
خبر شعر

9هنر و ادبيات honar@etemadnewspaper.irچهار شنبه 23  اسفند 1396، 25 جمادي الثاني 1439، 14 مارس 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 4050

حميدرض��ا نوربخ��ش، مديرعامل خانه موس��يقي 
مي گويد: حدود دو س��ال پيش، ما بط��ور ناگهاني با 
پديده اي مواجه ش��ديم كه براي همه جامعه هنري 
و هنرمندان ش��وك آور بود. ما يك باره ديديم كه در 
قراردادها اع��داد عجيب و غريبي به ن��ام بيمه اضافه 

شده است كه درصد بهت آوري دارد. 
نوربخش اضافه مي كند: اين اعداد زماني مطرح ش��د 
كه جشنواره موس��يقي فجر در حال اجرا بود و همه 
هنرمندان از اجراي آن ش��وكه ش��دند و نارضايتي و 
اعتراض آنان را در پي داش��ت اما سوال اصلي اين بود 
كه اين ارقام براي چيس��ت؟ بودجه جش��نواره فجر، 
بودجه حمايتي بخش هنر محس��وب مي شود كه از 
هرگونه ماليات معاف اس��ت پس چرا بايد براي بيمه 

محل درآمدي محسوب شود. 
مديرعامل خانه موس��يقي با اعتقاد به اينكه توجيه 
نكردن اين طرح آزاردهنده اس��ت، مي گوي��د: از آن 
زمان تا امروز اين طرح اجرا ش��ده و مسووالن تامين 
اجتماعي نيز بر اجراي آن مصر هس��تند اما مس��اله 
اينجاست كه هيچ توجيه و تشريح وضعيتي براي اين 
مبالغ ارايه نمي ش��ود تا هنرمند بداند كه اين اعداد را 
براي چه چيزي پرداخت مي كن��د و ما به ازاي آن چه 
خدماتي از سوي سازمان تامين اجتماعي به آنان ارايه 

مي شود. 
او مي گويد ك��ه اين اقدام س��ازمان تامين اجتماعي، 
در آن زمان مي توانس��ت ي��ك اعتراض گس��ترده و 
همه جانبه به دنبال داش��ته باش��د و اضافه مي كند: 
اما ما س��عي كرديم فضا را كنترل كنيم و از دوستان 
خواستيم كه صبوري پيشه كنند تا مذاكراتي در اين 
راستا انجام شود اما اين پرونده همچنان باز ماند تا بعد 

از صحبت ها و جلسات از آن نتيجه گيري شود. 
نوربخ��ش در ادام��ه اظه��ار مي كند: در پ��ي اجراي 
اين طرح، ما جلس��ات متعددي با دوس��تان سازمان 
تامين اجتماعي و معاونت اين س��ازمان، مس��ووالن 
و كارشناس��ان داش��تيم اما عمال هيچ وقت توضيح 
منطقي به ما ارايه نش��د تا بدانيم اي��ن عدد بيمه كه 
گاهي تا ۴۰ درصد قرارداد را ش��امل مي ش��ود، بابت 
چيس��ت و چه خدماتي براي آن ب��ه هنرمندان ارايه 

مي شود؟
اين خواننده بيان مي كند: هنرمندي كه قرار است دو 
ساعت برنامه اي را روي سن اجرا كند و برود چرا به اين 
بيمه نياز دارد؟ اين در حالي است كه همه هنرمندان 
ما در مراك��ز مختلفي مانند موسس��ات آموزش��ي، 
فرهنگي و هنري خود يا زيرمجموعه صندوق اعتبار 
هنر بيمه تامين اجتماعي هستند و حق بيمه پرداخت 
مي كنند. حال مسووالن پاسخ بدهند اين پرداخت ها 
چ��ه توجيه��ي دارد؟ در ازاي اين مبل��غ چه چيزي 
پوشش داده مي شود؟ آيا اين مبلغ بيمه حوادث است 
يا خدمات ديگري را ش��امل مي ش��ود. الزم است كه 

مسووالن اين مشكالت را رفع كنند. 

»در دوره جواني ما، مردم به كس��اني كه سرشان توي 
كتاب بود، احترام مي گذاش��تند؛ اما ح��اال اوضاع طور 
ديگري است و آنهايي كه سرشان توي حساب و كتاب 

است، بيشتر مورد توجه هستند.«
جمله اي اس��ت از حافظ موس��وي كه بيانگر وضعيت 
كمدي تراژيك ما اس��ت. در آخرين روزهاي اس��فند 
ماه گ��پ و گفتي با آقاي ش��اعر داريم درب��اره كتاب و 
كتابخواني در عيد و البته عيدي دادن كتاب و او هم از 
اين موضوعات سخن مي گويد و هم خاطره اي از دوره 
نوجواني خود را براي مان بازگو مي كند كه مدير مدرسه 
به عنوان جايزه، »س��گ ولگرد« صادق هدايت را به او 

داده بود. 
حافظ موسوي از پيشنهاد عيدي دادن كتاب استقبال 
مي كند اما مي داند كه حوزه كتاب با مشكالت گوناگوني 
دست به گريبان اس��ت: »ابتكار و پيشنهاد شما بسيار 
خوب اس��ت. اگرچه معضل كتاب و كتابخواني به اين 
سادگي ها قابل حل نيست، اما به هرحال تاثير احتمالي 

اين نوع ابتكارها را نمي توان ناديده گرفت.«
همين موضوع فرصتي مي ش��ود تا ب��ار ديگر وضعيت 
كت��اب و كتاب خواني را با يكديگر مرور كنيم و ش��اعر 
مورد نظر ما ادام��ه مي دهد: »در جامعه ما متاس��فانه 
كتاب و كتابخواني جايگاه خ��ود را به عنوان يك ارزش 
اجتماعي و فرهنگي از دست داده است. در گذشته هاي 
نه چن��دان دور اوضاع بهتر از اين ب��ود. در زمان جواني 
ما، مطالعه و كتاب خواندن يك نوع ارزش به حس��اب 
مي آمد و مردم به كساني كه سرش��ان توي كتاب بود، 
احترام مي گذاشتند؛ اما حاال اوضاع طور ديگري است 
و آنهايي كه سرشان توي حساب و كتاب است، بيشتر 
مورد توجه هس��تند. فراموش نكنيم كه از دل چنين 
فرهنگي اس��ت ك��ه رش��وه خواري و رانت خواري ها و 

اختالس هاي ميلياردي به ام��ري عادي و مباح تبديل 
شده است. آنهايي كه در س��ي،  چهل سال گذشته به 
بهانه حراس��ت از اخالق و... هزار جور سنگ پيش پاي 
نويسنده ها و ناشرها انداخته اند، حاال بايد جوابگو باشند 
و به مردم بگويند چه كرده اند ك��ه جامعه ما به چنين 
حال و روزي افتاده است. با اين همه البته نبايد مأيوس 
بود. بايد بكوش��يم مجالي فراهم شود كه روشنفكران، 
شاعران، نويس��ندگان و هنرمندان كه معماران اصلي 
فرهنگ هر جامعه اي هس��تند به جايگاهي كه از آنان 
ربوده ش��ده اس��ت، بازگردن��د. اينان مهم تري��ن ابزار 
ارتباط شان با مردم، كتاب است. اميدوارم پيشنهاد شما 

در پر كردن خأل موجود سهمي داشته باشد.«
موس��وي هم كه مانند ديگ��ر اهالي قلم به دوس��تان 
و نزديكان خ��ود نه تنها براي س��ال نو كت��اب عيدي 
مي دهد بلكه »ي��ار مهربان« را به عن��وان هديه ازدواج 
هم به دوستان خود تقديم مي كند: »بله من هم كتاب 
عيدي مي دهم. خوشبختانه دوس��تان ما هم معموال 
از م��ا انتظاري جز اي��ن ندارند. من از قض��ا براي هديه 
عروس��ي دختر يكي از دوس��تانم كتاب بردم؛ داماد را 
نمي دانم، اما عروس خانم كه خودش هم اهل مطالعه 
بود، خيلي خوشحال شد. در مورد اينكه خودم معموال 
چه نوع كتاب هايي هديه مي ده��م بايد عرض كنم كه 
گاهي كتاب ه��اي خ��ودم را هديه مي ده��م؛ چون به 
هرحال دوس��تان ما هم چنين انتظاري از ما دارند. در 
موارد ديگر، براي انتخاب كتاب به ذوق وسليقه طرف 
مقابل هم توجه مي كنم. چ��ون نمي خواهم كتابي كه 
هديه مي دهم ت��وي كتابخانه او خاك بخ��ورد؛ اما در 

بعضي موارد هم به نظرم بايد جس��ورانه تر عمل كنيم؛ 
مثال من معتقدم در كتابخانه هر روشنفكر ايراني الزم 
است كه حتما مجموعه اشعار نيما، شاملو، فروغ، اخوان 
و... و همچنين تع��دادي از كتاب هاي هدايت، چوبك، 
گلش��يري، احمد محمود و... در كنار ديوان هاي حافظ 
و س��عدي وجود داش��ته باش��د. همانطور كه حافظ و 
سعدي و امثال آنها نماد هويت فرهنگي و فرهنگ كهن 
ما هس��تند، آن ديگراني هم كه نام ب��ردم نماد پويايي 
فرهنگ م��ا و نماد عبور ما از س��نت به دني��اي مدرن 

هستند.«
موضوع ديگري كه در اين گپ و گفت كوتاه درباره آن 
س��خن مي گوييم، وضعيت كتابخواني در زماني است 
كه فضاي مجازي به همه خانه ها نف��وذ كرده و بخش 
زي��ادي از توجه اف��راد را به خود جلب كرده اس��ت اما 
آقاي شاعر به نكته اي مهم توجه دارد: »فضاي مجازي 
و جاذبه آن واقعيتي اس��ت كه نه مي تواني��م و نه بايد 

انكارش كنيم. مگر جز اين اس��ت كه ما فضاي مجازي 
را از غرب گرفته ايم؟ آنها خودشان، از پير و جوان، هنوز 
دارند كت��اب مي خوانند. دليلش هم اين اس��ت كه به 
آنها از دوران كودكي ي��اد داده اند كه كتاب، يك ارزش 
است. در مدارس و دبيرستان هاي آنها به دانش آموزان 
شعرخواندن، رمان خواندن، موس��يقي گوش كردن، 
آشنايي با فلسفه و انواع هنرها را آموزش مي دهند. نام 
شاعران و نويسندگان بزرگ معاصرشان را از كتاب هاي 

درسي حذف نمي كنند.«

او البته مي داند مشكل سرانه مطالعه نيازمند اقدامات 
اساسي تري اس��ت و در ادامه يكي از خاطرات نوجواني 
خود را براي مان تعريف مي كند: »همانطور كه پيش تر 
گفتم، براي ح��ل معض��ل كتابخواني باي��د اقدامات 
اساسي تري انجام شود؛ با اين حال ما نمي توانيم منتظر 
چنان روزي دست روي دست بگذاريم. من فكر مي كنم 
هديه دادن كتاب به نوجوانان مي تواند در ترغيب آنها به 
مطالعه و كتابخواني تاثير داشته باشد. بگذاريد از تجربه 
شخصي خودم براي تان بگويم. من در ثلث اول كالس 
هفتم، ش��اگرد اول يا دوم ش��دم. مدير مدرسه ما آدم 
روشنفكري بود و به من و بقيه دانش آموزان رتبه اول تا 
سوم، هركدام يك جلد كتاب به عنوان جايزه داد. كتابي 
كه به من داد »س��گ ولگرد« ص��ادق هدايت در قطع 
جيبي بود. آن كتاب، اولين كتابي بود كه من از هدايت 
خواندم و همان موجب ش��د كه بقيه آثار هدايت را در 
سنين نوجواني بخوانم. در واقع بخشي از شخصيت من 
در همان سن و س��ال با آن اولين كتاب شكل گرفت. يا 

دست كم مسيرش مشخص شد.«
بعد از شنيدن اين خاطره ديگر كنجكاوي ما اين است 
كه آي��ا او از وضعيت كتاب هاي ك��ودكان و نوجوانان با 
خبر است و براي عيدي آنان چه كتاب هايي را پيشنهاد 
مي دهد كه او چنين پاسخ مي دهد: »متاسفانه با حوزه 
كتاب كودكان و نوجوانان آشنايي چنداني ندارم. اگرچه 
از خود من چند سال پيش يك كتاب قصه براي كودكان 
منتشر ش��د )قصه پاييز و نهال هلو( و از قضا در ليست 
برگزيده كتاب هاي »الك پشت پرنده« هم قرار گرفت، 
اما اعتراف مي كنم كه در ده، بيست سال گذشته، ادبيات 
كودكان و نوجوانان را دنبال نكرده ام؛ اما در دو، سه سال 
اخير به خاطر همكاري همسرم با شوراي كتاب كودك، 
تعدادي از كتاب هايي را كه در اين سال ها براي كودكان 
منتشر ش��ده اس��ت، خوانده ام. اغلب آنها ترجمه بود و 
من هيچ كدام شان را نپسنديدم؛ اما در مورد نوجوانان، 
من كتاب هاي ش��اخص ادبيات داستاني و شعر معاصر 
را توصيه مي كنم. اگر نوجوان��ان و جوانان ما در همين 
سن و سال با آثار نسل اول و دوم شاعران و نويسندگان 
مدرن ما مأنوس ش��وند، بعيد اس��ت كه در بزرگسالي 
عادت مطالعه از سرشان بيفتد. در كنار اينها شاعران و 
نويسندگان كالسيك غرب را هم نبايد فراموش كنيم. 
البته به نظر من اولويت را بايد به ادبيات فارسي بدهيم.«

با حافظ موسوي   درباره هديه دادن كتاب

مدير مدرسه »سگ ولگرد« را به من جايزه داد
هنرمندان چند بار بايد بيمه 

پرداخت كنند؟

سعي كرديم با سياست هاي مان واقعا اين مسير را پيش 
بگيريم. 

گستره فعاليت هاي بنياد در اساسنامه  بنياد سينمايي 
فارابي مشخص ش��ده، اين حمايت ها نه  فقط براي يك 
ژانر يا يك گروه خاص، بلكه براي همه س��ينماي ايران 
است. فارابي خانه همه اهالي س��ينماي حرفه اي ايران 
است و مراجعين ما همه سينماگران با همه گرايش ها 
و طرز فكرها هس��تند و همه ژانرهاي س��ينمايي را ما 
مي توانيم و بايد حمايت كنيم. غيرازآن بنياد سينمايي 
فارابي رس��الت هاي ديگري در ح��وزه بين الملل براي 
معرفي بهتر س��ينماي ايران دارد. همين طور در حوزه 
علمي و فرهنگي و پژوهش��ي مثل انتشارات، دوره هاي 
آموزشي، برپايي جلسات گفت وشنود، انتشار فصلنامه  
فارابي در ح��وزه فرهنگي و... فقط كارم��ان حمايت از 
توليد نيست كه البته يكي از بخش هاي مهم كار فارابي 

است. 
  با اين شناخته شديد؟

به كارنامه بنياد س��ينمايي فارابي در هم��ه عرصه ها و 
س��ال ها نگاه كنيد، يك تنوع حمايتي در آن مي بينيد. 
ش��ايد اين تنوع در نهادهايي مثل حوزه هنري يا اوج يا 
انجمن س��ينماي دفاع مقدس يا كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان نباش��د. كانون فق��ط به فيلم هاي 
كانوني، اوج به فيلم هاي انقالب��ي و دفاع مقدس، حوزه 
هنري ب��ه فيلم هاي دين��ي و انقالبي توج��ه مي كند. 
درحالي كه بنياد سينمايي فارابي به سپهر كلي سينماي 
ايران توج��ه دارد؛ يعني ژان��ر معناگرا، ژان��ر كودك و 
نوجوان، ژانر اجتماعي، ژانر مقاوم��ت، ژانر خانوادگي و 

طنز و همه اين موضوعات، موضوع كار ما هستند. 
  در جش�نواره امس�ال اين همكاراني كه ش�ما 
ن�ام بردي�د در بخ�ش تولي�د فيل�م و در بخش 
ايدئولوژيك خيلي قوي ظاهر شدند؛ يعني دقيقا 
انديشه هاي گروه خاص اصولگرا را بسيار شكيل 
در فيلم انتشار دادند و مخاطب عام هم  پسنديد؛ 
ام�ا اين طرف در دول�ت اعت�دال در بخش توليد 

انديشه ضعيف عمل شد. 
موضوعاتي كه آنها به آن توج��ه كردند موضوعات ملي 
است يعني واقعا من مس��اله را جناحي نمي بينم. اينكه 
عده اي بخواهند پش��ت آن موضوعات مل��ي، تفكرات 
جناحي خودش��ان را بگيرند يا برداش��ت هاي جناحي 
و خطي بكنند امر ديگري اس��ت ولي باور من اين است 
كه همه موضوعاتي كه شما گفتيد بحث مقاومت و دفاع 
يك امر ملي در كشور ما است و در انحصار نهاد و فردي 

نمي گنجد. 
  زاويه اي كه روايت مي شود مهم است.

ستاره كاظمي/ اعتماد

هرچند هم��ان نهاده��ا فيلم هايي هم تولي��د كرده اند 
كه در جش��نواره ناموفق بوده اس��ت؛ يعني از مجموع 
فيلم هايي كه امسال آن نهادها توليد كردند درصدي از 

فيلم هاي شان اقبالي نداشته است. 
  ول�ي امس�ال جايزه ه�اي اصلي جش�نواره را 

گرفتند.
ببينيد نهادي مثل بنياد س��ينمايي فارابي فيلم »سرو 
زيرآب«، »فيلش��اه« و فيلم »كار كثيف« و... را توليد و 
حمايت كرد كه هم در جشنواره فجر و هم بخش تجلي 
اراده ملي از نهادهاي مهمي همچون وزارت بهداش��ت 
و قوه قضايي��ه و... جاي��زه گرفتن��د. مي خواهم بگويم 
تالش مان اين اس��ت كه در ژانرهاي متنوع فيلم توليد 
كنيم. سينما تنها يك ژانر نيست. اين اشتباه است كه 
ما تمركز روي يك ژانر كنيم. نهادي مثل بنياد سينمايي 
فارابي بايد در ژانرهاي مختلف و ب��ا موضوعات متنوع 

فيلم توليد كند. بايد به ذائقه مخاطبان احترام بگذاريم. 
  چند فيلم سينماي كودك توليد كرديد؟

سال جاري از 1۰ فيلم حمايت كرديم. 
  يعني شورايي براي كودك تشكيل داديد، فعال 

است اين شورا؟
بله. يك��ي از كارگروه هاي تخصصي كه ب��ه طور مرتب 
جلسات بررسي فيلمنامه را تشكيل مي دهد، كارگروه 
تخصصي س��ينماي كودك و نوجوان اس��ت. اميدوارم 
فيلم هاي كودك و نوجوان در سال 97 هم جشنواره پر 
باري داشته باشند و هم توليدات ارزشمندي و ما بتوانيم 

شاهد عرضه و اكران موفق آن باشيم. 
  ب�ه فصلنامه و نش�ريات فارابي اش�اره كرديد. 
نشريه فيلم نگار، تنها نشريه تخصصي فيلمنامه 
است، شايعاتي مطرح اس�ت كه بودجه اش را كم 

كرديد؟
بايد بگويم بودجه اش را كم نكرديم، بلكه با توجه به تيراژ 
و ميزان برگشتي  نشريه؛ حساب وكتاب از آنها گرفتيم. 
اين نشريه بايد درس��ت معرفي و تبليغ شود، فيلم نگار 
نشريه تخصصي ارزشمندي اس��ت. بايد نشريه درست 
و به شيوه هاي نو عرضه ش��ود و بايد به دست مخاطبان 

اصلي اش در همه كشور برسد. 
   اين نش�ريه هم حمايت مي خواهد خصوصا در 

شرايط سخت رسانه ها. 
بله اما بايد به فكر توس��عه بازار بود. مي ش��ود كارهاي 
ويژه اي در مراك��ز فكري، علمي، دانش��گاهي كرد كه 
اين نش��ريه را دانش��جويان يا اس��اتيد با تخفيف ويژه 
بخرند، درست توزيع بش��ود و نشست هايي در مجامع 
علمي و فرهنگي داشته باش��د تا برايش تبليغ شود. از 
دست اندركاران فيلم نگار خواس��تم فضاي مجازي را 
جدي بگيرند، راه اندازي وب س��ايت فيلم نگار يا كانال 
تلگرامي فيلم نگار ضروري است. مي توانند موضوعات 
توليدي كه فيلم نگار دارد را روي سايت بگذارند. توسعه 
فضاي مجازي نشريه فيلم نگار و نشريه فصلنامه فارابي 
در دستور كار اس��ت. ما چند كار براي اين نشريات مان 
در عرصه فضاي مج��ازي كرديم؛ يك��ي اينكه با مركز 
تحقيقات كامپيوتري اس��المي نور در ق��م قراردادي 
بس��تيم- چون مي دانيد بزرگ ترين مرك��ز نرم افزاري 
ايران است-كه نشريات فارابي را در بستر نرم افزارهايي 
كه دارند و نرم افزارهاي شان بسيار پرتيراژ است، منتشر 
كنند. با »ديجي كاال« مذاكره شده كه عالقه مندان به 
خريد كتاب و نشريه، با خط تلفني ديجي كاال بتوانند 
كاالهاي ما را دريافت كنند. از س��وي ديگ��ر برخي از 
آرشيو نش��ريات مان را روي وب سايت بنياد سينمايي 
فاراب��ي بارگ��ذاري مي كنيم كه مخاطبي��ن بتوانند با 
سهولت بيش��تري به اين نش��ريات دسترسي داشته 
باشند. معتقدم نشريات كاغذي بايد در فضاي مجازي 
هم كار و تالش بيش��تري كنند كه مخاطبين ش��ان، 
دنبال كننده و فالوورهاي بيش��تري داش��ته باش��ند و 

فضاي فكري، نقد و گفت وگو را ترويج كنند. 
  شما بارها در صحبت هاي تان اشاره كرده بوديد 
كه مايليد مبالغ را شفاف سازي كنيد اما هرگز اين 

كار را نكرديد چرا؟
بايد اين كار را بكنيم، در گام نخس��ت تصميم داريم كه 
اطالعات مربوط به حمايت هاي بنياد سينمايي فارابي 
از پروژه هاي سينمايي از سال 9۰ تا 96 را منتشر كنيم. 
ما يك واحد مالي و واح��د معاونت فرهنگي و يك واحد 
حقوقي داريم. اطالعات اين سه بخش راجع به يك پروژه 
سينمايي بايد يكدست باشد تا مو الي درزش نرود. فردا 
مثال ما يك عددي را در وب سايت مان منتشر مي كنيم 
نگويند اين عدد ش��ما 1۰۰۰ تومان آن كم يا زياد است. 
داريم آمارها را مرتب مي كنيم. ان شاءاهلل در سال جديد 

آن را منتشر مي كنيم. 
  پس منتظر جنگ باشيم.

شفافيت، گفت وگو و چالش به همراه دارد.

ندا آل طيب

در سال جاري چند تايي از كتاب هاي من منتشر ش�ده و چندتايي هم در دست چاپ است و قرار 
است تا نمايشگاه آتي دربيايد. مجموعه اشعار مرا انتشارات »نگاه« در 664 صفحه منتشر كرده؛ 
كتاب »لولي وش مغموم« را كه ش�رحي بر زندگي، آثار و افكار مهدي اخوان ثالث است، انتشارات 
»نگاه« منتشر كرده. دو كتاب ديگر من هم در انتشارات نگاه در دست انتشار است؛ اولي مجموعه 
شعري است به نام »واژه هاي من« و ديگري مجموعه مقاالتي است در باب ادبيات و فرهنگ به نام 
»فرهنگ مدارا«. يك كتاب هم اخيرا انتشارات »كوله پشتي« از من منتشر كرده است كه گزينه اي 
از شعرهاي غنايي است با عنوان »دعا كنيد سطرهاي عاشقانه از يادمان نرود«. يك كتاب هم در 
انتشارات »ورا« دارم كه آنتولوژي شعر اجتماعي ايران از مش�روطه تا روزگار ما است. اين كتاب 
خيلي وقت پيش بايد منتشر مي شد؛ اما به خاطر مشكلي كه براي ناشر آن پيش آمد، مجوز آن به 

نشر ورا واگذار شد و آن طور كه به من قول داده اند قرار است تا نمايشگاه آتي دربيايد.«

آثار جديد موسوي


