کارشناس در این زمینه تا چه حد تنهایی و تفکر در بخش های مختلف
طبیعت را در تعالی روح انسانی مانند اینانلو دخیل می دانید؟ آن میزان
از تعالی که موجب می شود اینانلو با احساس درد در سینه و سر که این
روزها در خیلی ها عادی است و کمتر کس�ی را به یاد مرگ می اندازد،
با حس�رت از همه هالل های ماهی که در زندگی اش دیده یاد کند و با
قاطعیت از اینکه ماه دیگر برایش طل�وع نخواهد کرد صحبت کند و به
نوعی برای فرزندانش وصیت نامه بنویسد؟
جهانشاهی :حس مرگ انديشي و زوال به نظر در اين سالهاي آخر با اينانلو يگانه
تر و به گونه اي همخانه بوده است و مي بينيم در يكي از لذت بخش ترين تصاوير
زندگي خويش و در قاب زيبايي ش��ب  :هالل نقره اي اول ماه  ،باد ماليم"مه" ،
دشت سراسر آب و پرواز سبك مرغابيان و رقص آهنگين خوتكاها ،ياد سرهنگ
همينگوي را با خود دارد .تمام اين اش��ارهها براي اينانل��و معني و مفهوم دارند.
دريافتن و درك لحظه ها و آن چيزهايي كه ش��ايد كمتر به آن توجه مي شود.
ارتباط با محيط پيرامون و رمز و راز طبيع��ت براي اينانلو خوانش كتابي بود كه
پايان نداشت و همواره فصل هايش زيباتر ادامه پيدا مي كرد .پشت آن چهره به
شدت مردانه و گاه سخت آن مرد مردي ديگر بود كه هرگز از عاطفه و حس غنايي
تهي نبوده او چون طبيعت سير تكاملي خود را طي كرد و كمتر از گذشته خود و
انچه كه نكرده بود گاليه داشت و حسرتي به لب نداشت مگر از هالل هاي ماهي
كه در زندگي اش ديده بود هالل هايي كه نمادي از يگانگي روح آن مرد با طبيعت
هستند و به زيبايي پايان اين لذت عميق را با تعبير غروب هميشگي ماه به واديه
تاريخ خويش مي سپارد.

خانلری :
لحظ ه ای چند بر این لوح کبود نقطهای بود و سپس هیچ نبود

خسروی :آقای جهانشاهی ،کمی هم از جهان بینی اینانلو فاصله بگیریم.
برسیم به چالشی که اینانلو با بیابانهای کرمان آغاز کرد .اصوال چه اتفاقی
افتاد که فک ِر به ثبت رسانیدن گندم بریان در کرمان به عنوان گرم ترین
جای جهان در ذهن پیر کهنه کار طبیعت جرقه زد؟ اولین آشنایی شما
با اینانلو به همین موضوع بر می گشت؟ لطفا کمی در مورد این موضوع
صحبت کنید.
جهانشاهی :آشنايي من با اينانلو بر مي گردد به حدود  10سال پیش.روزهايي
كه با تصويب سند ملي اکوتوریسم ايران ،بحث راه اندازي آن در ايران رسميت
يافته بود .من در اس��تان كميته طبيعت گردي را كه متشكل از ميراث ،محيط
زيست ،منابع طبيعي و تعدادي از صاحب نظران بود را راه اندازي كردم و كارهاي
مان در اين حوزه مهم آغاز شد .مهم از اين جهت كه از گردشگري پايدار صحبت
بود .اطالع رساني ،شناسايي مناطق و ظرفيت هاي اكوتوريسم استان ،فرهنگ
سازي و تقويت حركت هاي مردمي در اين جهت و آموزش .اين بخش آخر بهانه
اي بود تا من براي بهره گيري از توان موسسه آموزشي طبيعت گردي با اينانلو
ابتدا تلفني و بعد در تهران ديدارهايي داشته باشم.
مذاكراتي هم در رابطه با تهيه فيلم مستند از طبيعت استان كرمان و از چند ماه
بعد استارت كار فيلم طبيعت منحصر به فرد استان زده شد و اينانلو براي اولين
مرتبه به ش��كل جدي تصويري متفاوت از جغرافياي كرمان را ديد .آن سال ها
منابع علمي كمتري نس��بت به امروز تا اين حد وجود داشت یا در دسترس بود.
خسروی :به نظر می رسد اینانلویی که جهت تهیه مستند قدم به ُکنام بيش��تر نگاه و رفرنس هاي ما به مطالعاتي بود كه پيش از اين طي پروژه  5ساله
پلنگ می گذاشت ،شبها در آبشخور حیوانات وحشی در یک چادر و به دانشگاه تهران و مركز تحقيقات علمي سوربن فرانسه با مديريت مرحوم دكتر
مستوفي انجام گرفته بود .يكي از مهم ترين پروژه
امید گرفتن تصویری تازه از آنها می خوابید،
هاي تحقيقاتي در بيابان هاي ايران كه اس��اتيد
بی واهمه به دل طبیعت ناش�ناخته می زد،
نامدار ايراني و فرانسوي در آن حضور داشتند .يكي
از یک چیز می ترس�د و آن هم پیری است.
از اين چهره ها دكتر كردواني بود .آن روزها تكيه
پیری نه به معنای مرحله ای نزدیک به مرگ
پشت آن چهره به شدت مردانه و
ما نيز بيشتر بر نظريات ايشان بود .گودترين نقطه،
گاه سخت آن مرد مردي ديگر بود
که به معنای مرحله ای از سس�تی و زوال .با
كه هرگز از عاطفه و حس غنايي
گرم ترين نقطه و مباحثي از جمله مكاني عاري از
مرگ محمدعلی اینانلو فورا یاد شعر عقاب
تهي نبوده او چون طبيعت سير
حيات و ...بايد به اين نكته اشاره كرد تا سال هاي
دکترخانلری افتادم و برای چند دهمین بار
تكاملي خود را طي كرد
 85و  86سفرهاي علمي و مطالعاتي در عمق لوت
همین چن�د روز پیش این ش�اهکار ادبیات
در حد کم وشاید صفر بود و اكثريت قريب به اتفاق
فارس�ی را مرور کردم .ش�ما که اینانلو را از
برنامه ها در حاشيه لوت انجام گرفته بود .مگر چند
نزدیک می ش�ناختید ،این ترس را چگونه
سفر هوايي .ما نيز بر همين مبنا گندم بريان را با
تفسیر می کنید؟
جهانشاهی :در البه الي سخنان و اشاراتي كه داشتيم سير حركتي محمد علي استناد به همان اندك منابع ،گرم تر از العزيزيه ليبي كه از  1922ركورد دار گرم
اينانلو را از نگاه يك دوست ده س��اله مرور كرديم مردي كه با ايمان و اعتقاد به ترين نقطه جهان بود مي خوانديم و آن شد كه آن فيلم ها و برنامه هاي تلويزيوني
طبيعت و طبيعت دوستي از پس همه حاشيه ها گذر كرد و با عشق به جغرافياي و  ...و البته اينانلو به خوبي اين موضوع را به توان تبليغاتي موثر خود گره زد و براي
ميهن خود بار سنگيني را بر دوش كشيد و عاقبت پَر به استقبال مرگ گشود .او اولين مرتبه نگاه افكار عمومي به سمت لوت جدي تر شد.
يك بار رو به مخاطبانش اعتراف كرده بود كه "نه مطلقا از مرگ نمي ترسم ،خيلي
با آن آشنا هستم ،يك بار هم مرده ام 17 ،سال پيش آنقدر سخت كه دندانهاي خس�روی :برخی این ادعا را مطرح می کنند ک�ه گرمترین جای جهان
جلويم را با پيچ گوشتي شكستند تا تنفس مصنوعي بدهند.تجربه عجيبي بود چند کیلومتر بعد از گندم بریان و در دل کویر لوت قرار دارد و تیم شما
اما دوس دارم سالم بميرم يك هو يا به قول خودمان يك دفعه بميرم" .در كتاب و اینانلو نتوانسته است به آن منطقه برس�د .آیا این ادعا صحت دارد و
سنگ قبر نوش��ته پوريا تابان كه حاصل گفتگوي وي با  156هنرمند سينما و گرمترین جای جهان از تیررس شما به دور مانده است؟
تئاترو تلويزيون ايران است و درباره مرگ صحبت شده است محمدعلي اينانلو جهانشاهی :تالش ما در آن سال ها بيش��تر با محوريت و پایه تبليغاتي انجام
پنجم دي ماه  1386اين مطالب را عنوان كرد و گفته بود كه هنوز به متن سنگ مي ش��د نه مطالعات علمي .يعني ما ب��راي كار علمي نمي رفتي��م .هر چند در
قبرم فكر نكرده ام ولي شايد بخواهم كه روي آن شعر زيباي سهراب نوشته شود حين س��اخت برنامه ها مواردي هم پيش مي آمد .مثال در ش��هريور 86و طي
"به سراغ من اگر مي آييد نرم و آهسته بياييد مبادا که ترك بردارد چيني نازك س��فرهايي كه به گندم بريان انجام مي گرفت من به گونه اي حش��ره برخوردم
كه همان"مانتودوا"يي است كه اكنون در حال بررسي و تكميل اطالعات است.
تنهايي من".
هريِ رمان برف هاي كليمانجاروي همينگوي كه از بيماري قانقاريا رنج ميبرد آن حشره بعد از تصوير برداري تحويل اينانلو ش��د و قرار بود آقاي مقدم تصوير
و در يك كمپ شكار روز و شب انتظار مرگ را ميكش��يد ،قبل از پايان داستان بردار ايشان تصاوير دقيق تري از آن تهيه گند كه متاسفانه در حين تمیز كردن
تصويري ناب ميدهدَ .هري خواب ميبيند كه با يك هواپيماي نجات براي ديدن اتاق گروه در هتل جهانگردي كرمان ناگهان خبر از مفقود ش��دن آن آمد .البته
قله پر از برف كليمانجارو رفته است (عالي،باال و خورشيد به طرز غير قابل باوري خوشبختانه در سفرهاي تخصصي تر گروه هاي ديگر بعد ها اين حشره شناسايي
سفيد) و اميدوارم اينانلو با همين تصوير به معبودش رسيده باشد .به قول دکتر ش��د .بله ما يعني تيمي كه با اينانلو داش��تيم به آن نقطه اصلي كه حدود 200
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