالت گیالن از مشــروطه تا انقالب اسالمی
کــه برآمــده از ســالها مطالعــه و بررســی مؤلف کوشــا و
دلســوزش بوده و هنــوز هــم در ردیف آثار ممتــاز عرصه
مطبوعات کشور به شمار میرود.
فریــدون نــوزاد کتابشــناس باتجربــهای بود .ســالها
بــه مطالعــه کتابهــای گوناگــون پرداخــت و کتابخانــه
معظمی برای خویش دست و پا کرد .وی در میانه حیات
علمی به تصحیح متون قدیمی رو آورد و شــاخصترین
اثــرش در ایــن زمینه کتــاب «نامههای خــان احمدخان
گیالنی» اســت که توسط انتشــارات بنیاد موقوفات دکتر
افشــار بــه چاپ رســید .در ســال  92نیز مجموعه اســناد و
نامههای الکســاندر خودزکو نایب کنسول روس در گیالن
کــه در فرانســه نگهداری میشــود را با عنــوان «نامههای
گیالن» تصحیح و منتشر کرد.
نــوزاد از حامیــان واقعــی و دلســوز ســازمان اســناد و
کتابخانــه ملــی اســتان گیــان بــود .و ایــن دلســوزی را تا
آخریــن روزهای زندگی از خــود نشــان داد .بخش تاریخ
شــفاهی این ســازمان به خاطر اهمیت موضوع ،در سال
 93بــه ضبــط خاطــرات شــفاهی آن زنده یــاد پرداخت.
امید است حاصل این مصاحبهها در قالب کتاب درخور
شأنی تدوین و به دوستداران فرهنگ عرضه شود.
اســتاد فریــدون نــوزاد در جوانی بــه اســتخدام بانک
بازرگانــی درآمــد و در ســالهای خدمت اداری ریاســت
چند شــهر مهــم گیــان و مازنــدران را به عهده داشــت.
وی در تمامی دوران زندگی شــخصی ،اداری و اجتماعی
کوشــید تا اخالق را ســرلوحه امور همه قــرار دهد .با همه
برخــوردی گــرم داشــت .در همــه حــال نســل جوانتر را
بــه کوشــش بیشــتر دعــوت میکــرد و خــود را موظف به
حمایــت از جوانان میدانســت .نوزاد بواقــع بزرگمردی
خوشنام و شخصیتی فرنام بود.

ســاده خوشــبختى...هرگز تصور مرگ از ذهنمان نمى گذشــت حتى ...دور
بــود ...خیلى دور ...مــن جذب ذره هاى زمان شــدم گرفتار دریــاى پر از موج
زندگــى ...بیمــاریات را شــنیدم تمــاس گرفتم تــو خندیدى..دنیــا جان تو
خندیدى اما ،شــادى پورمهدى و مرضیه محبوب و نازنین نوذرى و سیمین
بانــوتوراتنهانگذاشــتند...کنارتو،دوشــادوشتو،چندینســالجنگیدیدو
بعــدآنلحظهفرارســید؛توازدردتهىشــدى،بالزدىورفتىودوســتانو
دوستدارانتماندنددردنیایىکهدیگردنیانداشتوهمهپرشدیمازاشک
ودلتنگىوحسرت...پرشدیمازتعجبوشگفتىچرایى...دردنیاىبىدنیا
مناماهنوزگوشــماز خندههاىتوپراســتوچشــممازشورتوبراىزندگى
فرزندانت و فرزندان ایران زمین  ...تو هستى هنوز و تا همیشه خواهى بود .تو
تاریخمایى...نامتبربلنداىآسمانهنرحکشدهدنیاخانووومجان...

عکس :آرشیو خانواده نوزاد
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ســیزدهم آبان ماه اســتاد فریــدون نوزاد چهــره ماندگار
تاریــخ ،فرهنگ و ادب گیالن چشــم از جهان فرو بســت.
نوزاد در چند حوزه صاحب نظر بود و تألیفات برجستهای
از خــود باقی نهاد .در جوانی به هنر تئاتر رو آورد و تا اوایل
دهــه ســی یکــی از کوشــاترین گیله مــردان هنرمنــد بود.
روح کنجکاو و پژوهشــگر او منجر به همنشــینی با بزرگان
و پیشکســوتان آن روزهــای هنــر تئاتــر گیــان شــد .ایــن
مجالســت و همنشینی بعدها زمینهساز نگارش مقاالت
خواندنی و سخنرانیهای به یادماندنیاش شد.
فریــدون نــوزاد در ادبیــات نیز بســیار توانمند بــود .از
همان ابتــدای دوران بلوغ ،آفتاب ذوق ادبیاش شــروع
بــه تابیدن کــرد .ایــن تابش تــا آخریــن روزهــای حیات
نوزاد ادامه داشــت .روح ادبی نوزاد سرشــار از احســاس
بــود .هنــوز حال و هــوای آن روزی که بــرای آخرین بار به
دیــدارش رفتم را در خاطر دارم .چند ماه قبل از وفاتش
بود .آخرین سرودهاش را برای بنده و جمعی که حضور
داشــتند ،خواند .شعری بود با عنوان «آخرین خواسته»
کــه زبان حــال خــودش بــود در آن روزها .چنــد بیت آن
چنین است:
دوست دارم که غریبانه و گمنام بمیرم
قاصدک گردم و در حوزه اوهام بمیرم
دوست دارم که چو قو رقص کنان در دل دریا
بر لب مرگ زنم بوسه و فرنام بمیرم
دوست دارم به لحد چون بسپارند تنم
نالهای َنشنوم و ساکت و آرام بمیرم
مرحــوم نوزاد در دوره جوانی به عضویت حزب ایران
درآمــد و با همکاری چند تن از دوســتان آزاده در رشــت،
دفتــر نمایندگــی ایــن حــزب را پایگاهی بــرای فعالیت،
همفکری و تبادل افکار جوانان پرشــور ایران دوست کرد.
او از هیچ کوششــی برای تنویر افــکار عامه دریغ نمیکرد.
آن زمــان که حزب توده بــا ابزار تبلیغاتی خود به اشــاعه
افــکار کمونیســتی در بیــن جوانــان گیالن مشــغول بود،
نــوزاد و همفکرانش کوشــیدند تا پــرده از واقعیت ماجرا
برکشند و ســراب بودن تبلیغات بوقچیهای دفتر حزب
تــوده در گیــان را بر همگان آشــکار ســازند .کوششــی که
بیدردســر نبــود و برای او و دوســتانش مشــکالت بزرگی
پدید آورد.
نــوزاد به فعالیت مطبوعاتی عالقه مفرطی داشــت.
ایــن عالقــه و اشــتیاق بعد از شــهریور  1320شــکل عینی
بــه خود گرفــت .قلمفرســاییها و مقاله نویســیهای آن
مرحــوم که به اقتضای ســن ،آمیخته با شــور جوانی بود،
در کوتاهتریــن زمــان نام او را بر ســر زبانهــا انداخت .آن
روزها مقاالت نوزاد همگی در دفاع از کیان و شــرف ایران
و ایرانی نوشــته میشد و بیم فراوان از تاراج میراث وطن
به دست عناصر خودفروخته را گوشزد میکرد.
نــوزاد مــدت کوتاهی بــه انتشــار روزنامهای در رشــت
همــت گمــارد امــا همزمانــی بــا کودتــای مــرداد  32و
فشــارهای دولــت زاهــدی ،راه را بــرای ادامــه فعالیــت
روزنامــه وی و دیگــر جرایــد فعــال و منتقــد آن ســالها
بست.
فریــدون نــوزاد بــه مطالعــه و بررســی پیشــینه گیالن
توجه فراوان داشــت .مقــاالت گوناگونی در ایــن زمینه از
آن مرحوم به چاپ رســید که هر یک خواندنی و شنیدنی
است .بویژه سلسله تحقیقاتش راجع به محالت قدیمی
شــهر رشــت کــه در ابتدای دهــه ســی در جریــده «گیالن
مــا» که تحــت مدیریت زنده یــاد حاج علی فایــق یکی از
وکالی خوشــنام و آزاداندیش رشت بود ،منتشر شد .این
روزنامــه را میتــوان مهمترین تریبــون مطبوعاتی نوزاد
در اوایل دهه ســی دانســت .به طوری که بــا کمک و یاری
دوســت همفکر و فرهنگ پرور خویش دکتر محمدعلی
فائــق و بــا دعوت از چهرههای روشــنفکر ایران دوســت و
جوانــان جویــای نام گیالن ،ســتونهای فرهنگــی ،ادبی،
تاریخــی و اجتماعــی این جریــده فریده را رنــگ و ُلعابی
متفاوت داد.

درد دلی با «دنیا فنیزاده»
( ۱۳۴۶ـ  ۸دی )۱۳۹۵

درباره «فرهنگ شريف»
(17-1310شهريور)1395

 6دهه بداهه نوازی

كيوان ساکت
نوازنده تار و سهتار

يكيازمهمترينويژگيهايموسيقيشرقبداههنوازيستوبداههنوازي
عمدتــاًاز تكنولوژي اســت كه تجلــي مييابــد .از اين منظــر تکنوازانی كه به
اين درجه از اســتادي ميرســند اندكي يابند .در طول صد سال اخير معدود
هنرمندان را مييابيد كه در هنر نوازندگی و بداههنوازي در موســيقي ايراني
بهپايکسیچوناستادفرهنگشريفرسيدهباشد.برخيازبداههنوازيها
بســيار نزديــك به رديــف اســت و تنــوع و خالقيت كمتــري در آن به چشــم
ميخورد ،اما در نواي ســاز استاد شريف نواهاي نو مرتب يكي پس از ديگري
جلوهگرميشــوندوشــنوندهصاحــبذوقرابــهوجدمیآورند.ســونوريته
منحصربهفرد،جملهبنديهايويژهوپراحساسدركنارتكمضرابهاي
روشنوشفافدرمجموعوحسنخلقازويژگيهايياستكهاستادشريف
رادارايشــيوهوســبكيميسازدكهويژهايشــاناست.هميناستكهبيش
يســازايناســتادفرهيختهراآرامشبخشجانهايخســت هو
از 6دهــهنوا 
رنجديدهمردماينديارساختهاست .يادشگراميباد.

