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همشهری آنالین-به گزارش اداره ارتباطات و امور بینالملل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد ،محمد اصفهانی سهشنبه  31اردیبهشت ساعت 21:30
روی پل طبیعت تهران روی صحنه میرود و چند قطعه از آثار محبوب خود را برای حاضران ،به صورت زنده اجرا می کند .پنجمین جشنواره باغ رمضان از 16
اردیبهشت در منطقه عباسآباد آغاز شده است و تا  17خرداد ادامه دارد .برنامههای جشنواره همزمان با افطار شروع میشود.
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دولتآبادی :راهی جز
کار کردن ندارم
محمود دول ـتآبــادی
گــفــت :بــا وجـــود همه
آثــار جسمی و روانــی،
بــه جــز کــار کــردن راه
دیـــگـــری بــــرای گــذر
از شــرایــط فعلی ســـراغ نــــدارم .سعدی
میگوید به «انــدازه بــاش» ،میدانید که
پیش از شاعر بزرگی بودن ،سعدی معلم
ادبیات ماست .این انــدازه را پیدا کردن
کار آسانی نیست و شرایطی که جامعه ما
به آن دچار است ،بی اندا زگی یا از اندازه
گــذر کــردن اســت .به گــزارش ایبنا ،این
نویسنده در جلسه گفتوگو با مخاطبان
در کافهکتاب چهلکالغ ،در پاسخ به یکی
از حضار که از نامزدی کتاب «کلیدر» در
جایزه نوبل میپرسید ،گفت :من هم به
انــدازه شما میدانم و شنید هام که آثارم
نامزد جایزه نوبل شدند؛ برخی ،افرادی
اطرافشان هستند که کارهایی را برایشان
هماهنگ یا تشویقشان میکنند ولی من
به جز خدا کسی را ندارم .وی در پاسخ به
این که دانشگاه ،خواندن کتاب ،کالس
نویسندگی یا تئاتر ،کــدام یک میتواند
ب ــرای نویسنده شــدن بــه مــا کمک کند
گفت :آمریکاییها نویسند های بــه نام
دکتروف داشتند که نجف دریابندری دو
کتاب از او را ترجمه کرده و در مقدمه آن
آمــده اســت که ایــن نویسنده میگوید از
کالسهای ادبیات دانشگاه ،معلم ادبیات
بیرون میآید و آمــده .هیچ نویسند های
از دانــشــگــا ههــای آمریکا بــیــرون نیامده
است .جک لندن هم دانشگاه نرفته است
بنابراین ،یادگیری مربوط به همه جا و از
طریق همه چیز است.

اجرای زنده محمد اصفهانی
روی پل طبیعت

گفتوگویصریحخراسانباعضوشورایشعروترانهوزارتارشاد

ادبی

کاکایی 99:درصدترانههامبتذلهستند!
الــهــه آران ــی ــان -اگ ــر نگاهی بــه سایتها
و کــانــالهــای موسیقی بــیــنــدازیــد یــا اگــر
دنبالکنندهخبرهایموسیقیباشید،متوجه
خواهید شد که بــازار این روزهــای موسیقی،
در دست قطعههایی از گروههای مختلف با
ترانههای بدون کیفیت و با محتوای ضعیف
است .تا جایی که ترانهسراهای مطرح کشور،
این ترانهها را مبتذل دانسته و به انتشار آنها
اعتراضکردهاند.اماعبدالجبارکاکایی،شاعر
و عضو شــورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمی،نظردیگریداردومعتقداست
این نوع ترانه و موسیقی باید به حیات خود
ادامه دهد؛ ولی به شکلی دیگر .آن
چه در پی می آیــد ،گفت و گوی
خراسانبااودراینزمینهاست.
ایــن روزهـــا قطعههایی از
خوانندههای مختلف میشنویم
که ترانهشان از نظر محتوا
بسیار ضعیف و پر
اشکال است .تایید
ترانه از طرف شورا،
چهفرایندیدارد؟

جدی ،از جمله موسسات و صدا و سیما ،همه در
تالش اند یک سبک موسیقی را جا بیندازند که در
آن کالم هیچ اهمیتی ندارد .بعد همه میریزند سر
شورایشعرکهچرامجوزمیدهید؟
امــا مــوضــوع س ــوال مــا ،محتوای این
ترانههاست.

ترانه شعر نیست؛ ترانه هنر تلفیقی اســت .شما
نمیتوانید متن را از موسیقی جدا کنید و بعد مورد
سوال قرار دهید که چرا مجوز دادهایــد .اجراها،
کنسرتها ،سالن و تمام اینها ،عوامل تولید این
نوع موسیقی هستند که به آن عوامانه یا اللهزاری
میگویند و همیشه هم داشتهایم .مسئله این است
وسواسیمامیخواهد
کهنظاممراقبتفرهنگی
ِ
خودش به تمام اینها مجوز بدهد و میگوید
همه ترانهها باید از من مجوز بگیرند و در
کتابخانه ملی ثبت شوند تا ثابت شود که داریم
نظارت میکنیم .همین نظارت سادهلوحانه،
موسیقیمارابهابتذالکشیدهاست.
بــاالخــره متن این
ترانهها از طرف شما تایید
شدهاستیاخیر؟

متن تــرانـههــا بــه اجبار
تایید میشوند .وقتی
 99درصــــد تــران ـههــا
سخیف است ،نمیتوان
جلوی کار شرکتها را
گرفت.

ایـــن خــوانــنــدههــا،
سبک ترانههایشان
طی سالها ،چندان
تغییر نــکــرده است
کـــه رس ــانــهه ــا روی
آنهــا حساس شوند.
یــک مــارکــتــی در ب ــازار
ایجاد شده است و مسئول
آن هم فقط شــورای شعر
نیست .ش ــورای شعر در
این ماجرا بیدفاع است.
یکمجموعهازتشکلهای

مــــــی شــــود
آن ها را اصــاح کرد؛
قـــواعـــد شــعــری که
مشخصهستند.

ترانهای که عیارش
پاییناست،باوسمه
و ســرمــه ،عیارش
بــاال نــم ـیرود .این
ترانهها ،مبتذل به

معنای پیش پا افتاده هستند و نباید به ارشاد بیایند
و اگر بیایند ،نمیتوان جلویشان را گرفت .چون این
شرکتهامیخواهندارتزاقکنند.شمانمیتوانید
ببریدوبگوییدمنبهدنبالترانهمتعالی
نانمردمرا ّ
هستم.
پساینیکزنجیرهاستکهحلقههایش
بههموصلاست؟

بله .موضوع متن ترانهها مسئلهای مستقل نیست
که بخواهد در شــورای شعر حل شود .شما اگر به
جای ما بنشینید و ترکیب دیگری هم بیایند ،چه
کار میخواهند بکنند ،وقتی 99درصد آثار مبتذل
است؟
چهبایدکرد؟

به نظر من باید اجــازه بدهند موسیقی مبتذل
مسیرش را طی کند .به آن مجوز ندهند ولی جلوی
انتشارشراهمنگیرندوبگذارندراهخودشرابرود.
بگذارند مجوز ارشاد ارزش پیدا کند تا هر کالم و هر
موسیقی که مجوز ارشاد پای آن است ،الگو شود.
وقتی شأن شورای موسیقی را در حد دژبانی دم
در پایین میآورند و میگویند دم در بایست و نگذار
ترانه بیرون بیاید ،نمیشود و ترانهها همه هجوم
میآورند و تو هم مجبور هستی نگاه کنی .نیاز
به سیاست گذاری جدید داریــم؛ از جمله نظارت
بر کار شرکتها و بعد ،گفتوگوی وزارت ارشاد
با شرکتهای موسیقی .چرا این شرکتها که
خودمان به آنها مجوز دادهایــم ،در برابر ارشاد و
مردمپاسخگونیستند؟

با این حساب ،نه میشود به این ترانهها
مجوزندادونهمیتوانجلویانتشارشانراگرفت!

بله .به شورا گفتهاند اینجا بایستید و سخت هم
نگیریدتاکارمردملنگنشود.یکقافیهایرادرست
کنیدو....
در آهنگ «دلم پریشونه» هوروش بند
میشنویم« :چشامو تا کی گریه بلرزونه»؟ این به
نظرشماجوردرمیآید؟

اینهااصلراگذاشتهاندبراینکهکالمبرموسیقی

بازنویسی شاهنامه فردوسی
به قلم سعید بیابانکی
«ق ــصــهه ــای شــیــریــن
ایــرانــی» ،مجموعهای
از قصههای بازنویسی
شـــــــده شـــاهـــنـــامـــه
فردوسی برای کودکان
است که به تازگی توسط سوره مهر منتشر
شده است .به گزارش فارس ،داستانهای
ضحاک مــاردوش ،تولد و کودکی رستم،
لشکرکشی رستم ،تولد سهراب ،جنگ
رستم و سهراب ،گذشتن سیاوش از آتش
و ...در این اثــر ،بــرای کودکان بازنویسی
داستانی شده است .بیابانکی درباره این اثر
گفت :اغلب بازنویسیها بسیار خالصهاند؛
به طور مثال ،داستان رستم و سهراب در سه
صفحه خالصه شدهاست تا زبان داستانها
بــرای نوجوان امــروز نرمتر و روانتــرشــده
باشد.

...

اخبار کوتاه
▪  ▪کــتــاب «رســائــل طــغــرای مشهدی» به
تصحیح دکتر سید محمد صاحبی ،به عنوان
اثر شایسته تقدیر در دومین دوره جایزه ادبی
«استاد محمد قهرمان» معرفی شد.
▪  ▪کــیــوان ســاکــت ،آهنگساز و نــوازنــده
ایــرانــی ،بــه عــنــوان سولیست ،ارکستر
فیالرمونیک پاریس را همراهی خواهد کرد.
▪  ▪ترجمه جــدیــدی از مثنوی بــا ترجمه
عیسی علی العاکوب ،مترجم ســوری ،در
سه جلد به زبان عربی منتشر شد.
▪  ▪کتاب «باب اسرار» درباره دیدار موالنا و
شمس ،نوشته احمد امید با ترجمه ارسالن
فصیحی ۳۱ ،اردیبهشت مــاه رونمایی
میشود.
▪  ▪«آرون افــشــار» تیتراژ ویــژه برنامه ماه
رمضان شبکه  2سیما را با نام «مسافر ماه»
اجرا کرد.

به بهانه استقبال از مجسمه «رستم و رخش»

 3نکته درباره رخش

اکرمانتصاری-درروزهایگذشته،تصویرمجسمه
«رستمورخش»و«نبردرستمواژدها»،واکنشهای
مثبتی را در فضای مجازی به همراه داشت .از این
مجسمهها که ساخته کیان اسفندیاری و صدرایی
نیاست،بهمناسبتروزملیبزرگداشتفردوسیدر
بولوار شاهنامه (بزرگراه مشهد-قوچان) رونمایی
شد .جالب این که رخش و اژدها ،داستان مشترکی
در شاهنامه دارند که در ادامه مطلب از جزئیات آن
بیشترخواهیمگفت.
.1رخشسفیدنیست
رخش در فرهنگ عمید به «ســرخ و سفید به هم
آمیخته» معنا شده اســت .فردوسی خود نیز در
شاهنامه،دربخشپادشاهیگرشاسب،اسبخود
یعنیرخشرااینطورتوصیفمیکند«:دوگوشش
چو دو خنجر آبدار /بر و یال فربه میانش نزار /یکی
کره از پس به باالی او /سرین و برش هم به پهنای
او /تنش پرنگار از کران تا کران /چو داغ گل سرخ
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بر زعفران» با این حساب برخالف تصور عامه مردم
 ،رخش سفید نیست.
.2ماجرایانتخابرخش
فــرمــان زال پــدر رستم بــود کــه هرچه اســب در
زابلستان و کابلستان است ،از نظر رستم بگذرانند
تا او یکی را انتخاب کند .در شاهنامه آمده که پشت
هر اسبی که رستم بر آن می نشست ،از نیروی او
خم میشد و شکمش به زمین میرسید جز رخش.
جالب این که وقتی رستم بهای رخش را از چوپانی
که آن جا بود میپرسد ،او رخش را فراتر از یک
اسب میداند و میگوید«:چنین داد پاسخ که گر
رستمی /برو راست کن روی ایران زمی /مر این
را بر و بوم ایران بهاست /بدین بر تو خواهی جهان
کرد راست».
.3رویارویی رخش و اژدها
درخانسومکهجنگرستمبااژدهاست،رخشسه
بار با اژدها روبهرو میشود .در شاهنامه آمده است
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کهرستم،دردشتیکهالنهاژدهامحسوبمیشد،
خوابید و رخش بیدار بود .اژدها دو بار پدیدار
شد و هربار که رخش،
رستمراباشیههوکوفتن
سم بر خاک بیدار می
کــــرد ،اژدهـــــا نــاپــدیــد
میشدواینماجرارستم
را آن قــدر عصبانی کرد
که به او گفت«:گرین بار سازی
چنین رستخیز /سرت
راببرمبه شمشیرتیز».
بار سوم که اژدها ظاهر
م ـیشــود ،رخــش بــا این
که بیم بیدار کردن رستم را
داشت،امادرنهایتاورابیدارکرد.
این بار اژدهــا نتوانست
نــاپــدیــد شـــود و
در نهایت
رســـــتـــــم
پیروز این
نبردشد.

سواربشود؛یعنیآوایانسانیشنیدهشود،وگرنهاز
نظرمعناهیچکدامنمرهقبولینمیگیرند.

یا «میخوایم انقد جیغ بزنیم تا که برق
بره»ازماکانبند.

کــارکــرد ایــن ترانه در عروسیهاست و نباید در
کتابخانه ملی ثبت بشود .در عروسی نمیتوانید
تصنیف «بهار دلکش» را اجــرا کنید و باید همین
ترانههارابشنوید.مشکلماایناستکهدرموسیقی
تولیدانبوهشدهوبهسمتاللهزاریرفتهاست.

همهاعضایشورایشعریکترانهراباید
تاییدکنندیارایگیریمیشود؟

بنابرسهنفراست.یککارازطرفسهنفرتاییدشود،
مجوز میگیرد .ترانهای که کالمش با موسیقی
مطابق باشد و عیبهای فاحش از نظر قافیه و
جملهبندی نداشته باشد ،تایید میشود .موضوع
نظارت هم هست که مدیر مرکز موسیقی با کمک
مشاورانش این کار را انجام می دهند و بر محتوای
موسیقی نظارت دارند تا خالف قوانین و مقررات
مندرجدرآییننامهشورایانقالبفرهنگینباشد.
شورایارزیابیهنری،عمالارزیابیاشراباحداقل
استانداردهاانجاممیدهد.
به تازگی تــرانـهای از شما به نــام «دهه
شصت» توسط حمید هیراد خوانده و از این جهت
انتقاداتی به شما وارد شد که شعر دهه شصت را
به یک دهه هفتادی دادهاید .نظرتان در این باره
چیست؟

این شعر  10سال از تاریخ تولدش گذشته و در دو
کتاب «در مجاورت جهان» و «تاوان کلمات» چاپ
شده است .حمید هیراد این ترانه را خیلی خوب
اجرا کرد و من از موسیقیاش خوشم آمد .مگر
ساالر عقیلی که شعر حافظ را میخواند متولد
قرن هشتم است؟ آقای هیراد حنجره و صدای
خوبی دارد که جوان ها پذیرفتهاند .من وظیفهام
این بود که این شعر را به گوش مردم برسانم و هر
صدایی که بتواند آن را به گوش مردم برساند،
برای من قابل احترام است.

...

موسیقی
خداحافظی فریدون شهبازیان
از ارکستر ملی
مـــدیـــرعـــامـــل بــنــیــاد
فرهنگی هنری رودکی
از خداحافظی فریدون
شهبازیان از سمت مدیر
هنری و رهبر دایــم این
مجموعهموسیقاییخبرداد.علیاکبرصفیپور
ضمن اعــام ایــن خبر به مهر گفت:موضوع
خداحافظی استاد شهبازیان از ارکستر ملی
ایــران ،به عنوان رهبر دایــم ،اسفند ماه سال
گذشته با در نظر گرفتن قانون منع حضور
بازنشستگان در مشاغل دایمی مطرح شد .به
همیندلیل،استادشهبازیانازآغازامسال،به
عنوان مشاور بخش موسیقی کنار ما هستند.
وی در ادامــه افــزود :تا انتخاب گزینه جدید
رهبریدایمارکسترملی،برایاجراهایماهانه
ارکستر،یکرهبرمهماندرنظرگرفتهایم.

اعالم برگزیدگان آکادمی
پورناظری
اســـامـــی هــنــرمــنــدان
برگزیده نخستین دوره
فراخوان ملی حمایت از
استعدادهای درخشان
مــوســیــقــی آکـــادمـــی
پورناظری ،توسط هیئت داوران این رویداد
معرفی شد .به گزارش ایلنا ،نخستین دوره
فــراخــوان ملی حمایت از استعدادهای
ِ
درخشان موسیقی آکادمی پورناظری که
به منظور کشف نوازندگان ،خوانندگان و
منتخبان
آهنگ ســازان جوان برگزار شد،
ِ
خود را شناخت که بر این اساس ،سه نفر از
شرکتکنندگان این آزمــون توسط هیئت
داوران به عنوان «پدیده» فراخوان و ۱۶۸نفر
به عنوان برگزیده انتخاب شدند .دورههای
آموزشی و اجرایی منتخبان این فراخوان از
خردادماه آغاز خواهد شد.آکادمی موسیقی
پورناظری ،ســال گذشته ،نخستین دوره
فــراخــوان ملی حمایت از استعدادهای
درخشان موسیقی را برگزار کرد و طی آن،
حدود سه هزار نفر از استانهای مختلف ،در
این فراخوان شرکت کردند.

انتقاد بدیع
ُ
ازترانههایکنسرت پرکن
علیرضا بــدیــع معتقد
است هم اکنون ،بخش
عمده «مارکت ترانه»
کـــارهـــای مــصــرفــی و
فقط کنسرت پــر کن
هستند .این شاعر و ترانهسرا در این باره
به «نــوا» گفت :در کنار این افــراد ،کسانی
حضور دارند که کار آن ها از یک تفکری بلند
میشود ،این تفکر در زمینه صــدا ،ترانه،
تنظیم و اجرا هم وجود دارد.کار این افراد
اقبال عام ندارد که میتوان حمید حامی،
مهدی یغمایی ،مانی رهنما و نیما مسیحا را
مثال زد ،این افراد برای ترانه و موسیقی یک
اعتباری قائل هستند و حاضر نیستند با هر
تهیه کننده ای کار کنند.

