
معرفی داورهای سمینارجشنواره 
نمایش های آیینی و سنتی 

 طی حکمی از ســوی حمیدرضا اردالن، دبیر 
هشتمین سمینار جشنواره نمایش های آیینی و 
سنتی؛ محمدحسین ناصربخت، الله تقیان و سودابه 
فضائلی به عنوان داورهای  ســمینار این جشنواره 
معرفی شدند. ســتاد برگزاری هشتمین سمینار 
بین المللی نمایش های آیینی و سنتی، همزمان با 
برگزاری بیستمین جشنواره نمایش های آیینی 
و سنتی با دعوت از پژوهشگران داخلی و خارجی 
در حوزه نمایش های آیینی و سنتی، نشست های 
علمی- تحقیقاتی خود را در دو بخش با رویکردهای 
کالســیک و نظریه ها و روش شناسی های نوین، 
تطابق های علمی جهان شــمول و نــگاه به آینده 
)آینده پژوهی( برگزار خواهد کرد. سمینار بیستمین 
جشنواره نمایش های آیینی و سنتی، با بهره گیری 
حداکثری از امکانات فضای مجــازی و با توجه به 
شرایط شیوع کرونا در گســتره بین المللی برگزار 
خواهد شــد. هنوز تاریخ دقیق این رویداد و محل 
برگزاری آن اعالم نشده است، اما طبق گفته ها شیراز 
در آبان ماه میزبان این ســمینار خواهد بود. دوره 
نوزدهم این رویداد در شهر قمصر کاشان با تجلیل از 

مرحوم جالل ستاری برگزار شد.

گاهشمار صد سال گردشگری 
پایتخت رونمایی می شود

رئیس ســتاد گردشگری شــهرداری تهران 
اعالم کرد: همه ساله از ۱۲ تا ۱۸ مهر برنامه هایی به 
مناسبت گرامیداشت هفته تهران برگزار می شد، اما 
امسال به دلیل همزمانی با ایام سوگواری ماه صفر، 
بیشتر آنها به بعد از پایان ایام سوگواری موکول و از 

روز شنبه اجرایی شد. 
مهرشــاد کاظمــی در گفت و گو بــا خبرنگار 
ایرنا با اشــاره به رونمایی از »گاهشمار یکصد سال 
گردشــگری تهران« گفت: در این گاهشمار تمام 
وقایع مرتبط با گردشگری از سال ۱۳۰۰ خورشیدی 
تاکنون به صورت روزشــمار گردآوری شده و طی 

روزهای آتی رونمایی می شود.
رئیس ســتاد گردشگری شــهرداری تهران 
افزود: مناطق ۲۲گانه پایتخت نیز به مناســبت 
هفته تهران، برنامه های مختلفی را تدارک دیدند 
که عمدتا در فضای مجــازی و به صورت وبینار و 
تورهای گردشگری و فوتوواک به صورت محدود 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 
در همین راستا ویژه نامه »روایت تهران)قصه ونک 
تا اختیاریه(« با هدف معرفی اماکن و جاذبه های 
فرهنگی، تاریخــی و گردشــگری منطقه ۳ به 
 مناسبت روز تهران منتشر شد و از طریق نشانی

 http://visit.tehran.ir/    قابل دســترس 
اســت و در عیــن حــال ویژه نامــه »روایــت 
تهران)جاده قدیم شمیران(« نیز منتشر می شود.

رئیس ســتاد گردشگری شــهرداری تهران 
بیان کــرد: برنامــه فتوواک)تور گردشــگری 
عکاســی از جاذبه های تاریخی( ۲۳ مهر ساعت 
۱۰ از میدان منیریه تا موزه حکمت و فلســفه، 
تورهای گردشگری حکمت و فلسفه ۲۲ و ۲۳مهر 
از ساعت ۱۰ تا ۱۶، تور گردشگری پیاده روی ۲۲ 
مهر ساعت ۱۰ از میدان منیریه تا میدان راه آهن 

برگزار می شود.   
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شعر و ترانه در دنیای امروز بخصوص 
در موسیقی پاپ مقوله ای پر ضعف و ایراد 
است. دفتر موسیقی و شورای شعر و ترانه 
نیز ماهانه به آثار متعددی مجوز می دهد 
گرچه هنوز بسیاری از آثاری که درنهایت 
منتشر می شوند فاقد مضمون و محتوای 

قابل قبولند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با شنیدن 
آثار پــاپ و برخی ســبک های دیگر 
می توان دریافت که تنها موضوع مورد 
توجه در ترانه ها تصانیف، روابط عاشقانه 
و جوان گرایانه اســت و در این میان کم 
نیستند سوژه هایی که به وقایع محیطی 
و اجتماعــی تعلق دارند اما شــاعران و 
ترانه سرایان امروز برخالف هنرمندان 
نسل های گذشته سراغ آنها نمی روند. 
درنهایت پرداختن به شــعر و ترانه در 
موسیقی امروز مسئله ای پرچالش است 
و اتفاق دیگر عدم توجه به ترانه سرایان 
مطــرح و کاربلد توســط مســئوالن، 

هنرمندان و مخاطبان است.
محمدعلــی شــیرازی ازجملــه 
ترانه سرایانی ســت که مدتهاســت با 
بیماری دســت و پنجه نــرم می کند و 
اینک در سال های بازنشستگی؛ گوشه 
انزوا گزیده و کسی از او سراغ نمی گیرد. 
این ترانه سرای پیشکسوت زاده بیست 
و هفتم اسفند ســال ۱۳۱9 است و در 
دهه پنجاه آن زمان که موســیقی پاپ 
در ایران ســبکی نوپا بود با خوانندگان 
مطرح متعددی همکاری کرد و برخی 
از خوانندگان شهرت خود را مدیون او و 
ترانه هایش هستند. با نگاهی به قطعات و 
آلبوم های ساخته شده بر اساس ترانه های 
شیرازی می توان به این نتیجه رسید که 
دلیل اصلی مانــدگاری برخی آثارش 
توجه به مضامین گاها اجتماعی و دوری 
از پرداختن به موضوعات عامه پســند و 
سطحی است. او از معدود ترانه سرایانی 
است که به محیط زیســت و طبیعت 
کشور ایران هم نگاه داشته و مطرح ترین 
اثر این ترانه سرا با موضوع محیط زیست 
کاری است که قاسم افشار در دهه هفتاد 
خوانده و »آی آدمای مهربون« یا »وقف 

پرنده ها« نام دارد.
محمدعلی شیرازی بجز همکاری 
با خوانندگان پیــش از انقالب با محمد 
اصفهانی،  امیر تاجیک، قاســم افشار، 
مسعود خادم و شهرام شکوهی همکاری 
کرده اســت. او ســال ۳95( بــه دلیل 
عارضه ریوی و گوارشی در بیمارستان 
بســتری شــد و کمی بعد هنرمندانی 
چون محمدعلی بهمنی،  زنده یاد افشین 

یداللهی، سعید بیابانکی، محمد سلمانی، 
صابر قدیمی و بابک نبی بــه عیادت او 
رفتند. از آن زمان تاکنــون اخباری از 
وضعیت این هنرمند پیشکسوت عرصه 
موســیقی و ترانه در رســانه ها منتشر 
نشده و ظاهرا مســئوالن هم سراغی از 

او نگرفته اند.
گفتگو با ایــن ترانه ســرا را درباره 
وضعیت ترانه های امروزی و مقایسه آثار 
ترانه سرایان و موزیسین های گذشته و 

امروز را در ادامه می خوانید.
    

  گویا مدتی ست بیمار هستید. 
مشکل تان چیست؟ 

ریه من دچار مشــکل است و اوضاع 
خوبی ندارم. نفس کشــیدنم با مشکل 
مواجه اســت؛ در حدی که با دســتگاه 
اکسیژن تنفس می کنم. اوضاعم طوری 
اســت که مدام در خانه به ســر می برم 
و االن هم صحبت کردن برایم بســیار 

سخت است.
 مسئوالن و هنرمندان از شما 

سراغ می گیرند؟
من کــه مــدام در خانــه ام و اغلب 
دوســتان شــماره تلفن مرا دارند، اما 
فقط اگر کاری داشــته باشند یا چیزی 
از من بخواهند، ســراغم را می گیرند. 
مثال دوســتان از صدا و ســیما تماس 
گرفته اند، چون می خواستند برایشان 
کاری انجام دهم. واقعیت این است که 
من دچار مشکالتی هستم و مسئوالن 

هم خودشان این را می دانند.
 چگونه امرار معاش می کنید؟ 

من نه بازنشستگی دارم و نه از جایی 
حقوقی می گیرم. تنها دریافتی من مبلغ 
خیلی کمی است که وزارت ارشاد ماهانه 
به حسابم واریز می کند. وضعیت همین 

است و کاری هم نمی توان کرد.
 شما سال هاســت از فعالیت 
حرفه ای فاصله گرفته اید و می توان 
گفت آخرین حضور جدی شما تا 
اوائل دهه هشتاد بوده است. یکی از 
آخرین آثاری که از شــما توسط 
خوانندگان خوانده شــده »وقف 
پرنده ها« یا »آی آدمای مهربون« 

بود، درست است؟ 
بله آهنگســاز اثری که می گویید 
اکبر آزاد بود و در قالب ارکســتر اجرا 
شــده بود. اما ایــن اثر جــزو آخرین 
کار هایم نیست. گاهی وقت ها بعضی 
دوستان و بچه هایی که به شماره من 
دسترســی دارند با من تماس دارند 
سفارش هایی دارند و من هم کارهایی 

برای آنهــا انجام می دهــم و آثاری را 
می نویسم.

 آیا اخیر با اهالی موســیقی 
همکاری داشته اید؟

اخیرا اثــری با نام »مــرگ بلوط« 
ســروده ام که درمورد محیط زیســت 
اســت و به معضل از بین رفتن درختان 

بلوط می پردازد.
 شــاید بتوان گفت شما تنها 
ترانه سرایی هســتید که به جز 
سرایش آثار عاشقانه، مشخصا به 
محیط زیســت و منابع طبیعی و 
موضوعاتی از این دســت توجه 

دارید.
باید همینطور باشد و مگر می شود 
هنرمند به پیرامون خــودش اهمیت 
ندهــد!؟ هنرمند بایــد کاری کند که 
تاثیرگذار باشــد و حقیقتی را با خود به 
همراه داشته باشــد. در اینباره کارهای 
امروزی را مثال می زنم. اغلب ترانه های 
آثار امروزی فاقد منطق هستند و ریشه 
ندارند. یا مثال بســیاری آثار از عشــق 
می گویند!  شــما فکر می کنید در این 
دوره زمانــه با اوضاعی کــه وجود دارد 
عشقی به وجود خواهد آمد که درباره اش 
حرف بزنیم و آن را در قالب شــعر، ترانه 
و در نهایت یک اثر موسیقایی هنری به 
مخاطبان ارائه کنیــم؟ به همین دلیل 
است که می گویم اغلب کارها فاقد اساس 
و ریشه هســتند. نتیجه و نمودی هم 

ندارند که آنها را منطقی بدانیم.
  ترانه های عاشقانه امروزی با 
وجود تولید انبوهی که دارند، به دل 
نمی نشــینند تا در ادامه ماندگار 
شوند. اگر چند اثر عاشقانه امروزی 
را با آثار سروده شده توسط شما در 
دهه پنجاه مقایسه کنیم به خوبی 
متوجه ضعف مفهومی و محتوایی 
آثار امروزی خواهیم شد. چه اتفاقی 
رخ داده که ترانه ها به طرز عجیبی 

تنزل یافته اند.
وقتی کــه کاری مدت هــا تعطیل 
می شــود و مرجعی برای رســیدگی و 
ارزشیابی وجود ندارد اوضاع بهتر از آنچه 
شاهدش هستیم نخواهد شد. واقعیت 
این است که هیچ روند مشخصی برای 

ورود افراد بــه عرصه های حرفه ای 
وجود ندارد. یادم هســت ســه 
چهار طول کشید تا وارد عرصه 
فعالیت شدم. یعنی از اولین 
ترانه ای که نوشتم تا موقعی 
که رادیو مرا به عنوان یک 
ترانه ســرا پذیرفت، سه، 

چهارســالی زمان برد، که مســئوالن 
مربوطه در آن زمان به ناچار حضور مرا 
پذیرفتند. روند اینطور بــود که هر ماه 
دو، سه تا کار ابالغی به من می داند و من 
باید آنها را انجام می دادم. آن آثار هم مال 
پیرمردهایی مانند االن خودم بودند که 
حال نفس کشیدن هم نداشتند. آن افراد 
اگر هم کاری می کردند بابت این بود که 
دستمزدی بگیرند؛ هنرمندانی مانند 
آقای اکبر محسنی و آقای زرین پنجه از 
این دسته افراد بودند که اگر کاری انجام 
می دادند از روی عشق نبود، بلکه برای 
این بود که اثرشان اجرا شود و پولی بابتش 
دریافت کنند. فعالیت من ادامه داشت تا 
یک اثر برای ویگن ساختم. با ساخت این 
اثر خوانندگان و آهنگسازان توجهشان 
به کارم جلب شد و به هر دشواری و اجبار 
و اصراری که بود، تقاضای خود را برای 
همکاری با من اعالم می کردند تا ترانه 

آثارشان را من بساریم.
  با این حساب در بدو ورود شما 
به عرصه فعالیت سختی ها بیش از 

حد تصور بوده است. 
بلــه در دوره ما ســختگیری های 
زیادی وجود داشــت کــه بیخود هم 
 نبود؛ بلکه تاثیرگــذار بود. مثال با اینکه 

آقای هدایت اهلل نیرسینا )ترانه سرا که در 
آن زمان ریاست شورای شعر رادیو ایران 
را به عهده داشت(، فردی کج سلیقه بود 
اما در عین حال آدم مطلعی بود. او استاد 
دانشگاه بود و ســواد و تخصص داشت. 
تقریبا همه مسئوالن تخصص داشتند 
و اینطور نبود کــه بی تخصص و دانش 
باشند. به جرات می گویم که حسادت 
و بخلی هم وجود نداشــت و مسئوالن 
بر این اســاس قضاوت نمی کردند و به 
انتخاب افراد و آثارشان نمی پرداختند. 
اولین کار من هم به دور از این حسادت ها 
به سرانجام رســید. یادم هست آقای 
حسین صمدی اثری را از من خواست 
برای خوانندگان کوچه و بازاری، زمانی 
که آن را نوشتم نظرش تغییر کرد و گفت 
حیف است این اثر را خوانندگان کوچه و 
بازاری بخوانند آن را به خواننده ای دیگر 
می دهم، که این اتفاق هــم افتاد و کار 
بسیار مورد توجه قرار گرفت. این رویه 
بود تا اینکه با من تماس گرفتند و گفتند 
سه شنبه به رادیو واقع در میدان ارگ بیا. 
من هم با آن ســن و سال کم پذیرفتم و 
رفتم. در رادیو آقای دکتر نیرسینا شعر 
را خواند و ســپس به آهنگســاز گفت 
موسیقی ات چیســت؟ او هم آهنگ را 
برایش نواخت. نیرسینا کمی فکر کرد و 
بعد گفت مشکلی وجود ندارد و فورا نامه 
تایید را امضا کرد؛ در حالی که من جوانی 
بیست ساله و تازه از راه رسیده بودم که 
کسی مرا نمی شناخت. می خواهم بگویم 
کیفیت کار اهمیت داشت و در نهایت 
سه سال طول کشید که آثار من شنیده 
شوند. در دهه پنجاه کار کردن به راحتی 
امروز نبود و پشتکار زیادی می طلبید. در 
حال حاضر افراد هم ترانه می ســرایند، 
هم آهنگ می سازند و تنظیم می کنند 
و هم می خوانند! خودشان هم آثارشان 
را گوش می کننــد! این یعنی تخصص 
اهمیتی ندارد و ارزیابی درستی هم در 

کار نیست.
 موضوعی که عموما نادیده 
گرفته می شود جدا دانستن ترانه از 
ادبیات و شعر است. هم نسالن شما 
به ادبیات اعم از اشعار کالسیک و نو 

توجه داشتند؟
اینکه شعر آزاد بســراییم و روی آن 
آهنگ و ملودی بگذاریم ایرادی ندارد، 
اما به شرطها و شــروطها. آنچه بسیار با 
اهمیت اســت و مورد بی توجهی قرار 
می گیرد احساس است. یکی از اصول 
و واجبات در امر هنر، شــعر و بخصوص 
ترانه سرایی وجود احساس است. هر نوع 
اثر هنری باید از حس باطنی و درونی و 
قلبی هنرمند خلق شده باشد تا دارای 
احساس باشد. این ســوال مهم مطرح 
اســت که اصال اثر هنری چرا به وجود 
می آید؟ هنرمند می خواهــد آنچه را 
حس می کند، به شنونده یا بیینده انتقال 
دهد و اثر هنری واسطه این اتفاق است. 
مورد دیگر وقفه ای است که در فعالیت 
هنرمندان وادی موسیقی ایجاد شده. 
شما حســاب کنید موسیقی چندین 
سال، یعنی از انقالب اسالمی نه حتی تا 
سال های شصت و هفت، شصت و هشت، 
که تا دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی 
تعطیل بود. همین عدم وجود هنری به 
اسم موسیقی در مقطعی طوالنی کلیت 
این هنر را در برهــه ای تاریخی 

تحت تاثیر قرار داده است.
  در دهه هفتاد 
فعالیت جدی تری را 

آغاز کردید؟
بلــه در همــان 
مــن  ز  ا ن  ا ر دو
ســراغ گرفتند و 

همکاری هایی شــکل گرفت. قرار بود 
من به صدا و ســیما بروم و برای ساخت 
آثاری با عوامل مربوطه همکاری کنم. 
با خودم گفتم حــاال که می روم بهتر آن 
است اثری بسازم تا چیزی دستم باشد. در 
خیابان مستوفی که خیلی هم با صفاست 
مشغول راه رفتن بودم. حین قدم زدن 
یکی از کاج های خمره ای شکل واقع در 
باغچه های کنار خیابــان را دیدم که در 
الی شاخ و برگ آن قاصدکی گیر کرده 
بود. این قاصدک آنقدر در معرض گرد 
و خاک و دوده قرار داشت که رنگ آن از 
سفید به خاکستری تیره متمایل شده 
بود. با خودم گفتــم خدایا ببین ما با هوا 
چه می کنیم و اینطور شد که ترانه »وقف 
پرنده ها« را ســرودم. این ترانه اینطور 
اول اینطور شروع می شد؛ »آی آدمای 
مهربون واجبه که کمک کنیم/ فکری 
برای شستن رختای قاصدک کنیم«، 
که بعد آقای علی معلم گفت مصرع دوم را 
برداریم و به جایش این را بیاوریم؛ »فکری 
به حال شستن زخمای شاپرک کنیم« 
تا احساسی تر باشد. واقعا همینطور بود 
که ایشــان گفت. منظورم از بیان این 
خاطره توضیح درباره حسی است که از 
قبل در من وجود داشته ومنجر به خلق 
ترانه ای شده درباره واقعیتی که وجود 
داشــته و دارد. واقعیت این است که ما 
داریم همه چیز را از بین می بریم و نابود 
می کنیم و اثر من هم در اینباره است، در 
نتیجه زمانی که خواننده چنین اثری را 
می خواند، باعث ماندگاری اش خواهد 
شــد؛ هر چند من از نوع خواندن قاسم 

افشار راضی نبودم.
  مشکل اینجاست که تاثیر 
گرفتن از اتفاقات پیرامون کمتر در 

هنرمندان امروزی دیده می شود. 
همه چیز بستگی به موقعیت دارد. 
اینکه من در موقعیتــی که می خواهم 
کاری را انجام دهم، تحت تاثیر چه موارد 
و موضوعاتی هســتم در سرایش اثری 
با احساس تاثیر مســتقیم دارد. اگر آن 
منبع تاثیرگذار آهنگ باشد که خودش 
مواردی را می طلبد و شــاعر و ترانه سرا 
بایــد آن موارد خاص را پیــدا کند تا در 
مسیر درســت و در حد و حدود فضای 
آن حرکت کند و به نگارش و ســرایش 
بپردازد. به نظرم بازهم مشــکل بر سر 
نداشتن مرجعی اســت که توسط افراد 

متخصص و با سواد اداره شود.
 آهنگســازان و خوانندگان 
هم نسلتان و دیگر نسل ها به یادتان 

هستند؟
مسئله این اســت که از دل برود هر 
آنکه از دیده برفت! واقعا همینطور است 
و زمانی که فرد کمتر در اجتماع باشــد 
و کمتر دیده شــود؛ کم کــم فراموش 
می شود حتی اگر اسم و رسمی داشته 
باشد. و فراموش کرده اند که آدمی هم با 
اسم و رسم محمدعلی شیرازی هست و 
حیات دارد. متاسفانه حال جسمانی من 
طوری نیست که در مجامع شرکت کنم 
و دوستان هم یادشان نمی آید که چنین 
آدمی هم هست که بخواهد زنده باشد یا 

از دنیا رفته باشد.

یک ترانه سرای پیشکسوت مطرح کرد؛

افولترانهسراییدراینزمانهبیعشق!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

گردشگری

من نه بازنشستگی دارم و نه 
از جایی حقوقی می گیرم. 

تنها دریافتی من مبلغ 
خیلی کمی است که وزارت 

ارشاد ماهانه به حسابم 
واریز می کند. وضعیت 
همین است و کاری هم 

نمی توان کرد

در این زمانه با اوضاعی که 
وجود دارد عشقی به وجود 

خواهد آمد که درباره اش 
حرف بزنیم و آن را در قالب 
شعر، ترانه و درنهایت یک 

اثر موسیقایی هنری به 
مخاطبان ارائه کنیم؟ 
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