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هر كس كه با ح�ق درآويزد نابود 

می گردد.

     هادي عسگري
ش�هرام كرمي مدير مرك�ز هنرهاي نمايش�ي ارش�اد در 
واكنش به رواج تئاتر هاي الكچ�ري در بخش خصوصي از 
تبديل ش�دن تئاتر به يك كاالي لوكس ابراز نگراني كرد. 
تئاتر هاي الكچ��ري موضوعي در حال رواج پی��دا كردن در حوزه 
هنرهاي نمايشي است و چندي پیش نیز انتقاد وزير ارشاد را در پي 
داشت. شهرام كرمي مدير كل مركز هنرهاي نمايش وزارت ارشاد، 
در گفت و گويي به مبحث تئاتر هاي الكچ��ري پرداخت و گفت: 
»نكته اي كه وزير محترم درخصوص نگراني از تئاترهاي الكچري 
مطرح كردند، نگراني درستي است. وزير ارشاد ابراز نگراني كردند 
كه فقط يك نوع تئاتر رشد كند و ما فقط ش��اهد رشد تئاترهاي 
الكچري باشیم و از تئاترهاي مردمي به خصوص تئاترهايي كه براي 

قشر ضعیف جامعه اجرا مي شود، غافل نشويم.«
وي ادامه داد: »يكي از راهكار هاي آن اين اس��ت كه ما در حوزه 
حمايت هاي دولتي توجه بیش��تري داشته باش��یم. به هر حال 
تئاتر متكي به حمايت دولتي است و اين متكي بودن به اين دلیل 
است كه از تئاتر مستقل و فاخر حمايت شود. اگر حمايت دولتي 
از تئاتر سلب شود، طبیعي است كه تئاتر به سمت درآمدزايي رود 
و نگراني گروه هاي نمايشي درخصوص كیفیت هنري به سمت 
كیفیت تجاري اثر برود و اين نگراني كامالً بجاست. قیمت بلیت ها 
را اگر با كنسرت هاي موسیقي مقايسه كنیم، شايد غیرطبیعي 
نباشد اما ما معتقديم بايد وضعیتي تعادلي براي قیمت بلیت ها 
ايجاد كنیم تا تئاتر ب��ه عنوان يك كاالي گران بها تلقي نش��ود. 
مي بینیم كه براي هزينه هاي خريد كاغذ سوبسید صرف مي شود 

در حالي كه هزينه هاي تولید كتاب فراتر اس��ت. تئاتر هم مانند 
آن است و ما بايد بتوانیم بخش دولتي را رونق بخشیم تا بتوانیم 

وضعیت تعادلي براي بلیت هاي تئاتر داشته باشیم.« 
 كرمي درباره ورود سرمايه بخش خصوصي به تئاتر نیز گفت: »در 
طول اين چند سال سرمايه گذاران بسیاري وارد تئاتر شدند. ما از 
اين موضوع استقبال مي كنیم به جهت اينكه بتوان به تئاتر رونق 
بخش��ید اما اگر ورود س��رمايه به تئاتر منجر به يكسري اتفاقات 
ناخوشايند شود جاي نگراني دارد. اگر اين سرمايه سبب رونق تئاتر 
تجاري و ورود گروهي سلبريتي به تئاتر شود و گروه هاي زحمتكش 
تئاتر امكان حضور در صحنه را نداشته باشند، جاي نگراني است. 
اينكه ورود سرمايه سبب ش��ود تا گروه هاي مستقل تئاتر و تئاتر 
تجربي مخاطب خود را از دست بدهند نیز جاي نگراني دارد. از ورود 
سرمايه ها به تئاتر استقبال مي كنیم. وقتي كه تولیدات مناسب و 
ارزشمند در حوزه تئاتر داشته باشیم بايد بر كیفیت آثار نمايشي 

اين حوزه نظارت بیشتری داشته باشیم.«

مدير مركز هنرهاي نمايشي:

تئاتر نبايد كاالي لوكس شود

رونق توليد اولويت دارد يا فردوسي پور! 
هزارو500 نفر از اساتید و دانشجويان مهم ترين دانشگاه صنعتي 
كشور)شريف( در س��ال رونق تولید به رئیس صداوسیما نامه 
زده اند و خواستار بازگش��ت برنامه نود و عادل فردوسي پور به 
آنتن تلويزيون شده اند، هر چند نمي توان دغدغه اين عده را به 
همه اساتید و دانشجويان دانش��گاه تعمیم داد اما مشت نمونه 
خروار است. اين عده دست كم بايد به رئیس جمهور نامه مي زدند 
و خواستار اقدام و عمل براي رونق تولید در كشور مي شدند. اين 
دردناك است كه بازگشت عادل فردوسي پور و برنامه نود براي 
قش��ري كه از آنها فرهیختگي انتظار م��ي رود از موضوع زمین 
ماندن و رونق گرفتن تولید در كش��ور اولويت بیش��تري دارد. 
مسئول و مقصر اين اولويت س��ازي در جامعه واقعاً چه كساني 
هستند. فوتبال در همه دنیا پديده اي پرمخاطب است اما همواره 
با عوام زدگي نیز مشحون بوده است. اگر اين نامه را اعضاي يك 

انجمن ورزشي مي نوشتند قابل هضم بود. 
بماند كه اساساً حذف عادل فردوس��ي پور و برنامه نود از سوي 
جامعه فوتبالي كش��ور با بي اعتناي��ي روبه رو ش��د و دلیل اين 
بي اعتناي��ي هم قابل تأمل اس��ت. آنه��ا كه نگاه��ي عمیق تر و 
كارشناسانه تر به مس��ائل دارند از س��ال ها پیش به اين ديدگاه 
رسیده بودند كه برنامه نود با همه پرمخاطب بودنش نتوانسته 
روي سطح كیفي فوتبال كش��ور تاثیر مثبت بگذارد، داليل آن 
هم بارها ذكر شده است، بماند كه اين برنامه حتي روي موضوع 
مهم و اساسي تقويت اخالق و فرهنگ در جامعه فوتبالي ايران 
نیز تاثیرگذاري مثبتي نداشته است. مصداق اين ادعا نیز فضاي 
به ش��دت ضدفرهنگي س��كوهاي تماش��اگران در اقصي نقاط 
كشور است؛ سكوهايي كه هر از گاهي به واسطه رفتار نامناسب 

فوتبال دوستان بسترساز يك جنجال ضدفرهنگي مي شود. 
صداوس��یما خوب اس��ت تاثیر برنامه نود طي 20سال گذشته 
را روي فرهنگ تماش��اگران و همچنین جامعه فوتبالي كشور 
كیفي س��نجي كند و نتايج آن را در معرض قضاوت مخاطبان 
خود قرار دهد. سكوت صداوس��یما درباره برنامه نود مي تواند 
به رفتارهاي پوپولیس��تي دامن بزند. عادل فردوس��ي پور يكي 
از اساتید دانشگاه ش��ريف اس��ت و در اين مركز صنعتي زبان 
انگلیس��ي تدريس مي كند. مي توان دلیل نامه نگاري بخش��ي 
از اساتید و دانش��جويان اين دانش��گاه را درك كرد. آنها ظاهراً 
احساس مي كنند براي بازگرداندن فردوس��ي پور به تلويزيون 
تكلیفي بر دوش دارند اما حقیقت ماجرا اين اس��ت كه تكلیف 
اصلي كه بر دوش اساتید و دانش��جويان صنعتي ترين دانشگاه 
كشور بايد س��نگیني كند، مقوله هاي اولويت دار ديگري است. 
كشور نیاز به رونق تولید دارد. اي كاش اين افراد براي اين مسئله 
نیز دست به قلم مي شدند و احساس تكلیف مي كردند و نامه اي 
به رئیس جمهور مي نوش��تند و از او براي اقدام و عمل در بحث 
تولید ملي مطالبه مي كردند. اين نامه به طور قطع مي توانست 

براي كشور دلسوزانه تر و عاقالنه تر قلمداد شود.

جواد محرمي     يادداشت

زناني با گوشواره هاي باروتي« گفت وگوي »جوان« با رضا فرهمند كارگردان »

 فيلمساز بايد از ابتدا
 به فكر بازار جهاني باشد

جورني من پيکچرز حقوق اكران جهاني مستند فرهمند را در جشنواره »كن« خريد

 اين عکس ها شما را
به روزهاي آزادسازي خرمشهر مي برند

 در زم�ان فت�ح خرمش�هر ج�زو اولي�ن عکاس�اني ب�ود ك�ه 
وارد آنج�ا ش�د و همچني�ن اولي�ن عکاس�ي ب�ود ك�ه در 
زم�ان ورود اس�را به گمرك خرمش�هر رس�يد و عکاس�ي كرد. 
امیرعلي جواديان كه در س��ال 1360 به عنوان ع��كاس خبرگزاري 
جمهوري اس��المي ايران به جبهه ها رفت و مدت پنج سال به صورت 
مس��تمر حضور داش��ت، به ايس��نا مي گويد كه از ابت��داي عملیات 
بیت المقدس تا زمان فتح خرمش��هر از حوادث عكسبرداري كرده و 

توانسته تصاوير خوبي را به ثبت برساند. 
اين عكاس مي گويد، در زمان فتح خرمشهر جزو اولین عكاساني است 
كه وارد آنجا شد و همچنین اولین عكاسي است كه در زمان ورود اسرا 

به گمرك خرمشهر رسید و عكاسي كرد. 
در يكي از عكس هاي معروف او كه »نماز« نام دارد، سربازي را مي بینیم 
كه پشت به يك سنگر سجده كرده و در حال نماز خواندن است. پشت 
سنگر يك نخل بلند را در وسط تصوير كمي متمايل به چپ مي بینیم. 
جواديان در توضیح اين عكس چنین بیان مي كند: زماني كه تنها سه 

يا چهار ساعت از فتح خرمشهر گذشته و نزديك به ظهر شده بود، ما 
در حال راه رفتن در خرمشهر بوديم كه اين سرباز را به تنهايي در حال 
نماز خواندن ديدم. نخل س��رفرازي كه در عكس مي بینیم نمادي از 
استواري و سربلندي رزمندگان است، البته مي توان نام اين عكس را 

سجده پیروزي يا شكر هم گذاشت. 
در عكس ديگري از اين عكاس به ن��ام »درگیري نفر به نفر« دو نفر را 
اسلحه به دست مي بینیم و يكي از آنها در حال نشانه گیري است. اين 

عكس از فاصله اي نزديك به اين دو رزمنده به ثبت رسیده است. 
جواديان درباره اين تصوير هم چنین اظهار مي كند: زماني كه داشتم 
اين عكس را مي گرفتم عراقي ها در فاصله 15متري ما قرار داشتند و 
در حال تیراندازي به سمت ما بودند، به گونه اي كه تیر آنها درست از 
بغل گوش من رد مي شد، البته در ابتدا از اين امر آگاه نبودم ولي بعداً كه 

فهمیدم از آنجا كه جوان بودم اصاًل برايم اهمیتي نداشت. 
عكسي از اين عكاس وجود دارد كه در آن سربازاني اسلحه به دست در 
حال دويدن هستند. اين عكس از روبه رو گرفته شده و رزمنده اي كه 
نزديك به دوربین قرار دارد زيرپیراهني سفید به تن دارد و كتاني به پا 
كرده است. جواديان درباره اين عكس توضیح مي دهد: رزمندگان ما 
در اواخر عملیات بیت المقدس حتي پوتین هم نداشتند كه به پا كنند 
و با كتاني و كفش هاي بسیار ساده و ابتدايي جنگیدند و خرمشهر را 
فتح كردند. در بین عكس هاي سیاه و سفیدي كه جواديان از روزهاي 
فتح خرمشهر به ثبت رسانده اس��ت، يك عكس رنگي وجود دارد كه 
در محوطه گمرك خرمش��هر از چهره يك س��رباز ايراني و يك اسیر 
عراقي گرفته شده اس��ت. حاالت چهره اين دو نفر يكي از نكات قابل 

توجه آن است.

     سینما

 اعتراض شديد مخاطبان »كن« 
به اكران فيلم غيراخالقي عبداللطيف كشيش

كارگرداني كه شش س�ال پس از 
دريافت نخل طال ب�ا فيلم تازه اش 
به جش�نواره فيلم كن بازگش�ته 
اس�ت، اين بار با اعتراض وس�يع 
مخاطبان اين رويداد روبه رو شد. 
به گزارش مهر به نق��ل ايندي واير، 
عبداللطی��ف كش��یش كارگ��ردان 
فرانس��وي كه اصلیتي تونسي دارد 

اين بار با فیلم تازه اش »مكتوب« در جش��نواره فیلم كن خبرساز شد. اين فیلم كه 
عنوان كاملش »مكتوب، عشق من، میان پرده موزيكال« است، با اعتراض مخاطبان 
در سالن سینمايي كه فیلم به نمايش درآمد، روبه رو ش��د. اين فیلم 3 ساعت و 28 
دقیقه اي كه بیش��ترش در يك كلوب ش��بانه مي گذرد، پر از صحنه هاي طوالني و 

نامناسب اخالقي است كه بیشتر صحنه هاي فیلم را تشكیل داده است. 
اين فیلم كه در بخش مسابقه هفتادودومین دوره جشنواره بین المللي فیلم كن به 
نمايش درآمد با اعتراض تماشاگراني روبه رو شد كه بیشترشان سالن سینما را ترك 
كردند. اعتراض تماشاگران اين بود كه اين يك فیلم غیراخالقي است، نه سینمايی. 
كش��یش اما در موضعي عجیب از فیلمش دفاع كرد و آن را تجلیلي از جسم انسان 
خواند! وي پیشتر با فیلم »زندگي ادل« كه عنوان انگلیسي آن »آبي گرم ترين رنگ 
است« بود و برنده نخل طالي هم كن شد، اين روند را در فیلمسازي آغاز كرده بود. 

عبداللطیف كشیش كه 58 ساله است، اكتبر پیش به آزار جنسي يك بازيگر 29ساله 
متهم شد. اين پرونده هنوز بسته نشده است. 

محمدحسين لطيفي: 
 بايد احساس غرور، شهامت و دفاع را 

در سينما زنده نگه داريم
كارگردان فيلم س�ينمايي 
»روز س�وم« ضمن گاليه از 
كمرنگ ش�دن تولي�د آثار 
ارزش�مند مربوط ب�ه دفاع 
مقدس و حماسه خرمشهر 
گف�ت: در بودج�ه دفاع�ي 
كشور نياز است كه بخشي را 
ب�ه فيلمس�ازي اختص�اص 
دهيم؛ به فيلمس�ازان دلس�وز. بايد اين احساس مربوط به 
داري�م.  نگ�ه  زن�ده  را  دف�اع  و  ش�هامت  غ�رور، 
محمدحسین لطیفي روز گذش��ته در نشست »فتح خرمشهر؛ 
الگوي وحدت ملي« كه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
برگزار ش��د، گفت: بسیار دلم گرفته اس��ت و معتقدم كتابخانه 
سینماي ايران به عنوان مرجع نیاز به كتاب هايي دارد كه در اين 
خصوص باشد. من افسرده ام كه هنوز فقط براي سوم خرداد، فیلم 

سینمايي روز سوم را براي نمايش دادن داريم. 
لطیفي تأكید ك��رد: مدي��ران تلويزيون و س��ینما مقصرند اما 
مديران تلويزيون بسیار بیش��تر مقصرند چراكه فقط به فكر پُر 
كردن آنتن تلويزيون هستند. مگر ارتش س��ري و آثار جنگي 
بس��یاري بیننده هاي فراوان نداش��ت، مديران تلويزيون بايد 
بدانند اگر تولیدات آگاهانه ساخته شوند، پربیننده هم خواهند 
بود. دشمنان به فكر پاره پاره كردن ايران هستند و براي اينكه به 
آن روز نرسیم بايد مردم خود را آگاه كنیم. لطیفي با بیان اينكه 
ساده لوحي است اگر فكر كنیم دش��منان طمع به خاك ايران 
ندارند، اضافه كرد: نگراني من اين است كه آنها مي خواهند ايران 
را پاره پاره كنند و بايد اين آگاهي دادن را از كودكان هفت ساله 

آغاز كنیم و اين با تصوير محقق مي شود.

   محمدصادق عابديني    خبر 
  يك اتفاق خوب در عرصه س�ينماي مس�تند رخ داد و شركت جورني 
من پيکچرز حقوق اكران و نمايش جهاني فيلم »زناني با گوش�واره هاي 
باروتي« با موضوع جنگ داعش را در بازار جشنواره »كن« خريد؛ اتفاقي 
كه مي تواند در صورت تداوم به آغاز يك فصل جديد در سينماي مستند 
ايران تبديل ش�ود و آن حضور تجاري و فروش مس�تند هاي ايراني در 
بازارهاي معتبر جهاني و متعاقب آن پخش مستند هاي ايراني از شبکه هاي 
معتبر تلويزيوني دنياست. به همين مناسبت »جوان« در گفت وگو با رضا 
فرهمند كارگردان مس�تند »زناني با گوش�واره های باروتي« به مسئله 
حضور موفق سينماي مس�تند ايران در خارج از مرزها پرداخته است. 
وجود يك پخش كننده بين المللي چقدر مي تواند بر موفقيت يك 

فيلم در بازارهاي خارجي تاثيرگذار باشد؟
به نظرم در موفقیت ي��ك فیلم 30درصد آن به داس��تان و تولی��د و نزديك 
70درصدش ب��ه كاري ك��ه پخش كننده انج��ام مي دهد باز مي گ��ردد. اگر 
پخش كننده مناس��بي براي فیلم انتخاب نش��ود نتیجه اش اين مي شود كه 
انگار اصاًل فیلمي ساخته نشده اس��ت. به عنوان كسي كه تا به حال با چندين 
پخش كننده كار كرده ام بايد بگويم كه تخصص پخش كننده مي تواند راهگشاي 
موفقیت باشد. موفقیت »زناني با گوش��واره های باروتي« باعث شد تا من در 
ساخت »نت هاي مس��ي« از همان مرحله پیش تولید ش��روع به گفت و گو با 

پخش كننده كردم چون اوست كه با پیچ و خم هاي 
فروش فیلم آشناست. 

اما فکر مي كنم خيلي از همکاران شما 
چن�دان عقي�ده اي به مش�ورت گيري 
ب�ا پخش كنن�ده از بدو توليد نداش�ته 

باشند!
متأسفانه در ايران اغلب فیلمس��ازها بازتاب هاي 

ذهني مثبتي درباره پخش كننده ها ندارند. 
آيا در ايران فيلمساز از ابتدا به اين فکر 

مي كند كه فيلم سينمايي يا مستندي كه مي سازد بايد در بازار 
فروش داشته باشد و مردم برايش پول بدهند؟

اين موضوع مربوط به رويكرد ذهني مي شود. بعضي از فیلمساز ها اصاًل كاري 
ندارند كه مخاطب درباره كارشان چه فكري مي كند و هر چه در ذهنشان است 
را مي سازند. به اعتقاد آنها مخاطب هر چه بگويد مهم نیست اما طیف ديگري 
از فیلمساز ها را هم داريم كه برايشان نظر مخاطب و اينكه چه برداشتي از فیلم 

خواهند داشت اهمیت دارد. اين فیلمس��ازها اغلب موفق تر هستند و بهتر با 
بازارهاي جهاني رابطه برقرار مي كنند. آنها مي دانند كه فهم مخاطب چیست 

و براي رسیدن به نظر مثبت مخاطب كار مي كنند. 
در كشور ما سينماي مستند با حمايت نهادها و موسسات دولتي 
و خصوصي سرپاس�ت، آيا در ذهن مديران فرهنگي كه سفارش 
ساخت مستند مي دهند هم اين نگاه به بازار و فروش وجود دارد؟

معادل همه سیستم هاي فرهنگي در ايران، در كشورهاي ديگر هم نهادهايي 
هستند كه وظیفه شان حمايت از سینماي مس��تند است، البته با ساز و كاري 
كه خودش��ان دارند. اتفاقاً يكي از كارهايي كه يك پخش كننده مي تواند براي 
مستندساز انجام دهد اين است كه بتواند براي فیلم پیش از تولید آن سرمايه 
جذب كند، به عنوان مثال جشنواره فیلم برلین هر ساله از تعدادي فیلم حمايت 
مالي مي كند و اين پخش كننده است كه مي تواند با مذاكره با جشنواره زمینه 
حمايت از تولید مس��تند را ايجاد كند اما درباره اينكه مديريت به فكر فروش 
فیلم خواهد بود، به نظرم مدير فرهنگي ای را پیدا نمي كنید كه اگر فیلم خوبي 
داشته باشد، نخواهد كه آن را براي عرضه خارجي ارائه دهد. اينكه فیلمساز چه 
فیلمي بسازد مهم تر است و نقش مدير بعد از آن قرار مي گیرد. نهاد ها موضوع را 
مي دهند و اين فیلمساز است كه آن موضوع را بنا به نظر خودش مي سازد. پس 
نقش فیلمساز در اينكه فیلمي كه مي سازد خوب از آب دربیايد يا نه مهم است. 

يك مدير با فیلم بد نمي تواند به بازار فكر كند.  
به نقش فيلمساز اشاره كرديد، چگونه رويکرد مخاطب محور 

بودن در ذهن فيلمساز ايراني بايد شکل بگيرد؟
فیلمساز بايد از همان مرحله طرح به اين فكر كند كه چطور موضوعي را بیان 
كند كه نگاه جهاني داشته باشد و بیان موضوعش براي انسان ها تازگي داشته 
باشد، مثاًل ما سال هاست درباره دفاع مقدس فیلم مي سازيم اما فكر نكرده ايم 
كه چطور بايد حرف بزنیم كه مخاطب غیرايراني با آن ارتباط برقرار كند. براي 
همین فیلم هاي س��ینماي دفاع مقدس كمتر در بیرون از كشور موفقیتي به 
دس��ت آورده اند. ما آنقدر به موضوع مخاطب در س��ینماي دفاع مقدس فكر 
نكرده ايم كه در س��ینماي داخلي مخاطب را از دس��ت داده ايم و با مخاطب 
خارجي از بیخ و بن نا آشنا هس��تیم در صورتي كه دفاع مقدس ما در بیرون از 

مرزها هم مي تواند مخاطبان بسیاري داشته باشد. 
يك موضوع مهم نوع بيان موضوعات است، برخي از فيلم هاي 
داس�تاني كه صرفًا نگاه خارج از كش�ور داش�ته اند دس�ت به 
س�ياه نمايي زده اند، آيا س�ينماي مس�تند هم مي تواند درگير 

چنين معضلي شود؟
من سینما را به مستند و داستاني تقسیم نمي كنم، چون در سطح كالن صحبت 
مي كنیم، پس فیلم، فیلم است. از بحث سیاه نمايي دو گروه سوءاستفاده كرده اند؛ 
يكي منتقدان فیلم براي نقد آثار و ديگري فیلمساز ها براي گرفتن جايزه. به عنوان 
فیلمساز سال ها با موضوع س��یاه نمايي درگیر بوده ام. واقعیت اين است كه درام و 
جذابیت فیلم در رفتار انسان ها شكل مي گیرد و جذابیت بیان آنها معموالً در طبقات 
پايین و دعواهاي انساني رخ مي دهد، حتي در فیلم هاي هالیوودي اسكار گرفته هم 

همین است، مثاًل در »داالن سبز«، آن داستان را مي شود در ايران ساخت؟
از بحث دور مي شويم اما مثالً مجيد مجيدي و رخشان بني اعتماد 
هر دو از فقر مي گويند اما نوع بيان يکي باعث 
تشويق مي شود و دومي متهم به سياه نمايي!

بله چون در سینماي مجید مجیدي در انتها نقطه 
امید مي بینیم كه شايد در آثار رخشان بني اعتماد 
آن امید ديده نمي شود. در مقابل هم انتقاد از مرحوم 
عباس كیارستمي را داشتیم. به نظرم كیارستمي 
غیر سیاسي ترين فیلمساز ايراني بود كه مي دانست 
چطور حرفي بزند كه مردم در دنیا آن را بشناسند. 

به بحث اصلي برگرديم، سينماي مستند آيا 
مي تواند در بازارهاي جهاني تداوم حضور داشته باشد؟

به نظرم اين اتفاق كم كم رخ خواهد داد. مثاًل خود من بعد از اين بیشتر به اين 
فكر مي كنم كه مستندي كه مي سازم بیشتر با مردم جهان رابطه برقرار كند. 
اين مسئله به نگاه كالن فرهنگي ما بازمي گردد كه بايد از همان اول در تعريف 
طرح هاي مس��تند به اين فكر كنیم كه حرفي بزنیم كه پتانسیل پخش براي 

مخاطب خارجي را داشته باشد و همه مردم با آن ارتباط برقرار كنند.

فيل��م  ي��ك  موفقي��ت  در 
30درص��د آن به داس��تان و 
توليد و نزديك 70درصدش 
ب��ه كاري ك��ه پخش كنن��ده 
انج��ام مي دهد ب��از مي گردد

 زيبايي هاي زبان پارسي 
زير گرد و غبار ترانه هاي بي محتوا

    مصطفي شاه كرمي
همانط�وري ك�ه رهبر عزي�ز انق�الب فرمودند م�ا نيز 
سال هاس�ت در زمين�ه ولن�گاري اوض�اع تران�ه و 
ترانه س�رايي فرياد مي زنيم اما س�خن ايش�ان براي ما 
يك معياري شد كه بتوانيم نس�بت به اين حرف بسيار 
درست و مثل هميشه س�نجيده حضرت رهبري تکيه 
و به تدريج آنچه حادث شده است را ترميم و رفو كنيم. 
دكتر امیراس��ماعیل آذر اس��تاد ادبیات فارسي و مجري 
سرشناس برنامه هاي ادبي تلويزيون با بیان اين مطلب در 
گفت وگو با »جوان« ضمن اشاره به پیشینه و عمق تاريخي 
بحث »ترانه س��رايي« گفت: اولین ترانه س��راي كشور ما 
رودكي س��مرقندي بود كه گفت»بوي جوي مولیان آيد 
همي/ياد يار مهربان آيد همي« بعد از او فرخي سیستاني 
بود كه با ترانه اي به س��وغات نزد امیر ُجَغتايیان رفت »با 
كاروان ُحلّه برفتم به سیستان/ با ُحلّه اي تنیده ز دل بافته 
ز جان« و ترانه هاي درجه يك بسیاري داريم تا برسیم به 
جلوتر كه اوجش مي شود در روزگار مشروطه و شعر مشهور 
عارف قزوين��ي كه »از خون جوانان وط��ن الله دمیده...« 
بعد از آن ب��ه روزگاري ك��ه برنامه گل ها بود و ش��اعراني 
مثل رهي معی��ري، بیژن ترق��ي، معیني كرمانش��اهي، 
ابوالقاس��م حالت و ش��اعران فهل ديگر كه ترانه س��رايي 
كردند و چه يادگارهاي خوبي هم به جا گذاشتند. اين اوج 
با آمدن موس��یقي پاپ - نه به صرف آمدن موسیقي پاپ 
در كشورمان- ]بلكه[ به صرف ترانه هايي كه ساخته شد، 
در معرض سقوط قرار گرفت و بعد سقوطش حتمي شد. با 
رخ دادن چنین مسئله اي هم ذهن مردم آسیب مي بیند، 
هم زبان پارسي آسیب مي بیند و هم زيبايي ها زير گرد و 

غبار گم مي شوند. 
مجري برنامه مشاعره در ادامه خاطر نشان كرد: كساني كه 
ترانه مي سازند ترانه هايشان هیچ از نظر ساختاري درست 
نیس��تند )تا جايي كه من مي ش��نوم، مي خوان��م و گاهي 
مطالعه مي كن��م( مي بینم 80درصد اين ترانه ها س��ر و ته 
ندارند. تمام ترانه ها خالصه ش��ده در اي��ن چند جمله اند: 
عاشقتم، عاشقمي، دير اومدي، ُمردم برات، وقتي تو نیستي 
پیشم، مي میرم و زنده مي ش��م، روزي هزار بار دارم عاشق 
مي شم، حجم چشمت با من نمي دوني چي كار مي كنه، منو 
ديوونه كرده و... حرف هاي ناصواب و نادرستي از اين دست 
حرف هاست كه مجموعه يك ترانه را و گاهي تقريبا بیشتر 
ترانه ها را مي سازند. وقتي شما ترانه ها را مي خوانید، خواهید 

ديد كه بیشتر اجزاي تش��كیل دهنده آن هیچ ربطي به هم 
ندارند، چرا؟ كسي كه اين شعر را گفته هموطن من است، 
براي من از هر جهت قابل احترام است ولي مي دانید، بیكاري 
هم زياد شده!؟ به همین دلیل ترانه خوان پاپ هم زياد شده! 

به همین دلیل ترانه ساز هم زياد شده!
دكتر آذر با تأكید بر اين نكته كه اين گونه كارها اصولي دارد، 
علم مي خواهد، پشتوانه هنري مي خواهد، افزود: وقتي كسي 
اين پشتوانه ها را نداشته باشد، وقتي يك شخصي هزار سال 
پشتوانه ادبیاتش را نخوانده باشد با موسیقي بیگانه باشد، 
خب هر چیزي كه از وجود و ذهن اين انسان صادر مي شود 
نمي تواند درست باش��د، نمي تواند از نظر خوب بودن قابل 

اعتماد باشد. 
اين استاد ادبیات تأكید كرد: رهبر عزيز ما بسیار درست به 
ترانه ها اشاره كردند و به محضي كه شنیدم احساس راحت 
شدن به من دست داد. باالخره بلندترين صدايي كه در اين 
كشور هست درست ترين حرف را فرمودند و بايد اين سخنان 
براي همه فصل الخطاب باشد. جلوگیري از ترانه بد خواندن 
يا تولید آثار بد كردن فقط متوجه صدا و سیما نیست بلكه 
همه بنگاه هايي كه به تولید ترانه بد اقدام مي كنند هم بايد 

از انتشار چنین آثاري جلوگیري كنند. 
وي در پايان گفت: شما مالحظه مي كنید كه مثاًل روي يك 
آلبوم موسیقي نوشته شده كه خواننده آقاي »ب«، آهنگساز 
آقاي »ب«ترانه از آقاي »ب«! خب مگر مي ش��ود كه آقاي 
»ب« هم علم ترانه سرايي داشته باشد، هم علم آهنگسازي 
داشته باشد و هم صداها را براي خوانندگي بشناسد؟! ما تا 
به حال يك چنین چیزي نداش��ته ايم كه تمام اين كارها را 
يك نفر انجام بدهد، خب طبیعي اس��ت ك��ه از همان ابتدا 
مشخص اس��ت نتیجه و محصول چنین كاري چه چیزي 

از كار در مي آيد؟!


