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شادي مؤمن در چهره او و اندوه 

وي در دلش پنهان است.

مؤسس�ه مركز اس�ناد انقاب اس�امي از چ�اپ پانزدهم 
كتاب »نه ده« به قلم حس�ين قدياني و در ويرايشي جديد 
توسط انتشارات اين مؤسس�ه در روزهاي آينده خبر داد. 
به گ��زارش »جوان« كتاب »نه ده« برش��ي از دلنوش��ته هاي 
قدياني در سال 88 و پس از يوم اهلل 9دي است كه اينك در چاپ 

پانزدهم با ويرايشي جديد روانه بازار نشر خواهد شد . 
حسین قدياني كه بیش از 2۰سال سابقه كار مطبوعاتي دارد، 
براي چاپ جديد »نه ده« مقدمه مطولي نوشته كه بخش آخر 

آن در ادامه مي آيد:
اصاًل و اساس��اً س��نگ بناي ي��وم اهلل 9دي در خطبه نخس��ت 
29خرداد 88 بسته شد، آنجا كه خامنه اي باز هم در دل امروز، 
خبر از فردا داد و برگرفته از آيات كالم اهلل، از سكینه الهي سخن 
گفت كه موجب ازدياد ايمان مي ش��ود! خ��داي من! چه دارد 
مي گويد خامنه اي؟!  BBC و VOA روي سقوط نظام مشغول 
شرط بندي هستند و خیابان هاي تهران پر از دود و همه جا هم 

شلوغ، اما به راستي! 
س��یم اين س��ید به كدام جوش��ن صغیر و كبیر وصل اس��ت 
كه درس��ت وس��ط زبانه هاي آتش و زباله هاي فتنه، سخن از 
س��كینه قلوب مؤمنین مي گويد و در پ��ي آن »لیزدادوا ايمانا 

مع ايمانهم«؟! 
آن روز خامنه اي متكي به لطف و عنايت خدا، از اين داش��ت 
س��خن مي گفت كه پروردگار هرگز دل مؤمنین به خود را در 
فتنه دائم و آشوب مستمر نگه نمي دارد و دير نیست كه سكینه 
جايگزين كینه شود! دقت كنید! هنوز بهار 88 تمام نشده بود! 

9دي كجا و 29خرداد كجا، اما آن كه به معناي درس��ت كلمه 
»حكیم« باش��د، از فصل بهار هم قادر است شكوفه هاي فصل 
زمس��تان را نظاره كند! و در منجالب كینه، س��ینه هاي پر از 
سكینه را و دل هاي ماالمال از آرامش را ببیند! و جز اينها بود 
مگر 9دي؟! 9دي همان ش��كوفه اي بود كه خدا اراده كرد در 
فصل زمستان آفريده شود و اين شكوفه را يك رهبر انساني و 

اسالمي از ماه ها قبل ياراي تماشا دارد! 
اين هم��ه آيه در ق��رآن، خامن��ه اي اما در خطب��ه اول آدينه 
29خرداد 88 تنها و تنها بسنده به اين آيه كرد، »ُهَو الَِّذي أَنَزَل 
 ِ ��كیَنَة فِي ُقُلوِب الُْمْؤِمِنیَن لِیْزَداُدوا إِيَمانًا مََّع إِيَمانِِهْم َوهلِلَّ السَّ
ُ َعلِیًما َحكیما«! بفرمايید!  ��َماَواِت َوالَأْْرِض َوكاَن اهللَّ ُجُنوُد السَّ
اين هم بهترين تعريف و تعبیر از حماسه يوم اهلل 9دي 88 اما 

در حالي كه هنوز در يوم اهلل 29خرداديم! نه! 
اين سید را نمي توان دوست نداشت! و »دست خدا« بر سر خود 

را نمي توان دوست نداشت!

»نه ده« حسين قدياني با ويرايشي نو به چاپ پانزدهم رسيد

اين سيد را نمي توان دوست نداشت!

 سيمافيلم درباره زبان فارسي
مسئوليت دارد 

برخي فیلمنامه ها در تاريخ فیلم هاي سینمايي و سريال هاي 
تلويزيوني آنق��در بار ادبي بااليي دارند ك��ه مي توان آنها را به 
عنوان يك اثر ادبي مورد بررسي قرار داد؛ هم به زبان فارسي 
وفادارند و هم به لحاظ قابلیت هاي زباني از نثري بلیغ و فاخر 
بهره مندند، داراي جمالت و كلماتي بدون حشو و زوائد هستند 
و از آرايه ها و صنايع ادبي بي بهره نیس��تند و ضرب المثل ها و 
اصطالحات كهن زبان بر قوت آنها افزوده است. جمالت در اين 
متون نمايشي فاخر آهنگین هستند و همین سبب مي شود 
اداي آن براي بازيگر راحت تر باشد و اين ديالوگ نويسي روي 
قوت بازيگري نیز تاثیر مثبت دارد. در تاريخ فیلمنامه نويسي 
ايران از معدود افرادي كه تبحري خاص روي زبان داش��تند 
مرحوم علي حاتمي بود، هر چند به نگارش او به دلیل تكلف 
زياد كه حجابي میان مخاطب مي اندازد ايراداتي وارد اس��ت. 
در متن نمايشي به س��بك تاريخي الزم اس��ت نويسنده در 
عین بهره بردن از قابلیت هاي كهن به گونه اي زبان همه فهم 
و عامه پسند نزديك شود كه مخاطب عام را نیز با خود همراه 
كند. زبان فارسي امروز دوران عسرت خود را سپري مي كند 
و متن هاي نمايشي مي توانند بهترين وسیله براي جبران اين 
ضايعه قلمداد شوند. فیلمنامه سريال بانوي عمارت را از اين 
حیث مي توان جزو آثاري محس��وب كرد كه نويسنده اش با 
تسلط بر زبان و فهم درست از قابلیت هايش آن را نوشته است. 
وقتي در دوره مهجوريت زبان فارسي اين اشراف زباني با تسلط 
بر داستانگويي عجین شد، اثري به واقع هنري خلق مي شود. 
واكنش منفي روز گذشته عزيزاهلل حمیدنژاد به فیلمنامه فصل 
دوم بانوي عمارت اگرچه بیش از همه روي ضعف دراماتیك 
و غیرنمايش��ي بودن آن تأكید داش��ت اما با نگاهي به اسامي 
نويسندگاني كه نگارش فصل دوم به ايشان سپرده شده است 
مي شد تا حدودي اين اتفاقات را پیش بیني كرد. محسن قرايي 
و محمد داوودي اساساً فیلمنامه نويساني هستند كه كارنامه 
آنها قرابتي با متن نويسي آثار نمايشي تاريخي و فاخر ندارد. 
يك فیلمنامه نويس در سبك اجتماعي هر قدر هم كه موفق 
باش��د معلوم نیس��ت بتواند از عهده نگارش فیلمنامه اي كه 

داستان آن در دوره اي تاريخي مي گذرد برآيد. 
بماند كه در كارنامه محمد داوودي آثار مبتذلي چون »ما همه 
با هم هس��تیم« نیز وجود دارد. اين سؤالي جدي و مهم است 
كه سیما فیلم بر اساس چه نگرشي به اين جمع بندي رسیده 
كه نويسنده اي كه در فاجعه اي چون »ما همه با هم هستیم« 
مش��اركت داش��ته، مي تواند از پس نويس��ندگي اثري برآيد 
كه اتفاقاً نقطه قوتش نثر زيبا و ديالوگ نويس��ي آن است. بد 
نیست مديران محترم سیمافیلم كه وظیفه تولید آثار نمايشي 
براي میلیون ها بیننده تلويزيوني را ب��ر عهده دارند با نگاهي 
ژرف انديش��انه تر به اين مباحث فكر كنند و به ياد بیاورند كه 
زبان فارسي نیازمند رس��یدگي جدي است و متون نمايشي 

رابطه اي مستقیم با تقويت اين زبان دارند. 

جواد محرمي     یادداشت

 گايه تهيه كننده »ماجراي نيمروز-
رّد خون« از كساني كه تنهايش گذاشتند

محم�ود رض�وي تهيه كنن�ده 
»ماجراي نيمروز- رّد خون« از 
سختي ساخت و اكران آن بدون 
همكاري و همراهي مس�ئوالن 

گايه كرده است. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، فیلم سینمايي »ماجراي 
نیمروز- رد خون« حدود دو هفته 
است كه اكران خود را در س��ینماهاي سراسر كشور آغاز كرده 
و در اين مدت حدود 2میلیارد تومان فروش داش��ته است. از 
زمان ساخت تا اكران حاشیه هاي بسیاري براي اين فیلم رقم 
خورده است. به تازگي هم محمود رضوي تهیه كننده اين فیلم 
در پست اينستاگرامي خود از سختي ساخت آن بدون همكاري 

و همراهي مسئوالن گاليه كرده است. 
او در پس��ت خود نوشت: س��الم علیكم. نه طلبكاريم. نه ژست 
اپوزيسیون مي گیريم و نه دعوا داريم. خودشان مي دانند از چه 
گله داريم. مخاطب پیام خودش مي داند از چه گله مي كنم. از 
راهي كه جاده صاف كن احتیاج داشت. اما همه مسیر را با لودر 
و بولدوزر پر از سنگ و صخره كردند. سنگ هايي كه توان من و 
تیمم برداشتن آنها نبود و اگر كمك خدا نبود برداشته نمي شد. 
شايد مي گويید مي توانستي باز هم سكوت كني. اما سخت است 
حال هم فقط گله كردم و فقط گفتم تا در ذهن تك تك ش��ما 

بماند تا همین جا هم فقط شما مردم از ما حمايت كرده ايد.
خیلي از دوستانم هم ما را تنها گذاشته اند، مسئوالن كه هیچ!

اين هم يك انتخاب براي آنهاست. ما بعد از خدا شما را انتخاب 
كرده ايم و روي حمايت تك تك  شما حساب كرده ايم.

    دریچه

گايه مرضيه برومند از فقدان سينماي كودك و خانواده
 شاهد بودم كودكاني زير دست و پاي عوامل فيلم روي ريل تراولينگ 

در حالي كه مشق مدرسه شان را مي نوشتند خوابشان برده بود

مرضيه برومند با گايه از زير پاگذاشتن حقوق كودكان 
بازيگر در سينما از فقدان سينماي خانواده در سال هاي 
اخير گايه دارد و معتقد است بايد نسبت به كار با كودكان 
ظرافت هايي را رعايت كرد تا حقوق آنها پايمال نشود. 
مرضیه برومند كارگرداني كه در كارنام��ه اش طیفي از آثار 
كودك و خانواده وجود دارد در پاسخ به اينكه چرا سینماي 
كودك و نوجوان ب��ه دوران طالي��ي اش بازنمي گ��ردد، به 
ايسنا گفت: در گذش��ته فیلم هاي كودك اكثراً با مشاركت 
و حمايت دولتي ساخته مي شد، انگیزه هاي فیلمسازان نیز 
با امروز متفاوت ب��ود. هنگام پخش هم فیلم ه��ا از حمايت 
دولتي برخوردار مي ش��دند ام��ا امروز بزرگ ترين مش��كل 
پیش روی سینماي كودك پخش فیلم هاست، عدم حمايت 
آموزش  پرورش نیز همچون گذش��ته باعث بروز مش��كالت 
فراواني پیش روی سینماي كودك شده است. اين كارگردان 
در عین حال معتقد اس��ت: در دو س��ه س��ال اخیر وضعیت 
تولیدات س��ینماي ك��ودك و نوج��وان كمي بهتر ش��ده و 
فیلم هايي ساخته شده كه مي توان به آنها فیلم كودك گفت، 

البته همچنان معضل اصلي در اين زمینه پخش آنهاست. 
كارگردان »شهر موش ها« در ادامه از فقدان سینماي خانواده 
در سال هاي اخیر گاليه كرد و گفت: ديگر فیلم هايي همچون 
»سفر جادويي« نداريم كه خانواده ها با هم به سینما بروند. به 

نظرم به سینماي خانواده كم توجهي شده است. 
او تصريح كرد: بايد به خانواده ها آگاهي دهیم تا در انتخاب 
فیلم براي بچه هايشان دقت كنند، حتي هنگام تماشاي برخي 
از برنامه هاي تلويزيون مثل اخبار و همچنین س��ريال هاي 
ماهواره اي مراقبتي وجود ندارد، بچه ها پیوسته در معرض 
خبرهاي جنگ و كشتار قرار مي گیرند، آيا اين تاثیري بر روح 

و روان بچه ها نخواهد داشت؟
برومند با بیان اينكه سیس��تم درجه بندي در همه جاي دنیا 

مرسوم است، گفت: چگونگي اجراي آن خیلي مهم است. 
اين كارگردان درباره دغدغه مهمش به مناسبت هفته كودك، 
توضیح داد: يكي از دغدغه هاي مهم من كه متأسفانه هنوز وقت 
نكرده ام به طور جدي آن را پیگیري كنم، ناديده گرفتن حقوق 
كودكان بازيگر است، حتي در مقاطعي عالوه بر تولیدكنندگان 

پروژه ها، والدين هم حقوق آنها را ناديده مي گیرند. 
او ادامه داد: اين كودكان تمام اوقات سر فیلمبرداري هستند؛ 
كودكي نمي كنند، مدرسه نمي روند و تا سن شان باال مي رود 

فراموش مي شوند و بدون آنكه خودشان خواسته باشند، وارد 
اين حرفه  شده اند. برومند با اشاره به تجربه اش در مواجه شدن 
با بازيگران كودك، يادآور شد: من خانواده هايي را ديده ام كه به 
خاطر درآمد كودكان در فیلم ها، تأكید دارند آنها در هر فیلم و 
سريالي جلوي دوربین بروند و عالوه بر مسائل مادي، گويا پدر و 
مادرها حسرت هاي خودشان را به بچه هايشان منتقل مي كنند، 
اغلب اين پدر و مادرها دوست داشته اند بازيگر شوند اما چون 

نتوانسته اند دوست دارند كودكانشان بازيگر شوند. 
وي با اش��اره به برخي كالس هاي بازيگري گفت: كالس هاي 
بازيگري براي كودكان از جهت آموزش زندگي از طريق تئاتر 
و سینماست تا بچه ها مهارت هاي زندگي را ياد بگیرند، اما ما 
شاهديم آموزشگاه هايي بازيگري را به بچه ها ياد مي دهند تا از 

آنها براي تولیدات سینمايي و تلويزيوني استفاده كنند. 
اين كارگردان تأكید كرد: كودكاني كه در سینما و تلويزيون 
بازي مي كنند بايد مراقبت شوند تا خواب كافي، تغذيه سالم و 
ساعت كاري محدود داشته باشند. من خودم به عنوان مشاور 
ماني نوري )بازيگر كودك زي زي گولو( اجازه نمي دادم در هر 
فیلم و س��ريالي بازي كند و برايش اوقات فراغت قائل بوديم، 
البته پدر و مادرش نیز خیلي خ��وب از او مراقبت كردند و او 

خوشبختانه توانست سالم اين مسیر را گذر كند. 
مرضیه برومند گفت: ما حق نداريم با رفتارهاي نامناس��ب به 
كودكان آسیب بزنیم. من شاهد بودم كودكاني زير دست و پاي 
عوامل فیلم، روي ريل تراولینگ در حالي كه مشق مدرسه شان 
را مي نوشتند خوابشان برده بود، اين صحنه براي من غم انگیز 
است. امیدوارم فكري به حال آنها ش��ود و در قراردادهايشان 
مواردي لحاظ شود تا از آنها و حقوق شان مراقبت شود، به هر 

حال سینما و تلويزيون هم به بازيگران كودك نیاز دارد.

واكنش عزيزاهلل حميدنژاد به فيلمنامه فصل دوم »بانوي عمارت«

اين فيلمنامه نيست، نوشته اي سفارشي و غيرنمايشي است

  فرزين ماندگار
چندي پيش نگارش فيلمنامه فصل دوم سريال »بانوي عمارت« 
به پايان رس�يد و مجي�د موالي�ي تهيه كننده س�ريال اعام 
كرد متن كام�ل آن را به س�يمافيلم تحويل داده اس�ت، حاال 
عزيزاهلل حميدنژاد كارگردان س�ريال در قالب يادداش�تي از 
نظر منفي خود نس�بت ب�ه فيلمنامه ارائه ش�ده خبر مي دهد. 
هفته پیش بود كه مجید مواليي تهیه كننده سريال بانوي عمارت از 
نگارش فصل دوم اين سريال خبر داد. اين در حالي بود كه احسان 
جوانمرد نويسنده فصل اول در گفت وگويي با »جوان« اعالم كرد كه 
نقشي در نگارش فصل دوم اين سريال ندارد و نیز عزيزاهلل حمیدنژاد 
كارگردان سريال نیز عنوان كرد اظهارنظر درباره فصل دوم سريال را 

به پس از خواندن فیلمنامه آن موكول خواهد كرد. 
ديروز حمیدنژاد به وعده خود عمل كرد و با نگارش يك يادداشت 
به فیلمنامه فصل دوم واكنشي كاماًل منفي نشان داد و نوشت: »نظر 
به اينكه مخاطبان بس��یاري درباره ادامه س��اخت سريال »بانوي 

عمارت« از بنده سؤال مي كنند الزم است به اطالع برسانم اينجانب 
به داليل اختالف سلیقه حرفه اي در كم وكیف نگارش متن فصل 
دوم اين سريال نبوده ام و آنچه اخیراً پس از 9ماه براي نظرخواهي 
و تصمیم گیري به دست من رسیده است برخالف خبرهاي منتشر 
شده از طريق تهیه كننده و نويسنده محترم... فیلمنامه نیست بلكه 
طرح مبسوطي از تخیالت نويسنده با وام گرفتن سطحي از برخي 

حوادث و بعضي ديگر از شخصیت هاي سريال است.« 
كارگردان بانوي عمارت در ادامه مي افزايد: »متأسفانه از زاويه ديد 
تولید، نوشته اي بسیار سفارشي و غیرنمايشي است به طوري كه دو 
تا از آدم هاي سريال حدود 1۰قسمت در يك كاه دوني به سر مي برند 
و ديالوگ مي گويند و اين گونه پرداخت ها چیزي جز تحقیر مخاطب 
و پس زدن او را به دنبال ندارد. به عقیده حقیر اگر همچنان سازمان 
صداوسیما تأكید بر ساخت ادامه اين سريال دارد بهتر است مانند 
خیلي از طرح ها حق و حقوق نويسندگان پرداخت شده و اين طرح 
كنار گذاشته شود و تیمي جديد و حرفه اي با نگرش احترام به جذب 
مخاطب روي آن متمركز شود. كس��اني كه به راحتي درباره تولید 
فصل دوم سريال نظر مي دهند هرگز نمي دانند كه فصل يك با چه 

پشتوانه و مرارت و ظرايفي تصوير شده است.« 
بايد ديد واكنش فیلمنامه نويسان جوان فصل دوم »بانوي عمارت« 
و مهم تر از آنها مجید مواليي در مقام تهیه كننده به اين اعالم نظر 
صريح چه خواهد بود و »بانوي عمارت2« چه سرانجامي پیدا خواهد 
كرد. سريال تلويزيوني بانوي عمارت سال پیش با استقبال مخاطبان 
مواجه شد و همین استقبال سبب ش��د از همان زمان زمزمه هاي 

تولید فصل دوم آن نیز به گوش برسد.

    مستند

 اربعين از زاويه دوربين رو به غرب
در مستند»40«

مس�تند »40« ب�ا نگرش�ي ن�و ب�ه موض�وع راهپيماي�ي و همايش 
عظي�م اربعي�ن حس�يني پ�س از س�ه س�ال تحقي�ق، پژوه�ش 
و فعالي�ت ميدان�ي ب�ه مرحل�ه تولي�د رس�يد ك�ه ب�ه زودي 
رف�ت.  خواه�د  خارج�ي  و  داخل�ي  ش�بكه هاي  آنت�ن  روي 
اين مستند كه به سفارش ش��ركت White Frame و به تهیه كنندگي 
و كارگرداني احس��ان حلمي تولید ش��ده از يك تیم پژوهشي بین المللي 
بهره برده است تا با حضور میداني به جمع آوري بیش از 3۰۰ گفت وگو در 

كشورهاي مختلف بپردازند. 
مخاطب هدف مستند4۰ جامعه غربي و غیرمسلمانان و زبان اصلي تولید آن 

به انگلیسي است كه البته به عربي و فارسي دوبله شده است. 
كارگردان اثر در اين باره مي گويد: اين مستند، پژوهشي واقع بینانه از نگاه 
غیرمسلمانان و غربي ها به گردهمايي عظیم اربعین است كه در سیر آن، 
مؤلفه هايي همچون »رفتارشناس��ي ديني مردم جهان«، »قیاس كمي و 
كیفي اين راهپیمايي با تجمع هاي مشابه مذهبي« و »بررسي آداب، رسوم، 
عادات و سبك مهمان نوازي اربعیني« را از ذره بین تحلیل گذر داده است. 

وي افزود: »4۰« ضمن جامعه شناسي اديان مختلف، با تكنیك و محتواي 
روز سینماي مستند توسط عوامل بین المللي تولید شده و اثر يادشده براي 
رقابت در چنین سطحي با 12دوربین حرفه اي، موسیقي متن اختصاصي با 
نوازندگي بیش از 1۰ساز زنده، تدوين جذاب و ريتم سريع به مرحله پخش 
رسیده است. همزمان با اكران عمومي، مس��تند4۰ در ايران از رسانه ملي 

پخش و از سايت فیلیمو قابل دسترسي خواهد بود.

    محمد صادقي
دعواي دوب�اره خواننده خس�ته صداي اين 
روزهاي موسيقي با وزارت ارشاد كه پيش از 
اين دو قطعه از آلبوم »ابراهيم« را غيرمجاز 
اعام ك�رده ب�ود در آلبوم جديد چاوش�ي 
ادامه پيدا كرده است. گفته مي شود وزارت 
ارش�اد روي ي�ك بي�ت ش�عر از تازه ترين 
آلبوم محسن چاوش�ي خط قرمز كشيده و 
خواس�تار حذف آن ش�ده؛ ترانه اي كه اين 
خواننده براي آلبوم »قمارباز« خوانده است. 
محسن چاوشي از آن دست خواننده هايي است 
كه ابت��دا قطعات زيرزمیني منتش��ر مي كرد و 
بعداً مجاز شد. براي همین هرگاه وزارت ارشاد 
جلوي انتشار قطعاتي از وي را گرفته است، سراغ 
انتش��ار در فضاي مجازي رفته و قطعات مجوز 
نگرفته را آنجا منتش��ر كرده است. اين بار ولي 
محسن چاوشي و تهیه كننده اش در حال چك 
و چانه زدن با شوراي شعر و ترانه دفتر موسیقي 
ارشاد هستند تا شايد راهي براي جلب نظر اين 
شورا بدون حذف بیت مورد مناقشه پیدا شود. 

    آيا دعوا سر يك بيت شعر است؟!
آلبوم »قمارباز« با خوانندگي محسن چاوشي و 
تهیه كنندگي هادي حسیني چند ماهي است 
كه در كش��اكش دريافت مجوز انتش��ار است. 
گفته مي ش��ود كه ش��وراي ش��عر و ترانه دفتر 
موسیقي ارش��اد روي مواردي چون نام آلبوم و 
ش��عر هاي يكي از قطعات »قمارباز« خواستار 
اصالحات ش��ده، ولي تا به حال پاسخ مثبتي از 
سوي خواننده و تهیه كننده آلبوم دريافت نشده 
اس��ت. هادي حس��یني تهیه كننده آلبوم آخر 
چاوشي مي گويد: »شعري كه گیر دادند همان 
شعر قطعه اصلي آلبوم است و اسم آلبوم هم از 
آن درآمده. بیتي هم كه محل ايراد شده يكي از 
بیت هاي اصلي شعر اس��ت كه اگر حذف شود، 
كل شعر بايد حذف شود و آلبوم در كل ماهیت 
خودش را از دست خواهد داد.« اما علت حذف 
آن بیت نیز به به كارگیري لغاتي خاص مربوط 
مي ش��ود. تهیه كننده آلبوم »قمارباز« توضیح 
مي دهد: »ماجرا اين است كه خیلي به ماهیت 
ش��عر ايرادي ندارند و فق��ط روي بعضي لغات 
حساسیت وجود دارد، مثاًل درباره همین شعر 
استدالل ما اين بود كه ماهیت شعر معنوي است 
اما گفتند يك كلمه بايد حذف شود و حرفشان 
هم اين بود كه نمي توانیم شعر مولوي را تغییر 
بدهیم، اگر شعر ديگري بود مي شد همین يك 

كلمه را حذف كرد اما درباره اين شعر، اين يك 
سطر بايد حذف شود تا مجوز بگیرد.«

    ايراد از يك بيت نيست!
گفته شده در شوراي ش��عر و ترانه، هفت نفر 
صاحب رأي وجود دارند كه در اين بین چهار 
نفر رأي به مخالفت با شعر مناقشه انگیز مولوي 
و س��ه نفر ديگر رأي مثبت به آن داده اند و به 
دلیل غلبه رأي هاي منف��ي، آلبوم »قمارباز« 
مجوز نگرفته اس��ت. س��عید بیابانكي يكي از 
اعضاي اين شورا كه گويا رأي منفي به آلبوم 
محسن چاوش��ي داده اس��ت، در واكنش بر 
اصرار تهیه كننده آلبوم »قمارباز« براي ايراد 
شورا به يك بیت شعر، در توئیتي نوشت: »از 
كل غزل هاي مولوي صاف رفته ايد سراغ يك 
بیت و جنجال راه انداخته ايد كه ارشاد به من 
مجوز نمي دهد. قديم ها نام اين كار بازارگرمي 
بود و امروز شوآف!« بیابانكي اما خیلي زود اين 

توئیت را پاك كرد. 
محمد اللهیاري مدير كل دفتر موسیقي وزارت 
ارش��اد نیز در واكن��ش به ادعاي حذف ش��عر 
گفت: »موض��وع ناراحت كننده اين اس��ت كه 
افرادي به جز عوامل تولید و تهیه آلبوم و خارج 
از ارش��اد فضاسازي هاي رس��انه اي مي كنند و 
با نشر پس��ت ها و مطالب نا درس��ت اخبار را به 
گونه اي ديگر به گوش مخاطبان مي رس��انند. 
مثاًل گفته بودند از عوامل تولید خواس��ته شده 
كلمه مشخصي را از ش��عر حذف كنند! آن هم 
از اثري متعلق به شاعري كالس��یك! مطمئناً 
هیچ شورايي، تحت هیچ شرايطي چنین كاري 
نمي كند و چنین رأيي صادر نمي كند و به اين 
سمت و سو نمي رود كه فالن كلمه از شعر حذف 
شود. در نهايت اين پیشنهاد مطرح مي شود كه 
ش��عري ديگر جايگزين اثر مورد نظر ش��ود كه 
اين اتفاق افتاد. ما حتي ب��ه اين فكر كرديم كه 
چند بیت از اثر خوانده نش��ود، ام��ا در مقطعي 
بهتر ديديم كه ش��عري ديگر جايگزين شود تا 

از آس��یب هاي احتمالي جلوگیري شود. به هر 
حال شوراي شعر و ترانه مالحظاتي دارد كه كلي 
است. تصمیمات اتخاذ شده به دست اعضا نیز بر 

اساس آن موارد اتخاذ مي شود.«
    شوراي شعر كينه اي نسبت به خواننده 

ندارد
اللهیاري درباره اي��رادي كه به اين آلبوم گرفته 
شد، بیان كرد: »صحبت بر سر اين موضوع بود 
كه اگر قرار باشد يك يا دو بیت يا يك واژه از شعر 
مورد نظر خوانده نشود، ممكن است شعر ناقص 
شود و آسیب ببیند. همچنین ممكن است بیتي 
موقوف المعاني باشد، يعني نبودش معني كلي 
ابیات بعدي و به طور كلي ش��عر را تحت تاثیر 
قرار دهد، بنابراين رأي شوراي شعر اين بود كه 
بهتر است، جاي آن شعر، اثر ديگري از مولوي 
جايگزين شود. ذره اي بغض و ناراحتي نسبت به 

خواننده و شعر و اثر وجود ندارد.« 
    »ابراهيم« آلبوم پرحاشيه و پرفروش

محس��ن چاوش��ي پیش از اينكه بر س��ر آلبوم 
»قمارباز« با وزارت ارش��اد اصطكاك پیدا كند، 
آلبومي به نام »ابراهیم« را منتشر كرده بود. اين 
آلبوم در شهريور ماه سال 97، به بازار موسیقي 
عرضه ش��د. ابتدا قرار بود در اين آلبوم هش��ت 
قطعه موس��یقي قرار داشته باش��د ولي با عدم 
صدور مجوز براي دو قطعه »بیني س��ر باال )در 
مسافت باران( « و »گاو، اسب، انسان«، چاوشي 
اين دو قطعه را به ص��ورت مجزا از طريق »بیپ 
تونز« منتشر كرد. ارش��اد نیز در مقابل اين كار 

واكنشي از خود نشان نداد. 
آلبوم »ابراهی��م« كه به ص��ورت دو پاره مجاز 
و غیرمجاز منتش��ر ش��ده بود در نهايت طبق 
اطالعاتي كه هفته گذش��ته منتش��ر ش��د به 
عنوان پرفروش ترين آلبوم موس��یقي سال 97 

معرفي شد. 
    چاوش�ي بدون »ابراهيم« هم حاشيه 

دارد 
سال گذشته انتشار قطعه »مس��لخ« با صداي 
محسن چاوشي، بار ديگر اين خواننده مشهور 

پاپ را با حاشیه مواجه كرد. 
اين بار چاوش��ي با اتهام بزرگ »نژادپرس��تي« 
روبه رو ش��د. ي��ك روزنامه در نق��دي بر قطعه 
موس��یقي اولی��ن بار مس��ئله نژادپرس��تي در 
قطعه مس��لخ را مطرح كرد. در اي��ن نقد آمده 
است:  چاوشي در ترانه مسلخ مي گويد »دست 
عجم خار رطب مي خوره/ ش��یره نخال رو عرب 
مي خوره« گرچه مس��لخ هیچ گاه در میان آثار 
پرطرفدار محسن چاوشي قرار نگرفت، ولي اتهام 
نژادپرستي و تفرقه انداختن میان عرب و عجم 
به اين خواننده براي ش��روع يك حاشیه سازي 
كفاي��ت مي ك��رد، به ط��وري كه رس��انه هاي 
ضدانقالب نیز با دستاويز قرار دادن اين ترانه آن 
را نمادي از عرب ستیزي عنوان كردند. مهدي 
يراحي ديگر خواننده موس��یقي پاپ نیز به اين 

بیت از شعر مسلخ واكنش منفي نشان داد. 
ماه ه��اي محرم و صف��ر كه به دلی��ل برگزاري 
مراسم عزاي امام حسین)ع(، فعالیت موسیقي 
پاپ به حداق��ل ممكن مي رس��د، زمان خوبي 
براي تصمیم گیري وزارت ارشاد جهت باز شدن 
گره هايي است كه بعضي از خوانندگان پاپ روي 

نوار موسیقي ايران ايجاد كرده اند.

چالش بي پايان چاوشي و ارشاد
 مدير كل دفتر موسيقي ارشاد مي گويد

رأي شوراي شعر اين بود كه بهتر است جاي آن شعر اثر ديگري از مولوي جايگزين شود!

بيابانكي: از كل غزل هاي مولوي 
صاف رفته ايد س��راغ ي��ك بيت و 
جنجال راه انداخته ايد كه ارشاد به 
من مجوز نمي دهد. قديم ها نام اين 
كار بازارگرمي بود و امروز شوآف!


