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حسینی زاد و ترجمهای از برشت

تغییر و تحول در دفتر موسیقی

محمد الهیاری فومنی

علی ترابی

آلمانــی بهره بــرده و بازیهــای کالمی
داشــته اســت ».او کــه از حــدود چهــار
دهه قبل کار ترجمه آثار برشــت را آغاز
کرده معتقد اســت یکی از تکنیکهایی
کــه برشــت در ایــن اثــر همچــون دیگــر
نوشــتههایش از آن بهــره گرفته تکنیک
فاصلهگذاری اســت ،آنچنــان که در این
نمایشــنامه هم برای انتقاد به دســتگاه
خودکامــه سیاســی از بســتر مکانــی
چیــن ،کشــوری بســیار دورتــر از آلمــان

اســتفاده کــرده .بــه عقیده حســینی زاد
آثار برشــت ســه جنبــه دارند ،نخســت
جنبــه شــاعری اش کــه گاه از مباحــث
سیاسی فاصله بســیار میگیرد و رنگ و
بویی کامالً عاشــقانه پیــدا میکند ،بعد
از آن هــم جنبههای نمایشنامهنویســی
و نظریهپــردازی او .امــا نکتــهای کــه در
خصوص این نوشــته برشت شاید برای
مخاطــب ایرانــی جالــب توجــه باشــد
ایــن اســت کــه گویــا ریشــه نمایشــنامه

«تــوران دخت» بــه ایران بازمــی گردد،
حســینی زاد در همیــن رابطــه هــم
گفته«:توراندخت افســانهای اســت که
از ایــران به چین رفته اســت .نمیدانم
آن افسانه چهچیزی داشته است .شاید
توراندخت آن افســانه ،زنــی قدرتمند
بوده اســت .جاکومو پوچینی و فردریش
شــیلر هــم دربــارهاش اپــرا ســاختهاند.
برشــت هــم به نــوع دیگری رویــش کار
کرده است».

اشعار و ترانههای سخیف پخش شده از رسانه ملی به نقطه ضعف جدی این سازمان بدل شده است

صدای تخریب زبان فارسی از «سیما» شنیده می شود
ندا سیجانی
خبرنگار

پخــش آثــار ســخیف موســیقایی و
ترانههایی که اشعارشان-عمدتاً -معنا
و مفهــوم چندانی ندارنــد ،یکی از عمده
نقدهای کارشناسان و ناظران فرهنگی به
عملکرد صدا و سیما در این بخش است؛
صدا و ســیمایی که بهعنوان رسانه ملی،
میبایست بیانگر فکر ،اندیشه ،فرهنگ
و هنــر متعالــی جامعــه ایرانــی باشــد.
نابســامانی در تهیه ترانه و سرود در صدا
و سیما تا آنجا پیش رفت که حتی انتقاد
رهبر معظم انقــاب را نیز دراین باره در
پی داشته اســت .اینکه «ترانههای تولید
شــده در صدا وسیما از چه خصوصیاتی
باید برخوردار باشند و چه موانعی پیش
روی تولیــدات فاخر در ایــن زمینه وجود
دارد؟» موضوع گزارش پیش روست که
با برخی شــاعران و ترانهسرایان در میان
گذاشتهایم.
ëëانتقــادات رهبــری کامال بجا و درســت
است
محمد علی بهمنی شاعر و غزلسرای
مطــرح در ایــن بــاره بــه «ایــران» گفت:
«بیتردیــد صداوســیما عالقهمنــد بــه
پخــش ایــن نــوع ترانههــا نیســت بلکــه
شــرایط کار بــه گونــهای شــده اســت کــه
متأســفانه اکثــر تهیهکنندههــا حاکــم
بالمنــازع کارهــای تولیــدی هســتند و
عمــاً میبینیــم که ایــن نــوع کارها هم
پخش میشــود .ناگفته نماند اغلب این
موسیقیهاوترانههاتولیداتصداوسیما
نیســت ،چرا که مدتهاست رسانه ملی
بودجهای برای پرداختن به این بخشها
و موضوعات نــدارد .البته این به معنای
ســلب مسئولیت رســانه ملی نیست اما

درهرحال شــرایط مالی در صدا و ســیما
سبب کاهش تولید آثار فاخر و ترانههای
با محتوا شده است».
بــه گفتــه بهمنــی اغلــب کارهایی که
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی تأیید
و تصویــب میشــود در شــورای نظارت و
ارزشیابیصداوسیماهمبازبینیمیشود
و حتی شــاید بعضی از آنهــا قابل پخش
در صداوسیما نباشــد اما در نهایت آنچه
پخش میشود و به گوش مردم میرسد،
کارهــای رد شــده اســت .او میگویــد،
امیــدوارم بــا تغییراتــی کــه در مدیریــت
جدیــد دفتــر موســیقی و ســرود ســازمان
صداوســیما انجام گرفته شــاهد اتفاقات
خوبی در این زمینه باشــیم .این غزلســرا
در ادامــه بیان کرد« :متأســفانه واژههایی
خلــق و در ترانههــا بهکار گرفته میشــود
که حتی شنیدن آن واژهها در کنار خانواده
هــم صحیــح نیســت ».بهمنــی تأکیــد
میکند :صداوســیما تولید محتوا ندارد و
اگر هم باشــد تنها بــه موضوعات خاصی
میپــردازد که آنها هم بــرای مردم اندک
شــمار است .مردم هم عالقهمند هستند
ماننــد گذشــته بــه موســیقیهایی گوش
بدهنــد که نشــاطآور باشــد .صحبتها و
انتقادات رهبری کامالً بجا بوده است.
ëëکارروحوضیبرایجذبمخاطب
عبدالجبارکاکایی،شاعروترانهسرانیز
دراین باره گفت« :به نظرمن صداوسیما
افــت مخاطب پیــدا کــرده و بــرای آنکه
بتوانــد از ریــزش مــداوم مخاطــب خود
جلوگیری کند ،دست به هر کاری میزند،
جزکارهای اساســی و اصولی .کار درست
این اســت که فرهنگ و هنر اصیل مردم
را ترویــج و تبلیــغ کنــد اما متأســفانه به
ترانههای کافهای ،اللــهزاری و روحوضی
روی آورده اســت؛ آن هــم در حــدی کــه

محمد علی بهمنی

مهــر

«ایــران» :علــی ترابــی مدیــرکل دفترموســیقی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی از ســمت خود اســتعفا کرد و
موسیقی
محمد اللهیاری فومنی بهعنوان مدیرکل جدید منصوب
شــد .گویــا دلیل اعتراض و اســتعفای علی ترابی به قانــون جدید اختصاص
 10درصد از درآمد کنســرت در تهران و کالنشــهرها و وصول و واریز به حساب
خزانه دولت بوده است .قانونی که تا به امروز با واکنشهای بسیاری از سوی
اهالی موســیقی مواجه شــده و بیتردید این اتفاق به ضرر موســیقی نواحی
و موســیقی ســنتی خواهد بود.اما اعتراض به این موضوع و اســتعفای آقای
ترابی تا بدانجا پیش رفت که شهرام صارمی مدیر اجرایی جشنواره موسیقی
فجــر هم روز گذشــته اســتعفای خود را اعالم کــرد .حاال باید دیــد با انتخاب
محمــد اللهیاری فومنی به مدیریت دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی چه تدبیر واندیشه ای برای این قانون خواهند داشت.
ëëتوضیح معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
درباره  10درصد درآمد کنسرتها
سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
توگــو با «ایران» بیان کرد :اختصاص 10درصد از درآمد کنســرتها برای
گف 
زیرســاختهای فرهنگی و هنری اســتانها کــه در قانون بودجه ســال 1398
آمده است وجوه مختلفی دارد .یکی از جنبههای این قانون موقتی(یکساله)
بــودن آن اســت ،این مورد فقط در قانون بودجه ســال  98آمده اســت و این
نشــان میدهــد ،قانونگذار نگاه مثبــت یا منفی مطلق به این قانون نداشــته
است و احتمال نقصها و کاستیهای این قانون در نظر قانونگذار هم وجود
دارد .در ایــن مــدت نقدهایی از ســوی هنرمنــدان و فعاالن موســیقی به این
قانــون طرح شــد که جــای تأمــل و توجــه دارد و معاونت امور هنــری وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و دفتر موســیقی هم تالش و مذاکره کــرد تا نظر و
خواســته هنرمندان موسیقی دنبال شود ،معاونت هنری هرچند کوچکترین
نقشی در طراحی و پیگیری این مصوبه نداشته اما به عنوان دستگاه اجرایی
در ایــن مــورد وظیفه و تکلیــف دارد و از هنرمندان و فعاالن موســیقی انتظار
میرود برای پیگیری خواسته خود از مسیر قانونی اقدام کنند.
او افزود :درباره این قانون و امکان تغییر آن بارها مذاکره شده اما قطعاً
در اجــرای قانــون ،شــیوههایی بــرای ارزیابــی محاســن و معایب و بررســی
کارشناســی آن تمام همت و دقت معاونت مبذول خواهد شــد .همچنین
گــزارش جامعــی از پیامدها و عواقب ایــن قانون برای هنرمنــدان ،جامعه
و هنر موســیقی تدوین خواهد شــد تا در بازنگری مدنظر قوه محترم مقننه
قرار گیرد.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص استعفای
مدیرکل دفتر موســیقی بیان کرد :علی ترابی در یک ســال و دو ماه گذشــته
صادقانــه و جــدی برای ایجاد فضای مناســب موســیقی به عنــوان مدیرکل
دفتــر موســیقی تــاش کــرد ،اواخر ســال گذشــته قصــد خداحافظی بــا این
مســئولیت را داشــت که پــس از مذاکــره لطف کــرد و همچنان بــه فعالیت
ادامه داد اما در هفته گذشــته در گفتوگویی که داشــتیم اعالم کرد تصمیم
قطعی گرفته است که به دلیل شرایط شخصی و خستگی از امور کاری دفتر
موسیقی با این مسئولیت خداحافظی کند و مقرر شد تا زمان انتخاب مدیر
جدیــد همراهی کند کــه در نهایت این جابهجایی اتفــاق افتاد .صمیمانه از
خدمــات صادقانــه و تالش آقای ترابی سپاســگزارم و در حوزههای دیگر که
دشواری کمتری دارد از تجربه و توان ایشان بهره میبریم.

محمود حسینی زاد از جمله مترجمانی
است که آثار متعددی از ادبیات آلمانی
و افــرادی همچــون برتولــت برشــت به
فارســی ترجمه کــرده« .تــوران دخت»
یکــی از تازهتریــن ترجمههــای او از
نمایشــنامهای بــه همین نام از برشــت
است که بهگفته حسینی زاد ،آخرین اثر
این نویسنده نامدار به شمار میآید و در
آن به توجیه گران قدرت و روشنفکرانی
کــه خود را به قــدرت حاکمان خودکامه

میفروشــند ،تاختــه اســت .دربخشــی
توگویــی کــه این مترجــم ادبیات
از گف 
آلمانی با مهر داشــته تأکید کرده اســت
کــه بــا خوانــدن ایــن نمایشــنامه -که از
جهاتــی بــه رمــان هــم شــباهت دارد-
میتوان بن مایههای تفکر برشــت را به
وضوح مشاهده کرد .البته حسینی زاد از
نظر ادبی هــم جایگاه قابل قبولی برای
این نمایشــنامه قائل است«:برشــت در
عنوان این نمایشنامه و زبان اثر ،از زبان
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عبدالجبار کاکایی

رهبر معظم انقالب :حقیقت ًا نگران زبان فارسی هستم

در شــب والدت باســعادت کریــم
اهلبیــت حضــرت امــام حســن
بـــــرش
مجتبــی علیهالســام جمعــی از
استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت
بــا حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظــم انقــاب
اســامی دیدار کردند .ایشــان در بخشــی از ســخنان خود
درخصــوص زبان فارســی ابــراز نگرانــی کردنــد و گفتند:
«من راجع به زبان فارســی حقیقتاً نگرانم زیرا در جریان
عمومــی ،زبــان فارســی در حال فرســایش اســت ».رهبر
انقــاب اســامی افزودند :مــن از صداوســیما گلهمندم،
بهدلیــل اینکه بهجای ترویج زبان صحیح و معیار و زبان
صیقلخــورده و درســت ،گاهــی زبان بیهویــت و تعابیر
غلط و بدتر از همه تعابیر خارجی را ترویج میکند .انتشار
فــان لغت فرنگــی یک مترجم یا نویســنده از تلویزیون،
صرفــاً تــوان جــذب عــوام را دارد .البتــه
این فقط سیاســت صداوســیما نیست و
متأســفانه سیاســت فرهنگی مــا نیز این
گونه شده است».

موجــب عمومــی شــدن آن لغــت و آلوده شــدن زبان به
زوائد مضر میشــود .ایشــان با تقبیح اســتفاده فــراوان از
لغــات بیگانــه در رســانهها ،خطــاب بــه مســئوالن تأکید
کردنــد« :نگذارید زبان فارســی دچار فرســودگی و ویرانی
شــود ».حضرت آیتاهلل خامنهای همچنیــن از ولنگاری
زبانی و ســاخت لفظی بسیار نازل برخی ترانهها و پخش
آنها از صداوســیما در سریالها نیز انتقاد کردند و گفتند:
«زبان فارسی قرنهای متمادی است که عمدتاً بهوسیله
شــاعران بــزرگ حفظ شــده و اینگونه ســالم و فصیح به
دســت ما رســیده اســت ،بنابراین ما باید حرمت زبان را
حفــظ کنیم و اجــازه نداریم با بیمباالتی آن را به دســت
فالن ترانهســرای بیهنر بدهیم که الفــاظ را خراب کند و
بعد نیز با پول بیتالمال در صداوســیما و دســتگاههای
دولتی و غیردولتی پخش شود».

کاکایی افزود :وقتی از نخبگان ناامید
میشــویم ،رو به عوام میآوریــم و برای
جــذب آنــان مجبــور میشــویم خــوش
رقصــی کنیم و هرکاری انجــام بدهیم تا

دســت کم عامه مردم همراه ما باشــند.
اما وقتی نخبگان خانه نشین و گوشهگیر
شــدند و از مراکز فرهنگی فاصله گرفتند
ناگزیریــم بــا حجــم جمعیــت عامــه

از پزشک آشفته حال فرانسوی تا موزیسین ناآرام انگلیسی
با کَــن
2019

وصال روحانی
خبرنگار

هشــتمین روز از هفتادودومیــن دوره
جشــنواره بینالمللــی فیلــم کن فرانســه،
تحتالشــعاع دو فیلم خاص قرار گرفت.
«ســیبل» ،کاری ســاخته ژوســتین تریــت
فرانســوی و «مــرد موشــکی» ،فیلمــی که
به قســمت خــارج از مســابقه تعلــق دارد
امــا چون مرتبــط با التون جان ،موزیســین
مشــهور و دیرپــای بریتانیایــی اســت ،از
اهمیتویژهایبرخورداراست«.سیبل»که
براساس سناریویی از ژوستین تریت و آرتور
هراری ساخته شده و دو هنرپیشه اصلی آن
ویرجینیافیراوارلاکزارچوپولوسهستند،

یک کار دراماتیک است که بهرغم آمیخته
بــودن برخی قســمتهای آن با طنز تلخ،
تمــی روان شناســانه دارد .هرچنــد تجربه
نشــان داده اســت کــه معمــوالً «تریلر»ها
(فیلمهایپردلهرهوجنایی)جوایزبرترسه
جشنواره بزرگ سینمای جهان (کن ،ونیز و
برلین) را تصاحب نمیکنند ،اما اگر امسال
هیأت ژوری جشنواره این سنت را بشکند و
به کاری از این دســت بها بدهد ،شاید یکی
از نخلهای  2019سهم سازندگان «سیبل»
شود.
ëëیکبیمارویژه
سیبل یک پزشک روانکاو زن است که
تصمیم میگیرد به عشق نخست و حرفه
اصلی مورد نظرش که نویسندگی است،

رجعــت کنــد و تجربیــات متعــددش در
زمینه درمان بیمــاران روحی را بهصورت
سلســله داســتانهایی جنایــی بــه روی
کاغذ بیــاورد .در همین حــال جدیدترین
مریــض وی کــه زنــی بــ ه نــام مارگــوت و
حرفهاش بازیگری سینماست ،با تشریح
ناآرامیهــای روانی و شــرح مشــکالتش،
او را نســبت بــه خود کنجــکاو و بــه آرامی
جایــی بزرگتــر را در ذهــن و زندگــی این
پزشــک زن بــرای خــود بــاز میکنــد .این
فیلــم  100دقیقــهای کــه در پسزمینهای
از ناکامیهــای متعــدد فرانســه در
جشــنواره نخســت خانگــیاش (کــن) به
نمایش درآمــده ،به لطف تصویربرداری
هنرمندانــه ســایمون بوفیلــز و تدویــن

برنامههای خــود را پر کنیم و اقتدار خود
را نشــان بدهیم.این اقتــدار در خیابانها
بــه یــک شــکل خــود را نشــان میدهد و
در تلویزیــون بــه شــکلی دیگــر .در واقــع
جمعیتهــا جایگزیــن حــرف حــق و
اصالتهــا میشــوند .بــه گفتــه کاکایی،
ایــرادی نیســت ربنــای آقــای شــجریان
پخش نشــود یا موســیقی اصیــل ایرانی
بــه گــوش مــردم نرســد یــا هنرمنــدان
اصیــل موســیقی ایرانی در صدا و ســیما
حضور نداشــته باشند همین که چندین
اپلیکیشن راهاندازی کنند و مردم تماس
بگیرنــد و اســم بدهنــد برایشــان کفایت
میکند و این رونق کار صدا و سیما است.
این شــاعر در ادامه افزود« :متأسفانه
شرایط امروز ما مانند دهه  50شده یعنی
جذب مخاطب ،ســرگرم کــردن مردم و
انتشــار آثار تصنعی و سرگرمی به بهانه
اینکه مردم میخواهند شــاد باشند .این
وضعیت شامل سیاســتهای فرهنگی
کالن ما هم میشــود که بخشــی از آن در
صدا و ســیما نمود پیدا کرده است؛ حاال
چونصداوسیمارسانهایتحتمراقبت
اســت بــه آن هشــدار داده میشــود امــا
بحث این است که غالباًنظام فرهنگی ما
با موضوع فرهنگ و هنر بدرستی برخورد
نمیکنــد و در فکــر توســعه هنرعوامانه
هســتند .البتــه ناگفتــه نماند هنــر جدی
میتواند مســائل اجتماعی را به چالش
بکشد اما اجازه بروز و ظهور ندارد .وقتی
مانــع از ظهــور هنــر خــوب شــوند زمینه
رشد فیلمفارسیهای دهه پنجاه فراهم
میشود .امروز بسیاری از ترانهسرایان ما
این ترانههای سخیف را میگویند و با آن
ارتزاق میکننــد چرا که مارکت آن ایجاد
شده اســت و باید دید چرا به این سمت
گرایش پیدا کردهاند».

حســاب شــده لــوران ســنهچال بــه کاری
قابل اعتنا و یکی از شش هفت فیلم برتر
جشنواره امسال کن تبدیل شده است.
ëëفیلمیبرایالتونجان
فرجــام کار «مــرد موشــکی» فیلمــی
که دکســتر فلهچر امریکایی درباره التون
جان(موزیســین و خواننــده معــروف و
بسیارپرسابقهوناآرامبریتانیایی)ساخته،
از همین حاال تا حدودی مشخص است!
این فیلم به سبب اکران شدن در قسمت
خــارج از مســابقه عمالً ســهمی از جوایز
متعدد و مختلف جشــنواره برنمیگیرد
ولــی فلهچــر بــا کار تــازهای کــه رو کــرده
بیگمــان افتخارات و جوایز بســیاری را از
حاال نشانه گرفته است.

