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گفتوگوی«صبا» با پرواز همای به بهانه
برگزاری اپرای« حالج»

حرفمتفاوتزدم
وضعیت موسیقی سنتی بهتر از پاپ است

سرمقاله

طربآشیان بلبلبنگر
کهزاغ دارد!

محمدعلی بهمنی؛ شــاعری که رئیس
شورای شعر دفتر موســیقی ارشاد نیز
بود ،استعفا داد؛ نمیخواســت نشر نوشتههای بدقوارهای که
میخواهند به زور جامه فاخر هنر را بر اندامش کنند و به نام ترانه
به خورد مخاطب خاص و عام بدهند ،با اجازه او باشد .خداحافظی
او که شاگردی استادانی چون «مشیری» را کرده ،تلنگری است
به همه آنانی که بیهیچ معیار سنجش «هنری»ای اجازه تولید و
نشر هر اثری را میدهند .سوای معیارهای اخالقی و اجتماعی،
آیانبایدمالکیبرایمیزانکردنسطحفرهنگیوفاخربودناثر
در دست داشت؟این انتقادفقط مختص موسیقی و شعر نیست.
وادی هنر و فرهنگ به زیر انحصار بیهنران و غیرمتخصصان
میرود و کســی هم نمیداند چه باید کرد! بهعنوان مثال چه
چیزی باعث میشود که ناشری ،یک شاهکار ادبی جهان را به
دست مترجمی که حتی مسلط به قواعد و آیین نگارش زبان
مادری خود نیست ،بســپارد و ماحصل ترجمهای فاقد ارزش
ادبی و سراسر اشتباه فاحش نگارشی باشد؟ آیا صرف داشتن
مدرک یعنی داشتن تخصص و سواد الزم و کافی؟! یا زمانی را
به یاد داریم که فقط زیبایی صورت مالکی بود برای گرفتن نقش
در عرصه سینما و تلویزیون بیآنکه بازیگر خوشچهره حتی
الفبای بازیگری را بداند .باید یادآور شــوم که این نقد نهتنها
مخالفتی با دادن فرصت به تازهکاران و نیروی جوانی که فوجفوج
از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند ،ندارد بلکه به گونهای
در راســتای حمایت از آنانی که از ذوق و هنر بیبهره نیستند
برمیآید .مسئله سپردن کار به دست افراد ناکارآمد است که
عالوه بر هدر دادن منابع ملی ،سطح سلیقه مخاطبان را به طرز
قابلتوجهیپایینمیآورد.درابتدااینامیدمیرفتکهمخاطب
با عدم استقبال از فعالیتهای سخیفی که زیر لوای هنرند ،مانع
گسترش این آثار بیکیفیت شود ،اما صد افسوس که سیالب
گیشهگرایی و مقرونبهصرفه بودن ،هنرمندان و هنردوستان
حقیقی را با خود غرق کرده و سطح سلیقه مخاطب را تنزل داده
است .بررسی ابعاد این امر در این چند سطر نمیگنجد و نیاز به
کنکاشگستردهایدارد.اماآیازمانآننرسیدهاستکهسرمایه
و فرصت را در اختیار خوشذوقان قرار دهیم تا عالوه بر باال بردن
کیفیت آثار هنری ،جایگزینی راســتین برای پیشکسوتان
تربیتکنیم؟
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