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راه  سعادت

حکمت69

اگر به آنچه می خواس�تی 

نرس�يدى، از آنچه هستی 

نگران مباش.

نما | حسین   کشتکار

»خندوانه« و كسب رضايت 94/8 درصدي مخاطبان
نتاي�ج نظرس�نجي مرك�ز پژوه�ش و س�نجش افکار 
ص�دا و س�يما در خص�وص مي�زان بينن�دگان برنام�ه 
خندوانه نش�ان داد افزون ب�ر 65 درص�د از مخاطبان 
تلويزي�ون در تهران برنامه خندوانه را تماش�ا كرده اند. 
به گزارش ف��ارس، گفت وگ��وي محققان مرك��ز پژوهش 
و س��نجش افكار صدا و س��یما با مخاطبان تهراني نش��ان 
داد 65/6 درصد اين افراد با اش��تیاق برنامه »خندوانه« را 
دنبال كرده اند. بر اساس اين مطالعه حضور »جناب خان« 
محبوب ترين بخش برنامه را تشكیل مي دهد. جناب خان 
73/2 درصد محبوبیت در میان مخاطبان داش��ته است و 
خنداننده هاي برنامه در رده بعدي محبوبیت براي مخاطبان 
قرار دارند. رامبد جوان 3/96درصد رضايت مخاطبان را در 
اجراي برنامه كسب كرده و برخوردهاي مؤدبانه با مخاطب 
و حاضران در اس��توديو و حفظ احترام میهمانان برنامه، از 

علل محبوبیت وي در اجراي خندوانه عنوان ش��ده است. 
در كل برنامه »خندوانه« در نظرس��نجي مركز پژوهش و 
سنجش افكار از مخاطبان تهراني، به علت رعايت شئونات 
در كنار ايجاد شادي در میان مردم با رضايت 94/8 درصدي 

مخاطبان مواجه شده است.

حسين عرفاني در بيمارستان بستري شد 
دوبلور باسابقه تلويزيون در بيمارس�تان تحت مراقبت هاي 

ويژه، بستري است. 
به گزارش تسنیم، مجتبي نقي يي مدير واحد دوبالژ سیما با اعالم 
خبر بستري شدن حسین عرفاني دوبلور پیشكسوت تلويزيون، 
تصريح كرد: سابقه بیماري استاد حسین عرفاني صداي ماندگار 
دوبله تلويزيون به چند ماه قبل برمي گردد كه روند تحت درمان 
پزشكي ايش��ان رو به بهبودي بود كه متأسفانه در چند روز اخیر 
بیماري ايشان دوباره شدت گرفت و منجر به بستري شدن او در 
بخش مراقبت هاي ويژه بیمارستان شد. من تقاضا دارم همكاران و 

مردم عزيز براي سالمتي صداي ماندگار كشور دعا كنند.

    خبر

رئيس شوراي شعر موسيقي ارشاد مي گويد استعفاي بهمني را از رسانه ها شنيده است

روزهاي سخت شوراي شعر دفتر موسيقي
     فرزين ماندگار

 سه روز پيش محمدعلي بهمني از رياست شوراي 
شعر دفتر موسيقي وزارت ارشاد استعفا و دليل آن 
را اين مسئله اعالم كرد كه دوست ندارد ترانه هاي 
ضعيفي كه مج�وز مي گيرند به نام او تمام ش�ود. 
اس��تعفاي محمدعلي بهمني از رياست شوراي شعر 
دفتر موسیقي وزارت ارشاد تنها دو روز پس از انتشار 
آلبوم جنجالي چاوشي صورت گرفت و همین فاصله 
كوتاه باعث شد خیلي ها اين دو موضوع را با يكديگر 
بي ربط ندانند. جدا از ماجراي جنجالي مجوز نگرفتن 
دو ترانه چاوشي و انتش��ار اينترنتي آن در همان روز 
همزمان با انتش��ار آلبوم ابراهیم، اس��تعفاي بهمني 
نشان داد موضوع اختالفات اين مدير عرصه موسیقي 
با خواننده ها و ترانه هاي ارائه شده به اين دفتر جدي تر 

از آن چیزي است كه پیش از اين به نظر مي رسید. 
اما استعفاي بهمني كه به واسطه متن منتشره از سوي 
وي در فضاي مجازي رس��انه اي ش��د پايان كار نبود 
چراكه روز گذشته مدير دفتر موسیقي وزارت ارشاد 
اعالم كرد خبر استعفاي بهمني را از رسانه ها شنیده و 

هنوز در اين باره با او صحبت نكرده است. 
علي ترابي در خصوص اس��تعفاي بهمني به باشگاه 
خبرنگاران جوان مي گويد: »هنوز اتفاقي نیفتاده است 
و من استعفايي از بهمني نديده ام. با ايشان در اين باره 
صحبت نكرده ام و خبر ها را در فضاي مجازي ديده ام، 

در روز هاي آينده بايد با ايشان صحبت كنم.«
   ذائقه هايي كه پايين آمده

رئیس دفتر موس��یقي در خصوص علت اس��تعفاي 
محمدعلي بهمني مبني بر بي توجهي به كیفیت فني 
اش��عار در صدور مجوز ها اينگونه اظهار نظر مي كند: 
»اين موضوع مربوط به يك شخص و يك دوره نیست. 
فرآيندي است كه از قبل بوده و حاال در اين نقطه قرار 
گرفته ايم كه اش��عار ضعیف فراواني براي اخذ مجوز 
به دفتر موسیقي ارسال مي شود. خیلي از دستگاه ها 

مقصر هستند كه ذائقه ها به اين سطح رسیده است و 
ترانه ها به لحاظ فني ضعیف هستند. موضوع كیفیت 
اش��عار بحثي فراتر از وزارت ارشاد اس��ت. بايد ديد 
س��ازمان هايي كه افكار عمومي را تح��ت تاثیر قرار 
مي دهند، چه ذائقه اي را پرورش دادند كه ترانه هايي 
كه خیلي قابل افتخار نیس��تند، بیش��ترين تقاضا را 
دارند و خواننده هاي اين اشعار بیشترين طرفداران 

را در میان جوانان دارند.«
وي در ادامه مي افزايد: »اين مشكل بزرگي در موسیقي 
ماس��ت. قاعدتاً اس��تاد بهمني كه از بهترين شاعران 
كش��ورمان اس��ت، اگر بخواهند به لحاظ فني خیلي 
جدي درباره اين ترانه ها نظر بدهند، بخش عمده اي از 
اين كار ها تأيید نمي شود. اگر بسیاري از اشعار تأيید 
نشود با تفاسیر ديگري مواجه مي شويم كه مثالً جلوي 
خوانندگان گرفته شده و به ذائقه بسیاري از جوانان 
توجه نمي ش��ود، از اين رو دفتر موسیقي در شرايط 

سختي است. محمدعلي بهمني بیشتر از ما زير فشار 
است و شرايط او برايم قابل درك است.«

مدير دفتر موسیقي در خصوص دو قطعه بدون مجوز 
در آلبوم »ابراهیم« محسن چاوشي هم اينطور اظهار 
نظر كرده اس��ت: »ما درباره چیزي ك��ه مجوز داديم 
مقاومت كرديم. آلبومي كه ما مج��وزش را داديم در 
فرمتي مجاز منتشر ش��د و آلبوم شش قطعه اي بوده 

است. ممكن است خارج از آن آلبوم، ۱۰ قطعه ديگر 
هم كه مجوز نداشته باشد، كنارش منتشر شود. اگر 
قرار باش��د برخوردي شود و محس��ن چاوشي براي 
انتشار قطعه غیرمجاز بازخواست شود از طرف دفتر 

موسیقي نخواهد بود.«
   دليل استعفايم اشعار چاوشي نبود

اگر ماجراي اس��تعفاي محمدعلي بهمن��ي از دفتر 
موسیقي ارش��اد را با آخرين آلبوم »ابراهیم« مربوط 
بدانیم بايد اين ش��اعر توانا را قرباني آلب��وم ابراهیم 
قلمداد كنیم اما بهمني روي اي��ن گمانه زني ها خط 
بطالن مي كشد. او در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان تأكید مي كند كه اين استعفا ارتباطي با موضوع 
مجوز آلبوم »ابراهیم« محس��ن چاوشي ندارد و من 
هیچ دخالتي در كار چاوشي براي اين آلبوم نداشتم. 
متأسفانه انتشار آلبوم چاوشي 9 ماه به تأخیر افتاد. با 
وجود اينكه اصالحیه هايي به اشعارش وارد شده اما اثر 
بسیار با ارزشي است، البته چند سال پیش به يك اثر 
اين خواننده پاپ ايراد گرفتم آن هم به اين دلیل كه 
آن شعر در شأن چاوشي و حسین صفا شاعر اشعارش 
نبود. به هر حال استعفاي من براي مجوز اشعار آلبوم 

اخیر محسن چاوشي نبوده است. 
بهمني در خصوص علت استعفايش عنوان مي كند: 
»موض��وع اس��تعفايم مربوط ب��ه خود دفتر ش��عر و 
فعالیت هايي اس��ت كه در آن صورت مي گیرد. نبايد 
دفتر موس��یقي زير بار اين ترانه هاي ضعیف برود. ما 
تذكر داديم، اما دوس��تان حرف هاي ما را نپذيرفتند. 
من هم گفتم چرا مجوز به اين اش��عار ضعیف به اسم 
ما تمام ش��ود.« حاال بايد منتظر ماند و ديد استعفاي 
بهمني كه از شاعران و ترانه س��رايان كاربلد و تواناي 
كشور است پذيرفته خواهد ش��د يا اينكه قرار است 
طرحي نو براي قوت بیش��تر ترانه ها درانداخته شود 
و دغدغه هاي استاد بهمني فصل نويني را در شوراي 

شعر دفتر موسیقي باز كند.

بهمني: موض��وع اس��تعفايم مربوط 
به خ��ود دفت��ر ش��عر و فعاليت هايي 
است كه در آن صورت مي گيرد. نبايد 
دفتر موسيقي زير بار اين ترانه هاي 
ضعيف ب��رود. م��ا تذك��ر دادي��م، اما 
دوس��تان حرف هاي ما را نپذيرفتند


