
شــعر مقداری بســتگی به تفاهمی دارد که میان من و شما سر 
کلمــات وجود دارد، اما موســیقی به این تفاهم نیــاز ندارد. اگر 
موسیقی با زبان خودش حرف بزند، همه اقوام و ملل می توانند آن 
را حس کنند. موسیقی محتاج ترجمه نیست و خیلی مستقیم تر 
با عواطف انسانی سروکار دارد.« عشق ابتهاج به موسیقی چنان 
است که وقتی از او درباره رضایتش از زندگی و بودن در این جهان 
سوال می شــود، عالیق موسیقیایی او صدرنشین پاسخ هاست: 
»»من این شانس را پیدا کردم که سمفونی نهم بتهوون را شنیدم. 
این میز می تواند بگوید من آواز ابوعطای شجریان و در نظربازی 
ما بی خبران حیرانند را شــنیدم؟ آن آواز باورنکردنی است. کجا 

می توانستم این ها را بشنوم جز در زندگی؟«
ابتهاج درباره تقدم موســیقی و شعر نزد خویش به این نکته 
اذعان داشــت که »موســیقی هیــچ گاه برایم درجه دوم نشــد« 
و »موســیقی اگر نگویم قبل از شــعر بود، ولی باعث شــناختن 
شــعر شد«. ســخن اخیر البته موردتوجه بسیاری ازجمله حتی 
منتقدانی چون علی باباچاهی، شــاعر معاصر است. باباچاهی 
بااشاره به سخن نیما مبنی براینکه »من رودخانه ای هستم که از 

هرجای آن می توان آب برداشت«، معتقد است هوشنگ ابتهاج 
هــم کمی آب از این رودخانه برداشــته اما گویا از جاهایی از این 
رودخانه که عمق کمتری داشته، این آب را برداشته است و مانند 
فروغ فرخزاد اهل خطرکردن نبوده اســت. او شــعر سایه را مورد 
توجــه افرادی می داند که »حوصله خواندن، تامل و تفکر عمیق 
در شعر امروز ایران را ندارند« و درباره اهمیت موسیقی در شهرت 
شعر ســایه معتقد است: »شعرهای سایه با ســازوآواز هم همراه 
می شود که این موضوع اشتهار ادبی شان را بسیار زیاد می کند. 
تردیدی نیســت که اگر شعر ابتهاج با ســازوآواز همراه نمی شد، 
مخاطب گســترده پیدا نمی کرد. موسیقی به داد شعر هوشنگ 
ابتهاج رسید.« از سوی دیگر اما این نظر را نیز برخی پژوهشگران 
چون محمود خوشنام ابراز داشته اند که موانست سایه با موسیقی 
ایرانی و آوازهای قمر و بنان، دلکش و ادیب باعث شده اند که سایه 
برای بیان شعری خود »دلنشین ترین قالب های موسیقایی را از 
میان بحرهای عروضی پیدا کند« و انس دیرپای سایه با موسیقی، 
به او در »گزینش وزن ها، چیدمان واژه ها و پیوند شعر و موسیقی« 
توانی عظیم بخشیده است که به خصوص در ترانه سرایی های او 

روزهای ملتهب خانه سینما
انتخابات هیأت مدیره خانه ســینما قرار بــود روز دوم 
مردادماه برگزار شــود که چند ســاعت مانده به شروع 
مجمع عمومی، با ارسال نامه ای از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی برای بررسی صالحیت نامزدها لغو و 
به زمانی دیگر موکولول شد. از آن روز تا به همین االن 
خانه سینما روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد. در 
جدیدترین خبر، اعالم شــد که منوچهر شاهسواری، 
مدیرعامل خانه ســینما اســتعفا کرده است اما رئیس 
هیات مدیره خانه ســینما در گفت وگو با اایســنا اعالم 
کرد: اســتعفای او پذیرفته نشــده اســت. محمدعلی 
نجفی گفته اســت؛ »از آنجا که روز 9 شــهریور مجمع 
عمومی و انتخابات خانه سینما باید با حضور مدیرعامل 
برگزار شود، استعفا پذیرفته نشده و فعال مسکوت باقی 
می ماند. نجفی درباره وضعیت انتخابات هیأت مدیره 
و کاندیداها که وزارت ارشاد بر بررسی صالحیت آن ها 
تاکیــد دارد، توضیحی نداد ولی ابراز امیدواری کرد که 
برنامه ریــزی روز نهم شــهریور - بــرای برگزاری مجمع 

عمومی و انتخابات - اتفاق بیفتد.«

انتقاد شهبازیان از وضعیت موسیقی
»فریدون شــهبازیان«، آهنگســاز و موســیقی دان در 
گفت  وگویــی گفته اســت که مردم ما گوش موســیقی 
خودشان را از دست داده اند. او معتقد است: »تنوع در 
شنیداری بسیار موثر است، تفنن هم موثر است. وقتی 
همه چیز را بگیرید و یک ســری موسیقی که از نظر ُتن، 
ریتم و از هیچ نظری قابل اعتنا نیست، به مردم بدهید، 
به بدشــنیدن موسیقی و موســیقی بد شنیدن، عادت 
می کنند. جوان هایی که در این سالن ها موسیقی پاپ 
می شنوند، اگر گوش موسیقی داشته باشند، برای این 
نوع موســیقی هزینه نمی کنند. پول برای نمایشی که 
30روز روی پرده برود، خرج نمی کنند. چیزی که ارزش 
موسیقیایی و هنری ندارد و فقط برای پول است. فقط 
برای خالی کردن جیب مردم این نوع موسیقی گسترش 
پیدا کرده اســت. مردم تا موســیقی خوب نشنوند، تا 
موسیقی ارکسترالی که روی آن فکر شده باشد نشوند، 
گوش مردم قوی نمی شــود. امروزه شما به خواننده ها 
پــول بدهید، هــرکاری را می خوانند و کیفیت کار اصال 

برای شان اهمیت ندارد.«
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مشهود اســت. موافق یا مخالف چنین دیدگاه های ناهمگونی، 
تردیدی نیست که فصلی مهم از زندگی هنری سایه با موسیقی 
گره خورده است. در ادامه به برخی از مهم ترین سرفصل های این 

گره خوردگی پرداخته می شود.

مدیریت برنامه »گلها« در رادیو )1357ـ1350( �
برنامه رادیو گل ها، برنامه موســیقی ایرانــی در رادیوملی بود 
که مدت 23ســال از 1335 تا 1357 پخش می شد. بنیان گذار 
این برنامه داوود پیرنیا بود و این مجموعه برنامه ها درکل شــامل 
850ســاعت مقدمه و شــعرخوانی همراه آواز می شــود. پیرنیا 
با جلب همکاری بــزرگان عرصه ادب و موســیقی نظیر روح الله 
خالقــی، رهی معیری و... این برنامــه را به یکی از محبوب ترین 
برنامه ها و نقطه عطفی در تاریخ موســیقی ایران بدل کرد و گفته 
می شــود این برنامه نقش مهمی در عالقمندی دوباره ایرانیان به 
ادبیات کالسیک فارسی داشته است. پس از کناره گیری پیرنیا 
در ســال 1346، گلها رونق خود را از دست داد تا اینکه در سال 
1351، هوشــنگ ابتهاج مسئولیت تولید این برنامه را پذیرفت و 
برنامــه ای به نام »گلهای تازه« را طراحــی کرد. در این دوره که تا 
شــهریورماه 1357 ادامه یافت، 201 برنامه ارائه شــد. مدیریت 
ابتهــاج در ایــن دوران با چنــد واقعه مهم همراه اســت. یکی از 
مهم تریــن آنها ظهور نســلی نویــن از هنرمنــدان در این برنامه 
است؛ جوانانی چون محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، هنگامه 
اخوان، شــهرام ناظری، بیژن کامکار و... که بعدتر ارکان اصلی 
»کانــون چاووش« می شــوند. یکی دیگــر از نقاط عطف کارنامه 
ابتهاج را احیای عالقه به اشعار دوره قاجار در دهه50 و توجه به 

میراث موسیقایی و اساتید قدیمی می دانند. 
با ایــن همه انتقاداتی نیز بــه نحوه مدیریت ابتهــاج در این 

برنامه شــده اســت. برای نمونه کســانی چون محمد حیدری، 
اکبر گلپایگانی، فرهنگ شــریف و پرویز یاحقی، گاه او را به این 
نقد نواخته اند که برنامه ها را تسلیم »توده ای ها« کرده، گاه بیان 
کرده اند مدیریت او باعث تبعیض، اخراج یا کم کاری هنرمندان 
شاخص قدیمی شده یا به ازهم پاشیده شدن ارکستر بزرگ گلها 
منجر شــده است. علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر موسیقی در 
مقاله »ســایه و یک نگاه سریع« در این زمینه می نویسد، ابتهاج 
کســی را اخراج یا بازخریــد نکرد بلکه حتی باتوجــه به اقتصاد 
روبه رشــد دهه50 حقوق ها را افزایش داد. شرط مهم ابتهاج اما 
»نظم و وقت شناســی« بود و این بر برخی هنرمندان ناسازگار با 
شــرایط جدید، گران آمد. در کنار ایــن، میرعلی نقی، »انحالل 
ارکسترهای یونیسون رادیو تهران« را نیز از اقدامات درست ابتهاج 
می داند. برخی پژوهشگران فراتر از اینها با ارائه آمار تعداد ارائه ها 
در دوره ابتهــاج، ادعای تبعیض و کــم کاری برخی هنرمندان را 
به چالش کشــیده اند. بیژن کامکار نیز در مصاحبه با ســیاوش 
لطفی پور می گوید، خط قرمز ابتهاج، حفظ شأن هنرمندان رادیو 
و تلویزیون بوده اســت: »ابتهاج گفت: یا کافــه و کاباره یا رادیو و 

تلویزیون«. 

کانون چاووش )1363ـ 1357( �
در دهــه پایانــی منتهــی به انقــالب 57، موجــی از جریان 
»بازگشــت به خویشــتن« و ضدیت با مظاهــر »غرب زدگی« در 
عرصه فرهنگ ایران دیده می شــود که از ســوی روشــنفکرانی 
چون آل احمد، شــریعتی، نراقی، شــایگان و... تبلیغ می شود. 
در حوزه ســینما این جریان با آثاری چــون »گاو« و »قیصر« آغاز 
می شود و در حوزه موسیقی مهم ترین نمود این جریان را می توان 
تاسیس »مرکز حفظ و اشاعه موسیقی« به همت داریوش صفوت 

دانســت که در آن کســی چون نورعلی خان برومنــد با توجهی 
خاص به تدریس موســیقی ردیفــی دوره قاجــار و »ردیف میرزا 
عبدالله« می پرداخت. کسانی چون لطفی، علیزاده، مشکاتیان، 
شــجریان و... از شــاگردان برومند بودند و بعدتر با فراهم شدن 
امکاناتی در برنامه گلهای تازه، اعضای دوگروه »شیدا« و »عارف« 
همین سبک موسیقی ســنتی ایرانی را آنجا نیز اجرا کردند. در 
18شــهریورماه 57 و یک روز پس از حادثه میــدان ژاله، لطفی، 
شجریان، علیزاده و ســایر اعضای این دوگروه به نشانه اعتراض 
از رادیو اســتعفا دادند و فصل جدیدی از ضبط و نشــر موسیقی 
انقالبی آغاز شد. از تلفیق آنها، »کانون چاووش« تشکیل شد که 
طی سال های 1357 تا 1363 دوازده آلبوم موسیقی تولید کرد و 
در آن سال ها به عمده ترین گروه موسیقی فعال ایران بدل شد. در 
این میان ابتهاج نیز چونان مرشدی فکری، سایه خود را بر سر این 
گروه جوان گســترانده بود و از اشعار او در برخی آلبوم های گروه 
نیز استفاده می شد. برخی ترانه های ابتهاج چون »سرگشته« )تو 
 ای پری کجایی( با صدای حســین قوامی و آهنگ همایون خرم 
پیش از انقالب، به منتهای شهرت رسیده بود و در دوره همکاری 
با چاووشیان نیز آثاری ماندگار از او به یادگار ماند؛ ازجمله تصنیف 
»ســپیده« )ایران  ای ســرای امید( که در شب پیروزی انقالب از 
رادیو پخش شــد. در آلبوم »چاووش1« تمام اشعار از ابتهاج بود 
و در برخی دیگر از آلبوم های چاووش نیز اشــعار ابتهاج در آثاری 
چون »بانگ نی«، »حصار« و »مرا عاشــق« شــنیده شد. بعد از 
دوره چاووش نیز خوانندگانی چون شجریان، ناظری، افتخاری، 
وحید تاج، علیرضا قربانــی، محمد معتمدی، علیرضا قربانی و 
ســاالر عقیلی شعرهای ســایه را خوانده اند و برخی از آنها چون 
»ارغوان«، »در این ســرای بی کســی«، »ای عشق همه بهانه از 

توست« در خاطره جمعی کثیری از ایرانیان ماندگار شده اند.

فیلم پدر و پسری
شبطالیی/یوسفحاتمیکیا

حــاال یــک آقــازاده ســینمایی دیگر هم به ســینمای 
ایران اضافه شــده که وزن نام پدر بر توجه به فیلم پســر 
می افزاید. گرچه خود فیلم هم یک اثر پدر و پسری است. 
ابراهیم حاتمی کیا، تهیه کننده و یوســف حاتمی کیا، 
کارگردان فیلم شب طالیی هستند؛ نخستین فیلم بلند 
حاتمی کیای پسر. با این حال »شب طالیی« به شمایل 
فیلم های حاتمی کیا شــباهت ندارد. »شــب طالیی« 
فیلمی در قامت سینمای اجتماعی و خانوادگی است. 
داســتان فیلم شــب طالیی در دوران کرونــا می گذرد. 
درخانه قدیمی مادربزرگ، همه دور هم جمع شــده اند 
تا جشن تولدی برای مادربزرگ بگیرند. همه چیز خوب 
پیش مــی رود تا این که داماد خانواده ســر می رســد و 
شــمش طالیــش را می خواهد و بعد از گشــتن خانه، 
متوجه نبودن شــمش طال می شوند که همین موجب 

ماجراهایی می شود که رازهای تازه ای را آشکار می کند.

زیرپوست جنوب شهر
دوزیست/برزونیکنژاد

»دو زیســت« یکــی از متفاوت تریــن فیلم هــای برزو 
نیک نژاد است که به نوعی کمدی اجتماعی محسوب 
می شــود که البتــه رگه هایــی از ســبک روایــی او در 
ســریال هایی که ساخته قابل ردیابی دارد. قصه از این 
قرار است که در جنوب شهر، پسری به نام عطا با پدرش 
زندگی می کند و دو تن از دوســتان خود را نیز به خانه 
راه داده اســت، اما کلفتی که برای همسایه شــان کار 
می کند، دلبستگی خاصی به این پسر دارد، ولی عطا 
از این موضوع چیزی نمی داند. این کلفت، دختری را 
به خانه عطا مــی آورد و ادعا می کند که دخترخاله اش 
است و از عطا می خواهد برای چند روزی مخفیانه او را 
در منزل خود نگه دارد. عطا این موضوع را می پذیرد و 
ماجراها با ورود این دختر به خانه شروع می شود. بازی 
متفاوت هادی حجازی فر در این فیلم قابل توجه است. 

یک عاشقانه جنایی
برایمرجان/حمیدزرگرنژاد

»خوشبختی توی رابطه، یه چیز کاماًل شانسیه؛ شاید اینکه 
دیگران از ما بترســن و مجبورشون کنیم که با ما بمونن، 
قابل اطمینان تر از این باشه که عاشقمون باشن.« همین 
روایتی که به عنوان خالصه داستان آمده می تواند ماهیت 
روانشناختی فیلم »برای مرجان« را آشکار کند؛ فیلمی که 
همه کارش از تهیه کنندگی و نویسندگی تا کارگردانی  اش 
را حمیــد زرگرنژاد انجــام داده و پگاه آهنگرانــی و بهزاد 
جعفری و جمشید هاشم پور بازیگران اصلی آن هستند. 
»برای مرجان« یک فیلم در ژانر جنایی اســت ولی برای 
روایت آن، کارگردان وارد بیان یک ماجرای پلیسی نشده 
اســت. مرجان طی یک درگیری برای دفاع از خود متهم 
شده است و امیر برای مالقات در زندان، مطابق با قوانین 
باید با او ازدواج کند. امیر موتورســوار ماهریســت و روی 
دیوار مرگ، نمایش می گذارد. او با همه مشکالت به دنبال 
رهایی مرجان است و به سختی او را به مرخصی آورده، اما 

مرجان از امیر می خواهد تا هر دو از کشور بگریزند.

اکران خبرسازان

داستان انس سایه و ساز
گزارشی درباره کارنامه هوشنگ ابتهاج در موسیقی

امیرهوشــنگ ابتهاج را بیش و پیش از هرچیز با هنر »شــعر« او 
می شناســند. با این همه، جدا از سیاســت که تبیین چگونگی 
تاثیر آن بر زیست و فعالیت هنری ابتهاج نیازمند مجالی مستقل 
اســت، نمی توان از هم نشینی شــعر و موسیقی نزد سایه غفلت 
ورزید. ســایه نخســت به عنوان شــاعر در جامعه مطرح شد، اما 
بعدتر به خصوص از دهه 50خورشیدی، فعالیت های او در عرصه 
موسیقی، مهم و تاثیرگذار بود. او حتی در سال های اخیر از این 
افسوس زندگی خود سخن گفت که به جای شعر دنبال موسیقی 
نرفته اســت: »می بینم مایه ای که در ذهن من هست، بیشتر به 
موسیقی کشش دارد. موســیقی خیلی خالص تر از شعر است. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

حسین عصاران ازجمله پژوهشگران موسیقی است که در سال های اخیر 
با انتشار سه کتاب »باران عشق« )گفت وگو با ناصر چشم آذر( »واروژان« 
و »شناســنامه اســفندیار منفردزاده« نقش قابل توجهــی در بازخوانی 
نقادانه تاریخ موسیقی ایرانی داشته است. او در مصاحبه حاضر کوشید 
بیــش از آنکه به موضوعات نظیر نقش ســایه در مدیریت گلها و کانون 
چاووش بپردازد، به دوره ریاست ابتهاج بر واحد ترانه و موسیقی رادیو 

اشاره کند؛ امری که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

Ó پسازمرگهوشنگابتهاج،انبوهیازنظراتمتناقضدربارهشعر
وشــخصیتونقشایشاندرموســیقیایرانیمطرحشد.نظرشما
بهعنوانپژوهشــگرموســیقیایرانیمعاصردربارهاینابرازنظرهای

مجازیچیست؟
به رسم ســال های اخیر بعد از فوت ایشــان هم انتظار می رفت این دست 
ارزیابی هــای متفاوت و گاه متناقض دربــاره وجوه مختلف زندگی او، چه 
از وجه دیدگاه های سیاســی و چگونگی همراهی یا مخالفت با نهادهای 
قدرت در ادوار مختلف و چه در زمینه آفرینش های ادبی  و البته مدیریتش 
در رادیو یا همراهی با گروه چاووش ابراز شــود. خیلی دوســت دارم روزی 
خواننده تحلیلی درباره چرایی شکل گیری این موج بلند و زودگذر که پس 
از مرگ یک چهره نامدار شکل می گیرد، باشم. درمورد کار مدیریت ابتهاج 
در رادیو ازپیش معلوم بود که پای سخنان محمد حیدری که معتقد بود در 
دوران مدیریت ابتهاج کمونیست ها رادیو را تصرف کرده بودند یا سخنان 
فرهنگ شــریف و اکبر گلپایگانی یا تاثیر ایشان بر خط مشی »چاووش« 
به میان خواهد آمد، اما این بار خوشبختانه پس از شکل گیری این طوفان، 
واکنش هایی هم در نقد این رویکرد عمومی بروز پیدا کرد. به عنوان نمونه 
چندکار مستدل و آماری نیز هم رسانی شد که به زبان آمار و ارقام توانست 
نشان دهد، این قبیل سخنان که ابتهاج قدیمی های رادیو را کنار گذاشته و 
دوستان خود را جایگزین کرده، با واقعیت مطابقت ندارد. این همان ارزش 
و عمق کارپژوهشی است که با روشی درست، کاری مستدل و با پشتوانه 
می توانــد بر فرضیه هایی هم کــه از فرط تکرار به حکم تبدیل شــده اند، 

خط بطالن بکشد. 
Ó بااینحساب،پسکارنامهابتهاجرادرعرصهموسیقیوترانهچگونه

بایددید؟
صحبت درباره کیفیت حضور و تاثیر ایشان در رادیو که از دوره فترت تولیدات 
موســیقایی درون ســازمانی رادیووتلویزیــون در اوایل دهه50 آغاز شــده و تا 
شهریورماه 1357 ادامه داشته، بحث گسترده ای است که من توانایی خالصه 
کــردن آن را در این مجال کوتاه ندارم. فقط در نگاهی کلی، کارنامه ابتهاج در 
مدیریت برنامه گلها نشــان می دهد برخالف آن باور جاافتاده، ابتهاج ضمن 
ادامه همکاری با نســل پیشین رادیو، به هنرورزان نســل تازه به ویژه آن گروه 
شناخته شــده و آموزش دیده در »مرکز حفظ و اشاعه« نیز خوشامد گفته و با 
همیــن رویکرد دوران فترت و رخــوت مدیریت محمد میرنقیبی بر این برنامه 
را پس زده اســت. در این میان آنچه به آن کم توجه شــده، جایگاه ریاســت و 
سرپرســتی او در واحد ترانه و موسیقی رادیو اســت. من مدتی است در حال 
کنجکاوی و تحقیق در مقوله سانســور ترانه هستم و گمان می کنم این بخش 

هم جای کار بسیاری دارد. 
Ó مهمترینوجهایندورهازفعالیتابتهاجچیست؟

دوره ریاســت ابتهاج بر این واحد دوسال پس از آغاز مدیریت ایشان بر برنامه 

گلها آغاز شــد؛ یعنی چندسالی پس از کاهش چشمگیر تولیدترانه در رادیو. 
اگر از اواسط دهه40 ایده استفاده بیشتر از تولیدات بخش خصوصی، در کنار 
تولیدات خود رادیو شــکل گرفته بود، این روند در ســال های 1349 و 1350 
بــه اوج رســید و از این دوره به بعد رادیو و تلویزیون، ضمن کاهش چشــمگیر 
تولیدات درون ســازمانی، خود به مصرف کننده تولیدات بیرون تبدیل شدند 
به ویژه پــس از تصویب قانون حقوق مولف و مصنف که چرایی و چگونگی آن 
بحث و فرصت گســترده ای نیــاز دارد. به هرحال همکاری با بخش خصوصی 
برای آفرینشگران و خوانندگان ترانه ها، صرفه اقتصادی بیشتری داشت و آنها 
در بخش خصوصی، فارغ از بایدو نبایدهای شــورای رادیو، سلیقه های خود را 
بیشتر می توانســتند پیگیری کنند. در این دوران هنوز رادیو از تلویزیون جدا 
بوده، تلویزیون هم خوانندگان معدودی نظیر هوشمند عقیلی، سیمین غانم 
و سیما مافیها داشت که بیشتر زیرنظر مرتضی حنانه کار می کرد ند و شواهد 
چنین می رساند که کارهای شان کمتر مورد استقبال قرار گرفته است. استفاده 
رادیووتلویزیون از تولیدات بخش خصوصی یک بازی دوســر برد بود؛ رادیو از 
محصولی رایگان اســتفاده می کرد  و بخش خصوصــی هم تولید خود را قبل 
از انتشــار در بازار و گاهی هم زمان بــا آن، در رادیووتلویزیون پخش می کرد  و 
از امتیاز تبلیغاتی این رســانه های فراگیــر و بی رقیب برای معرفی تولید خود 

استفاده می کرد. 
Ó پسمشکلاینروندکجابود؟

مشکل بزرگ در کلیدواژه »سانسور« است که هرجا بتواند، مخفی می شود. 
در دوران کاهــش تولیــدات درون ســازمانی و بــه همان نســبت، افزایش 
بهره گیری از تولیدات بخش خصوصی، کارکرد اصلی شورای ترانه و موسیقی 
رادیو که به محدوده تصویب شعر و موسیقی ترانه های تولید خودش پیش از 
اجرا مربوط می شد، کمرنگ شد و درعوض با اقتدار باالتر راجع به پخش یا 
عدم پخش ترانه های بخش خصوصی نظر می داد. یعنی بااینکه این شورا در 
تولیدات بخش خصوصی نقشی نداشت، اما به دلیل همان حق انتخابی که 
برای پخش یا عدم پخش یک ترانه در رسانه عمومی داشت، حاال بدون هیچ 
باید و نباید قانونی، همه آفرینشــگران بیرون رادیو مجبور بودند نظر آنها را 
هم در کار خود لحاظ کنند. در واقع اینجا از واژه استمزاج می شود استفاده 
کرد. شــواهد زیادی وجود دارد که وقتی ناشران یا آفرینشگران ترانه از نظر 
مخالف شــوراها مطلع می شــدند، به هر ترتیب ممکن، کار را مطابق میل 
شورای رادیووتلویزیون تغییر می دادند تا فرصت پخش و تبلیغ تولیدشان از 
این رسانه از آنها گرفته نشود. شما نمونه های خاص مثل »شبانه« و به دنبال 
آن »چشــم من« یا »بوی خوب گندم« را اســتثنا بدانید کــه از همان آغاز، 
آفرینشــگران و تهیه کننده آنها، بر امکان بزرگ پخش از رسانه دولتی چشم 
می پوشند و حتی در اقدامی جالب روی صفحه گرام هم پخش از رسانه های 

دولتی را ممنوع می کنند. 
نمونــه مشــخص، سانســور ترانــه »نماز« اســت که بــه صورت مســتقل در 
بخش خصوصی ساخته و منتشر شد، اما وقتی توسط خواننده برای پخش به 
رادیووتلویزیون برده شد، شورای آنجا برای پخش، شرط گذاشت که ابتدا کلمه 
»نماز« به »نیاز« تبدیل شود؛ کاری که بدون اجازه آهنگساز و شاعر انجام شد. 
البته این نمونه ها مربوط به دوران پیش از ریاست ابتهاج بر واحد ترانه و موسیقی 
اســت. یعنی دورانی که امکان ضبط ترانه های متفاوت از ســلیقه شــوراهای 
رادیو وتلویزیون، در بخش خصوصی وجود داشت، اما شوراهای رادیووتلویزیون 
به صورت غیرمستقیم و با گروگیری پخش از رسانه های دولتی، توانسته بودند 

حیطه نظارت خود را بر محصوالت خارج از رادیو نیز گسترش دهند.

Ó نقشابتهاجدراینممیزیهاچهبود؟
همان نقشی که رئیس یک  واحد در تصمیمات و اجراییات آن واحد دارد. دوران 
ریاســت ایشان بر این واحد، کمی پیش از وارد شدن و تمرکز نهادهای امنیتی 
بر ترانه آغاز شــد. جدا از آن باید و نباید پخش از رادیو که نمونه ای از آن را ایرج 
جنتی عطایی درباره ممانعت آقای ابتهاج از پخش ترانه »بن بســت« در کتاب 
»مرا به خانه ام ببر« ذکر کرده، مســاله اصلی از تابستان سال 1353 به بعد رخ 
داد. در اواســط سال 1353، پس از دســتگیری داریوش اقبالی، ایرج جنتی 
عطایی و شهیار قنبری و نظارت گسترده ساواک بر فرآیند ساخت ترانه، عمال 
امکان ضبط ترانه های معترض هم از بین رفت. چون با قوانینی تازه و تشکیل 
شورایی در وزارت فرهنگ وهنر، به موازات شوراهای رادیو مقرر شده بود تا شعر 
هر ترانه ای قبل ضبط از شــورای فرهنگ وهنر تاییدیــه بگیرد. با این تایید بود 
که اســتودیوهای خصوصی اجازه ضبط یک ترانه را پیدا می کردند. تازه بعد از 
ضبــط ترانه، باز هم نفر ناظر وزارت فرهنگ وهنر که بیشــتر این نقش برعهده 
عباس خوشــدل بود، باید کار ضبط شده را می شــنید و بعد اجازه بیرون بردن 
نوار از استودیو را صادر می کرد. این یعنی اینکه از این به بعد حتی امکان ضبط 
ترانه هــای معترض و درکل هرآنچه را صــالح نمی دانند در نطفه، خفه کردند. 
برای همین هم شــما از اوایل 1353 تا شــهریورماه 1357 دیگر چیزی به نام 
ترانه معتــرض نمی بینید و نهایتا همه چیز در ســطح نماد پردازی از »شــب«، 
»دیوار«، »ســفر« و البته تلخی سرازیرشــده در ترانه ها باقی ماند. یعنی همان 
دورانی که ابتهاج هم سرپرست واحد  ترانه و موسیقی رادیو است و اعضای این 
شوراها هم در بخش شعر کسانی چون یدالله رویایی، پژمان بختیاری، معینی 
کرمانشاهی، سیمین بهبهانی و... در موسیقی هم آقایان خرم، حنانه، تجویدی 
و مارسل استپانیان هستند. البته من دست کم تاکنون جایی در مطبوعات آن 
روزگار ندیده ام که نظر مستقیم یا نقل قولی از آقای ابتهاج را دراین باره منتشر 
کرده باشــند، اما درگیری ها و گفته های بســیاری از دیگر اعضای شــوراها یا 

شواهد متعددی از سانسورهای اعمال شده بر ترانه ها در دسترس است. 
مســاله مهم این اســت که به قول ناصر تقوایی، سانسور همیشه از راه اخالق 
وارد می شــود. در تمام گفته ها و توجیهات، اعضای این شوراها نقش خود را 
مشاورتی و راهنمایی اعالم کرده اند. به عنوان نمونه آقای حنانه در مورد ترانه 
»شــهر خالی« به عنوان یک ترانه تولید بخش خصوصــی اعالم کرده بود، این 
ترانه فقط یک بار به احترام آقای معینی کرمانشاهی پخش شده و ادامه پخش 
آن موکول به ضبط مجدد با صدای خواننده دیگری است. چندسال بعد وقتی 
او مورد سوال قرار می گیرد این ترانه های ضعیف چیست که از رادیووتلویزیون 
پخش می شود، نقش خود را مشاورشورا اعالم می کند و در مقابل، پخش ترانه ها 
را متوجه البی کاباره داران و تهیه کنندگان معرفی می کند. طبیعی است که باید 
پرسید با این شرایط چرا ایشان از این شورا که دیگر نقش راهنمایی هم ندارد 
اســتعفا ندادند؟ اصوال این مساله مهمی است که همیشه فراموش می شود. 
اگر کســی یا شورایی مســئول بازبینی و صدورمجوز برای پخش کاری است، 
پس حتما مســئولیت آن کارهای پخش شــده هم متوجه اش می شود و تلخ 
اینکه، معموال از خود هنرمندان و صاحب نامان برای حضور در این شوراهای 
به اصطالح مشــاورتی و درواقع نظارتی، اســتفاده می کنند و این بزرگان هم 
بابی توجهــی به اصل رخداد این وظیفه را می پذیرند و خود را در برابر قضاوت 
تاریــخ قرار می دهند. نمونه اینکه آقای ابراهیم صهبا در گفت وگویی از همان 
روزگار می گوید: »شــاید اختالف نظر هم بین اعضای شورا باشد، اما باالخره 
به ضوابط رادیو آشنا هســتند و ناچارند ضوابطی که رادیو مشخص کرده، در 
نظر بگیرند.« یعنی در صراحت کامل این نامداران و به نحوی هنرمندان در این 

سیستم به کارمندان مجری ضوابط بدل می شوند.
Ó نمونههاییازایناعمالسلیقهشــورایهایرادیورادر

ترانههابهیاددارید؟
فقط به عنوان یک نمونه؛ تورج فرازمند به عنوان سرپرســت  تولید 
رادیو در سال 1354 در گفت وگویی به این نکته اشاره می کند که 
ما وقتی دست جوان ها را باز می گذاریم، کج روی ها و بدسلیقگی ها 
آغاز می شود. حاال معیار ایشان برای بدسلیقگی ها چیست؟ غمی 
که در ترانه هاست. به نظر ایشــان، این غم نشانه بدبختی هاست 
و با غــم ترانه های گلهــا که غم مطبوع اســت، فــرق دارد. توجه 
کنید ایشــان از چه جایگاهی صحبت می کند، اما راه حل ایشان 
هم جالب اســت. می گوید برای اینکه جوان هــا را هدایت کنیم 
70موضوع را به مسابقه گذاشته ایم. چه موضوعاتی؟ ایجاد سد 
یا انگورچینی رضاییه یا ایجاد راه ارتباطی بین شــهر و روستا که 
می تواند باعث نزدیکی دل یک روســتایی و شــهری شود. این 
چه معنایــی دارد جز تالش برای دورکردن ترانه از اجتماع؟ چه 
معنایی جز سانســور؟ یعنی همان غم و تلخی را هم که از فرط 
سانسور، جایگزین اعتراض اجتماعی شده، تحمل نمی کنند. 
البته این گفته های من تنها اشاراتی به سطح و رویه کار است. 
واقعا ایــن عرصه محتاج یک پژوهش جــدی و ارائه منضبط 
آنهاست که این گفت وگو مجال آن نیست؛ پژوهشی که بدون 
دسترسی به صورت جلسات و اسناد مصوب این شوراها، به 
انجام کاملی هم نمی رسد. این هم از مشکالت کارپژوهش 
است که حتی امکان دسترسی به مدارک مربوط به یک دوره 

گذشته را هم نداریم.
Ó ،چهاتفاقیافتادهکهابتهاجباآنسابقهتودهای

اینکدراینجایگاه،چنینعملمیکند؟
این خطای تحلیلی است که بگوییم سایه توده ای بود و 
بعد براســاس خاستگاه یا خوشایندهای حزبی ایشان، 
این بخش از فعالیت او را تحلیل کنیم. از نظر من همه 
اعضای شوراها و یا سرپرست یک واحد را باید در قامت 
»کارمند سیســتم« تحلیل و ارزیابی کــرد. این دیگر 
ابتهاج شــاعر و عالقمند به دیدگاه های چپ نیست. 
ابتهــاج در جایگاه مدیر گلها، یک مدیر هنری اســت 
که حتمــا آورده های مثبت و منفی داشــته و باید با 
معیارهای مشخص و مربوط به همین کار هم ارزیابی 
شود. ابتهاج سرپرست و مدیر واحد موسیقی و ترانه 
را هــم من ترجیح می دهم براســاس کار کارمندی 
برای اجــرای ضوابط مصــوب نهادهــای نظارتی 

ارزیابی کنم. 
Ó پساستعفایشهریور57چهمیشود؟

شــهریورماه 1357 دیگر اوضاع فرق داشت. من 
جز تصویر  دست نوشته انصراف از اجرای کنسرت 
در شــوروی تا به حال چیزی جای دیگر ندیده ام. 
البتــه ایــن ندیدن من اصــال و ابــدا به معنای رد 
اینکه اســتعفایی در کار بوده هم نیست. ضمن 
آنکه در آن زمان، ســازمان اداری کشور در حال 
فروپاشی بود، خود رضا قطبی هم همان موقع 
اســتعفا داد، چه برسد به ســامانه های نظارت 
موســیقی و ترانه رادیو. اما هرچه بوده و است، 
من فرآیند انقالبی شــدن معترضان پیشــین را 
درک می کنم و آن را فارغ از ارزیابی کیفی، حق 
ایشان می دانم، اما درباره چرایی و چگونگی 
انقالبی شدن کارمندان بلندرتبه یک سیستم، 
آن هم درحد رئیس یک شورای نظارتی، حق 

خودم می دانم که سواالتی را مطرح کنم. 

در دهه پایانی منتهی 
به انقالب 57، موجی 

از جریان »بازگشت 
به خویشتن« و 

ضدیت با مظاهر 
»غرب زدگی« در 

عرصه فرهنگ ایران 
دیده می شود و 

در حوزه موسیقی 
مهم ترین نمود این 
جریان را می توان 

تاسیس »مرکز حفظ 
و اشاعه موسیقی« 
به همت داریوش 

صفوت دانست

نگاه 
پژوهشگر

کنایه اینستاگرامی امیربانو کریمی
در ادامه اعتراضات اهالی دانشــکده ادبیات دانشگاه 
تهــران به انتخاب عبدالرضا ســیف به عنوان ریاســت 
دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهران و حمیــرا زمردی 
به عنوان ریاســت موسســه دهخدا و حواشی به وجود 
آمده، این بار امیربانو کریمی، اســتاد سابق دانشکده 
ادبیات و همسر مرحوم مظاهر مصفا در اینستاگرامش 
به این موضوع واکنش نشــان داد و به کنایه شــعری از 
پدرش نوشــت: »امروز نردبان بزرگی وقاحت اســت، 
هرقدر شرم کمتر مردم بزرگ تر، میزانی از درستی و حق 
چون به جای نیست هرکس به قدر دعوی خود یافت کر 
و فر«. او همچنین به طعنه نوشت: »تبریک به روسای 
جدید دانشکده ادبیات و لغت نامه دهخدا؛ دویار همراه 
و هم قدم آقای سیف و خانم زمردی«. این انتصابات که 
با حاشــیه های زیادی همراه بوده، این روزها بسیاری 
از دانشــجویان ســابق و کنونــی دانشــکده ادبیات را 
خشمگین کرده است. انتشار فهرستی که گفته می شد 
در حمایت از سیف است و با نام های جعلی دانشجویان 

امضا شده بود، عامل اصلی ناراحتی آنهاست.

گفت وگو با حسین عصاران درباره نقش هوشنگ ابتهاج در واحد ترانه و موسیقی رادیو

ریاست سایه بر واحد موسیقی مغفول مانده


