8

سال یازدهم یکشنبه  4دی 1394
خبر

يوچهارمين جشنواره تئاتر فجر گفت :جشنواره امسال
ايسنا -دبير س 
بدون آراي مردمي و اسپانس��ر برگزار ميشود .سعيد اسديدرباره نتيج ه
پيگيريهاي براي انتخاب اسپانسر بيان كرد :متاسفانه اقداماتي كه انجام
داديم به نتيجه نرسد و در جشنواره امسال اسپانسر به آن معنا نداريم.
وي اخيرا اظهار كرده بود :اسپانسرهايي هستند كه حمايتهايي را انجام
ميدهند اما آنچه توس��ط اين گروهها دنبال ميشود و خدماتي كه ارائه
ميدهند ،كوچك است و اسپانسر بزرگي هنوز نتوانستهايم جذب كنيم
بهويژه آنكه گاهي اوقات پيشنهاداتي كه ارائه ميشود آنقدر پايين است كه
در شأن هنر و تئاتر نيست و به همين دليل آن را نپذيرفتهايم .وي همچنين
در پاسخ به اينكه آيا آراي مردمي هم در جشنواره تئاتر فجر امسال اعالم
ميشود ،گفت :آمار مردمي در تئاتر نداريم چون با توجه به متفاوت بودن
ظرفيت سالنها امكان تعيين نظرسنجي درست وجود ندارد.

مجيد مظفري ،مدير كاخ مردمي جشنواره
فيلم فجر شد

ايرنا -با حكم دبير سيوچهارمين جشنواره فيلم فجر مجيد مظفري به
عنوان مدير كاخ مردمي جشنواره فيلم فجر منصوب شد .در حكم محمد
حيدري آمده است :ناگفته پيداست كه مردم سرمايههاي اصلي سينما
هستند و تكريم تماشاگران مهمترين وظيفه جشنواره فيلم فجر است.
كاخ مردمي جشنواره به سبب حضور همزمان هنرمندان و مردم عزيزمان
از پراهميتترين و در عين حال حساسترين بخشهاي جشنواره فيلم
فجر به حساب ميآيد.
در ادامه اين حكم آمده است :بنابراين با توجه به تجربه غني و شناخت
حضرتعالي از تماشاگران سينماي ايران ،شما را بهعنوان مدير كاخ مردمي
سيوچهارمين جشنواره فيلم فجر منصوب ميكنم.

پول پيشخريدهاي ناموفق بليتهاي فيلم
فجر از امروز پرداخت ميشود

مهر -متقاضيان پيش خريد بليتهاي س��يوچهارمين جشنواره
فيل��م فجر ك��ه خريد آنها موفقيتآميز نب��وده از امروز پولهاي آنها
بازپرداخت ميشود.
مهدي ش��كريآذر ،مس��وول پيشفروش بليتهاي سيوچهارمين
جشنواره فيلم فجر درباره چگونگي برگشت هزينه پرداخت شده توسط
آن دسته از متقاضياني كه موفق به خريد اينترنتي بليت فيلمهاي جشنواره
نشده اند گفت :در ميان  ۱۰هزار تراكنش انجام شده براي خريد بليتهاي
جشنواره فيلم فجر ۱۵ ،مورد از پرداختيها دچار مشكل شدند و طبق
قراري كه با س��امانه بانك س��امان داشتيم قرار بر اين شد تا پس از ۷۲
س��اعت هزينه پرداخت شده به حساب متقاضيان برگردانده شود اما به
دليل تعطيالت پنجشنبه و جمعه ،مدت زمان برگشت پول به حساب
افراد كمي بيشتر طول كشيده است.
مسوول پيشفروش بليتهاي سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر با
اشاره به اين مطلب كه هزينههاي دريافت شده به دو صورت به مشتريان
بازپرداخت خواهد شد ،گفت :اگر پول متقاضيان پيش خريد بليتهاي
جشنواره در حساب بانك سامان باشد به حساب مشتريان برگشت خواهد
خورد و اگر در حس��اب بانك س��امان نباشد و در حساب جشنواره باشد
يا بليتهاي درخواستي خود را دريافت ميكنند يا هزينه پرداختي سند
ميشود و به مشتريان برميگردد.

بزرگداشتي براي  6بانوي آواز كالسيك

ايس�نا -مراسم بزرگداشت ش��ش نفر از بانوان آواز كالسيك يعني
شاكه ماكاريان ،پري زنگنه ،آريا زند ،شهال ميالني ،شاكه آقامال و نسرين
ناصحي برگزار ميشود.
رييس هياتمديره كانون خوانندگان كالسيك در اينباره گفت :اين
برنامه توسط خانه موس��يقي و با همكاري كانون خوانندگان موسيقي
يدانيم در هر مملكتي موسيقي
كالسيك برگزار خواهد شد .همانطور كه م 
ملي ،سنتي و ميهني مخاطبان بيشتري نسبت به موسيقي كالسيك و
علمي دارد و در تمام كشورها اين نوع موسيقي مخاطبان كمتري دارد.
نسرين ناصحي اظهار كرد :هنرمندان موسيقي كالسيك بسيار زحمت
ميكشند ولي متاسفانه آنطور كه بايد در جامعه ديده نميشوند .به همين
دليل ،هياتمديره كانون تصميم گرفت از هنرمندان شاخص در اين زمينه
طي مراسمي تشكر و قدرداني كند .پس از انقالب اسالمي بسياري از بانوان
هنرمند عرصه خوانندگي كالسيك در كشور ماندند و فعاليت آنها سبب
زنده نگهداشتن موسيقي كالسيك آوازي شد.
وي درباره محتواي برنام ه نيز توضيح داد :در اين مراسم كليپي نمايش
داده ميش��ود كه شامل دو بخش است كه در آن درباره هنرمنداني كه
بزرگداشت براي آنها تدارك ديده شده است ،صحبت ميشود .بخش بعدي
مراسم به سخنراني دكتر محمد سرير ،دكتر اميراشرف آريانپور ،لوريس
چكناواريان و پري زنگنه اختصاص دارد .همچنين بعد از اين سخنراني
دو گروه موسيقي به سرپرستي محمدرضا غراتپه و مهدي نوروز بهاري به
اجراي برنامه ميپردازند.

رسانه ملي با موسيقي قهر است
خواننده پيشكسوت موسيقي كشورمان از شرايط اين روزهاي حوزه
موسيقي و بيتوجهي به پيشكسوتان اين عرصه انتقاد كرد.
امي��ناهلل رش��يدي در گفتوگو با مهر ،درب��اره فعاليتهاي خود در
عرصه موسيقي گفت :به دليل شرايط نابساماني كه در حوزه توليد آثار
موسيقايي وجود دارد ،ديگر دل و جرات اينكه بخواهم آلبومي را توليد
كنم ،ندارم چراكه هم بودجه درس��تي در اين فضا هزينه نميش��ود و
هم تهيهكنندگاني كه در گود هس��تند تمايل چنداني براي همكاري با
خوانندگان قديمي ندارند.
وي ادامه داد :متاسفانه شرايط فعلي به ويژه در اين چند ماهه به شكلي
شده كه به قول استاد فخرالديني خالقيت در آهنگسازي را كشتهاند و
اوضاع به قدري بد است كه آهنگسازان و خوانندگان پيشكسوت موسيقي
را خانهنشين كردهاند .حتي تلويزيون هم در پخش آثار موسيقايي ديگر به
اين ماجرا توجهي نميكند.
اين خواننده پيشكس��وت موس��يقي ايراني بيان كرد :بنده تصور
ميكنم كه مديريت فعلي رسانه ملي بهطور كلي با موسيقي قهر است
چراكه همان حمايتهاي معنوي كوچكي كه در سالهاي قبل وجود
داش��ت در دوره جديد وجود ندارد .به هر حال اوضاع به قدري قمر
در عقرب است كه ديگر حوصله انتقاد را هم از من گرفته و مجبورم
در فضاي شخصي خودم به فعاليت در موسيقي ادامه دهم؛ موضوعي
كه اگر كسي به آن توجه ميكرد من هماكنون كارهايم را در فضاي
مجازي منتشر ميكردم.
رشيدي در بخش پاياني صحبتهاي خود بيان كرد :اميدوارم شاهد
روزي باش��م كه بتوانم شرايط حضور در يك اركستر موسيقي را داشته
باش��م تا با همراهي نوازندگان اركس��تر آثار قابلتوجهي را به مخاطبان
ارائه دهيم.

سينماي ايران از نقاط برجسته عرصه فرهنگ و هنر

گروهفرهنگ -از سري نشستهاي
«دوشنبههاي نقد تئاتر» ،نشست نقد و
بررس��ي نمايش «او شمال من ،جنوب
من ،شرق و غرب من بود» به نويسندگي
س��جاد افش��اريان و كارگرداني محمد
وليزادگان بع��د از اجرا با حضور عرفان
پهلوان��ي و س��ولماز غالمي ب��ه عنوان
منتقد ،مهدي حسينينيا و بيتا معيريان
به عنوان بازيگر و مهدي بوسليك ،مدير
اجراي نمايش در تئاتر باران برگزار شد.
سولماز غالمي از منتقدان كانون ملي
ايران در ابتداي جلسه گفت« :نمايشي
كه ما ميبينيم ،روايتي خطي و كالسيك
دارد .روايتي كه آغاز ،ميانه و پايان دارد
ولي مخاطب آغاز داس��تان را نميبيند
چرا كه برش��ي بر رواي��ت زده ايد و از
ميانه تماشاگر را وارد نمايش ميكنيد.
همين برش ايجاد س��كته كرده است.
ديالوگهاي آغازين براي من مخاطب
فقط يكسري اطالعات است كه آن هم
مشخص نيست كه چرا االن بايد در آغاز
نمايش گفته شوند .وقتي ميتوانستند
پي��ش از اين صحنه با هم اين حرفها
را بزنند اما درباره اجرا و طراحي صحنه.
پنجرهاي را ميبينيم كه حائل ميان من
تماشاگر با صحنه است؛ پنجرهاي قديمي
كه به نظر ميرسد جلوي آن تراس باشد.
اما چرا از اين پنجره اس��تفاده كاربردي
نشده اس��ت؟ چرا بازيگران از اين قاب
پنجره بيرون نميآيند و چرا پنجره باز
نميشود؟ در صورتي كه فضا و موقعيت
اين را ايجاد ميكرد .با اين طراحي صحنه
و اس��تفاده از ميكروفن هاشاف براي
بازيگران شما براي من مخاطب ،فضاي
سينمايي ايجاد كردهايد .سوال اينجاست
علت بهرهگيري شما از مديوم سينما چه
بوده اس��ت و اينكه وقتي روايتي رئال و
كالسيك داريد چرا از يكسري فرم در
آن استفاده كردهايد كه باز هم كاركرد
و ضرورت��ش براي من مخاطب تا انتها
مشخص نميشود؟»
وليزادگان گفت« :زماني كه كودك
بودم پنج��رهاي درس��ت مثل همين
پنجره در كنار خانه ما بود و هميش��ه
درون آن را نگاه ميكردم .من هم دوست

داشتم اين اتفاق بيفتد و گاهي بازيگرانم
از ق��اب پنج��ره وارد تراس ش��وند .اما
طراحي ميزانسنها اين اجازه را نميداد.
همچنين ميخواستم اين اتاق فقط يك
در ورود و خروج داش��ته باشد .درست
اس��ت ،ميخواس��تم به سينما نزديك
شوم .قرنيزها برايم حكم ديوار داشتند
و ميخواس��تم اگر كس��ي از در وارد يا
خارج ميشود ،شكل انساني داشته باشد.
فرمي كه در رفتوآمدها ميبينيد ،براي
اين است كه ميخواستم در آن لحظات
آدمها تبديل به يك عنصر ديگري غير
از انسان باشند و در واقع ما آنها را نبينيم
و در براي حضور صحنهاي آدمها باشد.
آدمه��اي واقعي كه ما آنها را ميبينيم.
چون روي رقص اش��راف دارم دوس��ت
داش��تم با فرم وارد شوند .هرچيزي كه
در صحنه هست به اين معنا نيست كه
واقعا وجود دارد .درست مثل االن .خيلي
از كس��اني كه در حال حاضر در جلسه
حضور دارند شايد به حرفهاي ما گوش
نميدهند و در عالم ديگري باشند ولي
ما حضور فيزيكيشان را ميبينيم .درباره
حائل صحنه خيلي ديگر از دوس��تان
ك��ه كار ما را ديدن��د ،گفتهاند كه چرا
قابهايمان را ده سانت گرفتهايم و دو
سانت نگرفتيم كه البته گفتم اين قضيه
به تصوير ذهني كه شخصا خودم آن را
تجربهكردهامبرميگردد.منميخواستم
يكسري چيزها ماسكه شود و مخاطب
خيلي چيزها را نبيند .من ميخواستم
يك زندگي را از پشت شيشه يك خانه
كه روبهرويمان قرار دارد ،ببينيم».
پهلواني در ادامه افزود« :اين حائلي
ك��ه در صحنه ميبيني��م در طراحي
صحنه دو نمايش ديگر در س��الهاي
نزدي��ك به امروز نيز ش��اهدش بوديم.
نمايش «كوكوي كبوتران حرم» عليرضا
نادري و «هراكلس  »5ناصر حس��يني
مه��ر .در هر دوي اي��ن اجراها ما لزوم
اس��تفاده از اين حائ��ل را از هر جنس
و متريال��ي در بافت خود اثر و با توجه
ب��ه ديالوگه��ا و ميزانسه��ا در طول
اجرا كام�لا درك كرديم چراكه كاربرد
كامال دراماتيك داش��تند .ولي در اين

موسيقي

ترانههاي سريال پرمخاطب «شهرزاد» در حالي اين روزها به
صورت متواتر در جامعه زمزمه ميشوند كه مسووالن شوراي
شعر و ترانه ارشاد ميگويند براي متن اين ترانهها مجوزي صادر
نكردهاند .همه چيز از يك نقد شروع شد .نقدي كه اسماعيل
اميني ميگويد آن را به زبان طنز نوشت اما بازتابي گسترده در
رسانهها داشت .طنزي تلخ و گزنده درباره ترانه تيتراژ سريال
پرطرفدار شبكه نمايش خانگي كه حاشيههاي تازهاي براي اين
سريال را پيريزي كرد.
اميني كه اين روزها دبيري دهمين جشنواره شعر فجر را
برعهده دارد ،در اين مقاله عنوان كرد :بعضي از سطرهاي ترانه
«كجايي» يا معناي درست و حسابي ندارد يا معنايش قابل فهم
نيست .حتي كساني از اهل زبان فارسي كمك خواستهاند كه
سطرهاي سخت اين ترانه را برايشان معنا كنند!
اميني نقد تحليلي خود را بر اين ترانه با اين جمالت به پايان
برد كه «يادش بخير آن روزگاري كه ترانهها معني داش��ت و
سخنرانيها معني داشت و خبرهاي روزنامهها معني داشت و
آدمهاآنقدرخوشخيالبودندكهخيالميكردند،معنيداشتن
چيز مهمي است و حرف بيمعني ،هيچ ارزشي ندارد».
اما پس از واكنشهاي متعدد و مختلف بر اين اظهارات اميني
ماجرا به پايان نرسيد .با وجود اينكه بسياري از كاربران فضاي
مجازي به اين اظهارنظر واكنش منفي نشان دادند و البته جامعه
شعر و ترانه نيز در برابر آن سكوت اختيار كرد ،براي بار ديگر ،اين
بار يكي از اعضا شوراي شعر و ترانه وزارت ارشاد هفته گذشته در
مقام اعتراض به متن اين ترانه برآمد.
  ترانه «كجايي» مجوزي از ارشاد ندارد
سعيد بيابانكي طي اظهارنظري در حاشيه برنامه «شب
شعر حلقه رندان» با اعالم اينكه ترانههاي منتشرشده در قالب
موس��يقي اين سريال از شوراي شعر و ترانه وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمي مجوز نگرفتهاند و سازوكار ديگري دارند،
گفت :نميدانم جملههايي مانند «رگامو تو خونت بريزم» يا
«بيا رو تو رو كن» در اين ترانه چه عملي را توصيف ميكند
و چه معنايي ميدهد؟
به دنبال اين اظهارات كنجكاو شديم تا پاسخ رسمي از شوراي
شعر و ترانه ارش��اد درباره مجوز اين ترانه پرمخاطب دريافت
كنيم .محمدعلي بهمني ،رييس اين شورا در پاسخي كوتاه به
اين پيگيري گفت :اين ترانه نه مجوزي از اين شورا داشته و نه
تقاضايي براي دريافت مجوز آن انجام شده است.
اين اتفاق زماني جالب توجهتر ميشود كه ماجراي ترانههاي
بدون مجوز براي استفاده در سريالهاي شبكه نمايش خانگي
هفته گذشته نيز جنجال ديگري خلق كرد.

جنتي تصريح كرد :بايد بر كار خوب و صحيح اصرار داشت هرچند ممكن
است ساليق متفاوت باشد.
وي ب��ا بي��ان اينكه دعوت از هنرمندان در تصميمس��ازيها و امور اجرايي
جشنواره بسيار خوب است ،گفت :انتشار آثار برگزيده جشنواره در ادوار مختلف
و توجه به صداهاي ماندگار از ديگر اقدامات خوبي است كه در جشنواره به آن
توجه شده است.
جنتي در ادامه يادآور شد :پرداخت منصفانه به مسايل و معضالت اجتماعي از
كاركردهاي مهم سينماست و فيلمسازان كشورمان به اين مهم اهتمام دارند.
وي با تقدير از تالشهاي دكتر ايوبي ،رييس سازمان سينمايي و ستاد برگزاري
جشنواره فيلم فجر گفت :سينماي ما از نقاط درخشان فرهنگ و هنر است و
در دوره  10روزه برگزاري جشنواره فيلم فجر ميتوان كارنامه سينماي ايران
را بررس��ي كرد .در ابتداي اين مراسم محمد حيدري ،دبير جشنواره گزارشي
از اقدامات انجامش��ده در راستاي برگزاري سيوچهارمين جشنواره فيلم فجر
ارائه كرد .سيوچهارمين جشنواره فيلم فجر  12تا  22بهمن به دبيري محمد
حيدري برگزار ميشود.

سينما

تئاتر فجر آراي مردمي و اسپانسر ندارد

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت كه سينماي ما از نقاط درخشان فرهنگ
و هنر اس��ت و در دوره  10روزه برگزاري جش��نواره فيلم فجر ميتوان كارنامه
سينماي ايران را بررسي كرد.
يوچهارمين جشنواره فيلم فجر ،علي
به گزارش ارتباطات و اطالعرساني س 
جنتي در جلسهاي با حضور حجتاهلل ايوبي رييس سازمان سينمايي ،محمد
حيدري دبير جشنواره فيلم فجر ،بهروز غريبپور مدير كاخ رسانهها در جشنواره،
مهتاب كرامتي مش��اور هنري جشنواره و سيدصادق موسوي مدير ارتباطات
و اطالعرس��اني سيوچهارمين جش��نواره فيلم فجر از روند برپايي اين رويداد
سينمايي اظهار رضايت كرد.
وي در اينباره گفت :حضور هنرمنداني همچون بهروز غريبپور و مهتاب
كرامتي بر اعتبار جشنواره افزوده و هنر محمد حيدري بهعنوان دبير جشنواره
بوده كه از اين هنرمندان براي برپايي جشنواره دعوت شده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تاكيد كرد :شفافسازي درباره جشنواره حائز
اهميت اس��ت و اخبار و اطالعات جش��نواره را در حد امكان در اختيار افكار
عمومي قرار دهيد.

شماره 3272

نقد و بررسي نمايش «او شمال من ،جنوب
من ،شرق و غرب من بود»؛

رابطهعلتومعلولي
وجود ندارد

اج��را به ضرورت و ل��زوم اين حائل در
طول اجرا پي نبردم هرچند كه در آغاز
نمايش توجه مرا خيلي جلب كرد .قانع
نشدم چرا وليزادگان بهعنوان كارگردان
ميخواست يكس��ري چيزها را ماسكه
كند و از ديد ما پنهان كند .همين كار
را ميتوانست با مثال طراحي نور ايجاد
كند .نكته ديگري كه باز لزوم دراماتيك
اس��تفاده و بهرهگيري از آن را در بافت
اثر نميتوانس��تم پيدا كنم استفاده از
ص��داي ديجيتال بود .چ��را هاشاف؟
چرا بلندگ��و؟ و چرا صدايي كه تبديل
به ص��داي ديجيتال ش��ده را بايد من
بشنوم؟ باز بايد ارجاع بدهم به نمايش
«كوك��وي كبوتران حرم» ك��ه در آن
اجرا همه تماشاگران متوجه ميشدند
كه چ��را بازيگران هدفون گذاش��تهاند
و اين صداها را اينگونه ميش��نوند .از

س��ويي باز كاس��تيهايي ميان متن و
اجرا ميبينيم كه آن هم باز برميگردد
به متن كه البته ولي��زادگان به عنوان
كارگردان ميتوانست اين كاستيها را
برط��رف كند .گاهي به س��متش رفته
ول��ي چندان موفق عمل نك��رده و آن
اين اس��ت كه رويداده��اي نمايش در
بيشتر لحظهها در پس هم ميآيند نه
به علت هم .يعني روابط علت و معلولي
در اث��ر و در مي��ان رويدادها و لحظهها
برقرار نيست و خيلي جاها ما احساس
ميكنيم كه نويسنده يا كارگردان صرفا
بخاطر دلخواه و پسند شخصيشان بعد
از اي��ن ماجرا يك ماج��راي ديگري را
آوردهاند و هي��چ رابطه علت و معلولي
را در آن نميبينيم كه البته اين قضيه
روي بازي بازيگران نيز تاثير گذاش��ته
است .اتفاقي كه در متن نيفتاده و روي

بازي بازيگران هم تاثير منفي گذاشته
اس��ت اين است كه درگيري دراماتيك
به درس��تي صورت نگرفت��ه و تكليف
پروتاگونيس��ت و آنتاگونيست در اين
نمايش هم معلوم نيست .در واقع تكليف
مخاطب مش��خص نيست با چه كسي
همراه شود و سمپاتي داشته باشد و با چه
كسي نداشته باشد .براي چه كسي نگران
باشد و براي چه كسي نباشد .با پيدايش
دوربين فيلمبرداري و هنر سينما ،تئاتر
مسالهاش ديگر رئال و ناتورئال نبود بلكه
به ظرفيتهاي جديدي در دنياي تئاتر
دست پيدا كرد .چرا كاري كه ميتوانست
در مديوم س��ينما يا يك تلهفيلم انجام
بگيرد را روي صحن��ه تئاتر آورده ايد؟
و اصرار داش��تيد كه به سينما و تصوير
نزديك شويد؟ چراكه نگاهشان در اين
اجرا و داستان به دنياي رئال و ناتورئال

ترانههاي سريال «شهرزاد» مجوز ندارند

 ترانهاي كه حاشيهساز شد
ترانه افسار كه به تازگي به عنوان تيتراژ سريال «شهرزاد»
جايگزين ترانه «كجايي» شده است ،نخست به عنوان شعري
از زندهياد شهريار معرفي شد اما ساعتي بعد محسن چاوشي
به عنوان خواننده آن با عذرخواهي از مخاطبان اعالم كرد كه
ترانهسراي اين قطعه فرد ديگري است كه نشاني از او نيست و
به دنبال يافتن او هستند!
بررسيها و جستوجوي رسانهها خبر از شاعري جوان با نام
پريناز جهانگير از اهالي تبريز داد كه متن اين ترانه را يكسال
قبل در برخي پايگاههاي اينترنتي به نام خود ثبت كرده اما هيچ

وسيله و رد تماسي از خود بر جاي نگذاشته است و در نهايت نيز
تنها به واسطه يكي از دوستان خواننده اين ترانه اين ترانهسراي
جوان «پيدا شد» و درباره اين قطعه اظهاراتي مطرح كرد.
  متولي صدور مجوز براي «ترانه» كجاست
جنجال اين روزهاي اين ترانههاي پرمخاطب وقتي جالبتر
ميش��ود كه بدانيم نهاد متولي صدور مجوز تران ه براي انتشار
عمومي در كشور ،شوراي شعر و ترانه وزارت ارشاد و البته شوراي
شعروترانهسازمانصداوسيمابرايترانههايپخششدهدررسانه
ملي است و در حالي مخاطبان اين روزها اين ترانهها را زير لب
زمزمه ميكنند كه عليالظاهر متن اين ترانهها از اين مجاري

آنقدر نزديك بود كه ميتوانستيد اين
داستان را در مديوم سينما ببريد .ضرورت
اجرا آن در صحنه تئاتر چه بود؟»
وليزادگان گفت« :من ميخواستم
زندگي كردن روي صحنه را از درون يك
پنجره با بازيهاي رئاليستي نشان دهم.
البته يك مقدار فرم كه آن هم شيطنت
من است را روي صحنه آوردم .البته در
اين اجرا ميخواستم يك كار تجربه انجام
دهم و اينكه در عالم هنر ما تركيب هنرها
را با هم داريم .من ميخواستم سينما و
تئاتر را با هم ادغام كنم».
نشست نقد و بررس��ي نمايش «او
شمال من ،جنوب من ،شرق و غرب من
بود» با پرس��ش و پاسخ بين مهمانان و
اعضاي گروه همچون مهدي حسينينيا،
بيتا معيريان و مهدي بوسليك به پايان
رسيد.

قانوني و رسمي عبور نكردهاند و به تعبير ديگر اين ترانهها (از
منظر متن و نه موسيقي) هيچ كدام مجاري قانوني را براي كسب
مجوز انتشار طي نكردهاند.
اين ابهام قانوني و اجرايي در حالي اس��ت كه بس��ياري از
ترانهسرايان در گفتوگوهاي خود به اين مساله اذعان دارند كه
وضعيت ترانهسرايي در كشور ما به دليل بيتوجهي به محتواي
منتش��ر ش��ده در آنها در حال نازل كردن سليقه مخاطبان و
در نهايت انتش��ار آثاري است كه زمان زيادي را در ذهن و ياد
مخاطبانشماندگارنيست.
هفتهگذشتهافشينيداللهيازترانهسرايانصاحبنامكشور
در همين زمينه گفت :با چيدمان فعلي تنها در حال سوق دادن
مخاطبان ترانه به سويي هستيم كه دوست نداريم به آن سمت
ميليپيداكنند.
محمدمهديسيارنيزدرهمينزمينهبااشارهبهفقرمحتوايي
در ترانهسرايي معاصر گفته بود :بخش بسيار زيادي از پديده به
دليل آن است كه تكليف مردم و رسانه با موسيقي هرگز روشن
نبوده اس��ت و هميشه با پروا و احتياط با آن روبهرو شدهايم و
در نهايت حاصل آن شده كه حرفي كه مردم و نخبگان جامعه
ميپس��ندند در موسيقي ما دنبال نشود و چرخه «آموزش»،
«توليد» و «مصرف» موس��يقي به اقشار خاصي از جامعه كه
نمايندهكلمردم(بهويژهبدنهمذهبيوانقالبيجامعه)نيستند،
محدود شده است.
  ترانههايي كه مردم دوست دارند و ارشاد نه!
اينگونه ميشود كه برخالف روند مرسوم توليد «ترانه» به
عنوان محصول فرهنگي در سازوكار پيچيده نهادهاي رسمي
آثاري مخاطب پيدا ميكند و در خاطرهجمعي مردم جا خوش
ميكند كه گويي نه فقط نسبتي با سازوكارهاي رسمي ندارند
كه سياستگذاران تصميمگير در اين حوزه مخالفت صريح خود
با آن را اعالم ميكنند!
ماجراي عجيب ترانههايي كه اين روزها در جامعه منتشر
شده و به سرعت نيز با مخاطب زيادي مواجه ميشوند بيآنكه
اعضاي شوراي شعر و ترانه ارشاد بخواهند يا بتوانند درباره
آن اظهار نظر كارشناس��ي ارائ��ه دهند ،تازهترين يك بام و
چند هواي قانوني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است
كه ش��ايد شفافشدن سازوكار صدور مجوز براي ترانههاي
منتشر شده در مجموعههاي شبكه نمايش خانگي از ابهامات
در اين زمينه بكاهد.
شكلگيري حافظه فرهنگي مخاطبان در معرض اين اشعار
و ترانهها بسيار قابل اعتناست و بيتوجهي به آن در درازمدت
خسارتهايي جبرانناپذير بر ساختار فكري و فرهنگي به دنبال
خواهد داشت.

