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یـادداشـت

برای سالروز تولد استاد بنان
ترانه هستی، کیهان کلهر 

و حکایت یک پایان بندی متفاوت

پایان بندی موسیقی سریال «خاتون» در نوع خود خرق عادتی بود 
و نوعی سنت شــکنی؛  آن هم در فضایی که شنیده های ما حکایت از 
بریــز و بپاش های فراوان و البی های تودرتو و پیچیده برای تصاحب 
پایان بندی برخی از ســریال ها از ســوی ایــن و آن دارد و حتی گفته 
می شــود پول های کالنی نیز زیروزبر می شــود تا ایــن بخواند و آن 
نخواند. اما در میان این هیابانگ ها، آهنگســاز و موزیســینی آشــنا 
به ظرایف و دقایق موســیقی و آگاه به برخــی از آثار جاودان تاریخ 
موســیقی ایران، به ســراغ یکی از ترانه های مانــدگار با صدای بنان 
رفت و دیگران را تحذیر داد و مصداق آن حکایت شــیخ  عطار شــد 
که حکیمی به زیدی که به دنبال گمشــده (در اینجا گنج) خود بود، 
ندا داد که به دنبال اصل باشــند و نه فــرع و بدل و اصل در همین 

نزدیکی هاست و نیازی نیست این همه راه دور بروید:
آب نزدیک است چندینی َمتاب/ چون فرو بردی دو گز خاک، اینت 
آب/ کار باید کرد مرد کار نیست/ ورنه تا آب از تو ره بسیار نیست/ ای 
دریغا روبهی شــد شیر تو/ تشنه می میری و دریا زیر تو/ تشنه از دریا 
جدایی می کنی/ بر سر گنجی گدایی می کنی/ ای عجب چندان ملک 

در درد و رنج/ بر سر گنج اند و می جویند گنج.
در این میانه کنجکاو بودم که دریابم چرا آقای کلهر به سراغ این 
ترانه رفت تا فرصتی شــد و در گپی کوتاه از ایشــان شنیدم: همیشه 
عاشــق صدای بنان بودم و به خصوص این تصنیف را خیلی دوست 
داشــتم. وقتی ساخت موسیقی سریال خاتون به من پیشنهاد شد، با 
درنظرگرفتن داستان و مضمون، به ذهنم رسید بهترین ترکیب متصور 
برای من، همین ترانه اســت و با همین ذهنیت به ســراغ این آهنگ 

رفتم و البته جدای از آن چند دلیل دیگر هم داشتم.
اول به دلیل اینکه یک بدهکاری معنوی به بنان حس می کردم 
و دوست داشتم اثری از ایشــان در یک چارچوب و با آهنگ سازی و 
تنظیمی متفاوت به نسل جدید معرفی شود که خوشبختانه در این 

مورد موفق بود.
دلیل دوم، موســیقی پایان بندی ســریال های ایرانی است که به 
نظرم نیاز به آسیب شناسی جدی دارد، چون به ورطه ای از انحطاط 
و نشــیب افتاده است؛ چه در آهنگســازی و چه در خوانندگی و به 
نظر می رســد بیش از  آنکه محتوای این پایان بندی ها و سنخیت آن 
با کلیت کار مهم باشــد، ربودن گوی رقابت این وآن اهمیتی فزون تر 
یافته است، بر همین اساس به ذهنم رسید که می توان با چنین کاری 
به کارگردانان و تهیه کنندگان توصیه کرد که مسیرهای دیگری هست 
که می تواند ســریال آنها را موفق تر هم نشــان دهــد و ضمن آنکه 
صدای مخملین بنان خود مســیری تــازه را در نگاه به جنس و نوع 
و کیفیت صدا و خواندن می گشاید که متأسفانه این روزها به رقابت 

فریاد ها و جیغ ها بدل شده است.
سوم اینکه اجرا و تنظیم اثر اصلی به نظرم بسیار ضعیف است و 
درخور صدای آســمانی بنان نبود... دوست داشتم این اثر با تنظیم و 

اجرای ارکستری درخور مقام بنان شنیده شود. 
البته آقای کلهر اشــاره کردند وقتی این پیشــنهاد را با خانم تینا 
پاکروان (کارگردان ســریال خاتون) در میان گذاشــتند، ایشان نه تنها 
اســتقبال کردند بلکه هربار که این اثر را می شــنیدند، با آن سخت 

همذات پنداری می کردند و حتی در مواقعی با کار می گریستند.
گوهر و جوهر اصلی سخن آقای کلهر همان هشدار عطار است 
که می توان در قالب موسیقایی آن را به وجود صدها تصنیف و ترانه 
در تاریــخ معاصر ایــران ترجمه کرد که قابلیت های بســیاری برای 
کارکردن دارند. تنها باید دانشــی داشت و البته حسن نیتی تا بتوان 

غبار از روی چنین کارهایی برداشت و به جامعه معرفی شان کرد.

در روزهــای اخیــر موضوع گنــدم و فراورده هــای آن به سیدابوالحسن مختاباد
بزرگ ترین دغدغه ذهنی مردم و دولتمردان و صنعتگران این 

حوزه تبدیل شده است.
موضوع از چند روز قبل آغاز شد؛ جایی که در رسانه های 
اجتماعی خبر از کمبود روغن در مغازه ها داده شــد. ســیل 
مراجعه برای خرید روغن خوراکی منجر به اتمام باقی مانده 
موجودی فروشــگاه ها شــد اما هیــچ صدایی از مســئوالن 

برنیامد.
در ادامــه نیز موجودی ماکارونــی مغازه ها کاهش یافت 
و نبود ماکارونی شــهر را فراگرفــت. ماکارونی ارزش غذایی 
خاصی ندارد اما شــکم پرکن اســت و نیازی نیست که حتما 
همراه آن گوشــت مصرف شــود؛ بنابراین در سال های اخیر 
تبدیل بــه یکی از اقــالم پرمصرف مردم عادی شــده بود و 
خبــر کمبود یا گرانی آن واقعا برای خیلی از اقشــار کشــور 

نگران کننده بود.
اما بازهم در روزهای اولیه، مقامات ســکوت کرده بودند 
و این وظیفه را بر دوش برخی کارشناســان همســوی دولت 
انداختند تا در رسانه های اجتماعی از این اقدام حمایت کنند. 
کارشاسان مذکور فهرستی از دالیل (از قاچاق آرد و یارانه آن 
گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین) ارائه کردند. این اظهارنظرات 

به سرعت از سوی کارشناسان مستقل زیر سؤال رفت.
در روزهای اولیه (متأثر از تعطیالت عید فطر و تقارن آخر 

هفته ) این شکاف اطالع رسانی همچنان باقی بود.
اکنون که چنیــن تصمیمی با این حجم از آثار نتوانســته 

بود کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و همچنین مردم عادی 
را اقنــاع کند، چاره ای جز حضور مقامــات مربوطه نبود. اما 
مقامات نیز حرف تازه ای غیر از آنچه کارشناســان همســوی 

دولت گفته بودند، نداشتند.
نکته مورد توجه نیز همین اســت. در غیاب اطالع رسانی 
دقیق از ســوی مراجع دولتی، امکان هرگونه مستندســازی 

واقغی یا غیرواقعی وجود دارد. ذکر دو نمونه راهگشاست.
مورد اول رئیس اتحادیه نان  فانتزی است که گفته قیمت 
آرد واحدهــای نان فانتزی یکباره در هر کیســه نزدیک به ۱۰ 
برابر افزایش یافته اســت. نامبرده این افزایش را در توضیح 
دلیل قیمت ۱۰هزار تومانی نان باگت ارائه کرده و اظهار کره 
که نرخ نامه ای که در فضای مجازی دست به دست می شود، 

واقعی نیست.
او ســپس نتیجه موردنظر خود را گرفته ناظر بر اینکه نان 
فانتزی دیگر نرخ مصوب ندارد و به صورت عرضه و تقاضا و 
رقابتی اســت. معنای این حرف این اســت که هر قطعه نان 

باگت بیشتر از ۱۰هزار تومان قیمت خواهد داشت.
مورد دوم مشاور انجمن کارفرمایان کارخانجات ماکارونی 
اســت. وی در یک موضع عجیب، اظهار کرده کارخانه هایی 
که ماکارونی را با آرد یارانــه ای تولید کرده اند، نمی توانند به 
قیمت گران تری بفروشــند و کســانی که یک شبه قیمت ها را 

تغییر داده اند ، مشمول تعزیرات می شوند.
واقعیت آن اســت که در غیاب یک «ناظــر»، «مطلع» یا 
«سخنگو» که فعالیت ها و تحوالت این صنعت را رصد کرده 
و حســب مورد اظهارنظر یا موضع گیــری کند، امثال نامبرده 
این جســارت را پیدا می کند که چنیــن جمالتی را خطاب به 

دیگر اشخاص بیان کند.
وی با بیــان اینکه صنعت ماکارونی تنهــا صنفی بود که 
اصرار داشــت برای جلوگیری از رانت و فساد، گندم یارانه ای 
نمی خواهد، گفت: «با وجود افزایش هزینه ها هم هیچ وقت 

قیمت ها را افزایش ندادیم و در ســال ۱۴۰۰ هم ما ماکارونی 
را به قیمت ســال ۹۸ عرضــه کردیم». این در حالی اســت 
کــه رئیس کانون انجمن هــای صنایع غذایی معتقد اســت 
کارخانه های ماکارونی ســاالنه ۳۰۰ هزار تن ماکارونی صادر 
می کننــد که همه از همین آرد های یارانه ای درســت شــده 

است.
مردم عــادی اطالعی از تحوالت دقیــق صنایع ماکارونی 
نداشــته و عالقه ای هم به دانســتن آن ندارند. این از جمله 
وظایف مقامات دولتی است که چنین تحوالتی را دنبال کرده 
و در مواقع مقتضی تالش کنند افکار عمومی را اقناع کرده و 
با تصمیمات خود همســو کنند. ولی در چند روزی که از این 
وقایع می گذرد، عمال رسانه ها عرصه تاخت و تاز کارشناسان و 
صنعتگران موافق و مخالف دولت بود و شاکله اطالع رسانی 

و تبلیغات دولتی نیازی ندید که مردم را قانع سازد.
اغلب هدف اقناع آن اســت که افراد کاری را انجام دهند 
که در صورت عدم اقناع انجام نمی دهند. از منظر شــخصی 
که اقناع شده است، فرایند اقناع متضمن حدی از فشار روانی 
است و پیوستاری دارد که یک قطب آن «نفوذ» و قطب دیگر 

«جبر» است.
در قطب نفوذ، فشــار مبنایی استداللی و منطقی داشته و 
در قطب مقابل نیز فشار می تواند مبنای تهدیدکننده و تنبیهی 
داشته باشــد. اقناع جایی میان این دو قطب است که هم از 
اســتدالل منطقی بهره می گیرد و هم به هیجان ها متوســل 

می شود.
در قضیه ای به این ســطح از اهمیت و در غیاب تیم های 
واکنش سریع اطالع رســانی و سخنگویی، امکان ایجاد اقناع 

از بین رفت.
این بار نیز کاســبان و منتفعان این تصمیم بودند که موفق 
شدند فضای رســانه ای را در دست بگیرند و بازهم مسئوالن 

و تصمیم گیران و روابط عمومی های مربوطه را جا بگذارند.

وقتی مسئوالن از ماکارونی جا ماندند

رویترز: به گفته رســانه های دولتی کره شــمالی، کارمنــدان اداری و 
کارگران کارخانه ها به مناطق کشــاورزی در سراســر این کشور اعزام 
شــده اند تا به مبارزه با خشک ســالی بپیوندند. این اقدام در بحبوحه 
نگرانی هــا درباره کمبود طوالنی مدت مــواد غذایی صورت می گیرد. 
کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی، خواســتار اقداماتــی برای بهبود 
وضعیت غذایی پرتنش در این کشــور شــده؛ وضعیتی که ناشــی از 
همه گیری کووید ۱۹ و توفان های آب و هوایی در اوایل ســال گذشــته 
اســت. خشک ســالی و ســیل مدت هاســت تهدیدی اقلیمی برای 
کره شمالی به شمار می رود. کشــوری که فاقد سیستم های آبیاری و 
سایر زیرساخت های فنی است و هرگونه خطر طبیعی جدی می تواند 
اقتصاد منزوی آن را بیشتر فلج کند. کشوری که در حال حاضر اقتصاد 

آن به دلیل تحریم های بین المللی دچار مشکالت حادی است.
روزنامه رودونگ ســینمون شــمال گزارش داده اســت مقامات 
دولتی، کارگران شرکت و کارخانه دست به دست هم دادند تا همراه 
با کشاورزان سراسر این کشور به توزیع تجهیزات پمپاژ و توسعه منابع 
آب در مناطق مستعد خشک سالی بپیوندند. هرچند اطالعات درباره 
این کشور محدود است، اما گفته می شود این تالش ها با هدف مقابله 
با خشک ســالی مداوم و آماده ســازی برای خشک سالی آینده است. 
همچنین مردم اســتخرهایی ایجاد کرده اند، کــود و تقویت کننده به 
محصوالت اضافه کرده اند و تراکتورها، کامیون ها و کشاورزان را برای 

حمل آب به مزارع فرستاده اند.
یکــی از کارمندان اعزامــی  گفت واحدهای کارگــری جوان تر که 
معمــوال در پروژه های زیربنایی بزرگ به کار گرفته می شــدند، اخیرا 

آبراه هایی را در شهرهای بندری شرقی ساخته اند.
در ماه مارس، سازمان ملل از پیونگ یانگ خواست تا مرزهای خود 
را برای کمک به کارگران و واردات مواد غذایی بازگشایی کند و تأکید 
کرد که انزوای عمیق این کشــور ممکن اســت بسیاری دیگر از مردم 
آن را با گرســنگی مواجه کند. کره شــمالی به طور رسمی هیچ مورد 
کووید۱۹را تأیید نکرده، اما ســازمان «برنامه جهانی غذا» تخمین زده 
اســت که حتی قبل از شــیوع این بیماری همه گیر، ۱۱ میلیون نفر یا 
بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کره شمالی، دچار سوءتغذیه بودند و به 

کمک های بشردوستانه نیاز داشتند.

شرق: وضعیــت معیشــت و رفاه 
چهره های مطرح هنر، به خصوص 
کــه دوره  افــرادی  از  آن دســته 
را پشت ســر می گذارند،  کهنسالی 
از جمله موضوعاتی است که این 
روزهــا به بحث داغی بدل شــده 
اســت. چندی پیــش ویدئویی از 
رضا رویگری بازیگر، سینما، تئاتر و 
تلویزیون در خانه سالمندان منتشر 
و به ســرعت در فضــای مجازی 
بازنشــر شــد. از همــان ســاعات 
ابتدایــی منتشرشــدن ایــن ویدئو 
بســیاری به دنبال رفع مشــکالت 
رویگری برآمدند و درنهایت برخی 

از چهره های هنری و ورزشــی کشــور که در رأس آنها پرویز 
پرستویی حضور داشــت، با پیگیری های صورت گرفته موفق 
شدند تا خانه ای همراه پرستار برای رضا رویگری فراهم کنند 
تا پس از بهبود شــرایط جســمی و ترخیص از آسایشگاه در 
آنجا اقامت کند. همچنین تأکید شــد که ایــن محل اقامتی 
متعلــق به خانواده رویگری نخواهد بــود و صرفا در اختیار 

هنرمندانی با شرایط مشابه قرار خواهد گرفت.
از سویی دیگر برخی دیگر از هنرمندان با مشکالتی مشابه 
سال هاســت که روزگار می گذرانند و کمتر کســی از شــرایط 
زیســتی آنها باخبر است. اصغر شــاهوردی از صدابرداران 
باسابقه سینمای ایران که فیلم هایی مانند «هامون»، «پری»، 
«لیال»، «قرمز»، «باشــو غریبــه کوچک»، «اجاره نشــین ها»، 
«شــاید وقتی دیگر»، «کیمیا»، «ســارا»، «بانو»، «زیر پوســت 
شهر» و «خانه دوســت کجاست؟» را در کارنامه کاری خود 
دارد، ســال ۱۳۸۶ هم زمان با ساخت فیلم «چراغی در مه» 
در یــک حادثــه رانندگی هنــگام بازگشــت از صحنه دچار 
آســیب دیدگی مغزی شد و تا به امروز در منزل مسکونی اش 
تحت درمان است و قادر به انجام کاری نیست. سینما تعداد 

زیادی هنرمنــد دارد که برای 
گــذران شــرایط روزمره خود 
هرچند  هستند.  مشکل  دچار 
وقت یک بــار خانواده یکی از 
آنها لب به ســخن می گشاید. 
پــس از بحث های پیش آمده 
به  رسیدگی  چگونگی  درباره 
شرایط هنرمندان پیش کسوت 
ســینمای ایران با محمدعلی 
سریال های  کارگردان  نجفی، 
مهم سربداران و بوعلی سینا 
و از اعضای هیئت مدیره خانه 
او  کردیــم.  صحبت  ســینما 
گفت: «خانه ســینما تنها یک 
ساختمان نیســت و از صنوف مختلفی تشکیل شده است و 
مجموعه صنوف خانه سینما را تشکیل می دهد و هر فردی 
که در سینما کار می کند، طبعا در یکی از اصناف خانه سینما 
عضو اســت و آنها افرادی هستند که در ساخت فیلم نقش 
دارند. پیگیری شرایط اعضا، وظیفه ای است که ابتدا بر روی 
دوش صنوف گذاشته شده اســت و بعد این صنوف هستند 
که شــرایط نامناسب اعضایشــان را به خانه ســینما اطالع 
می دهند و خانه سینما هم موضوع را بررسی می کند. وقتی 
این مراحل طی نشــود، به این معناست که احتماال فقط در 

حال ارجاع کردن هستیم».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفــت: «طبیعی 
است که خانه ســینما موظف است که به وضعیت اعضای 
صنوف رســیدگی کند ولــی قطعا این موضــوع راه منطقی 
خــودش را دارد و باید از طریق همیــن موارد موضوعات به 
هیئت مدیــره و مدیرعامل خانه ســینما منتقل شــود. خانه 
ســینما متولی سینماســت و بایــد مراقب بود کــه از طریق 
شناســایی درســت موارد قابل پیگیری به وضعیت اعضای 

خانه سینما رسیدگی شود».

زیر آسمان جهان صنف

هامون- داریوش مهرجویی -۱۳۶۸
هامون (خســرو شکیبایی): آقای رئیس، این خانوم، این آقا و فک و فامیالشون دست به دست هم دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته 

سر محل که منو دستگیر کنه... انگار من جنایت کردم. حاال هم باید نفقشو بدم... هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم... 
هم بچه مو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا؟ من نمی تونم طالق بدم؟ من نمی تونم. این زن، این زن سهم منه، حق منه، عشق منه...

من طالق نمی دم...

دیـالـوگ روز

نـامـه بـه وزیـر بهـداشـت

درخواست جمع بندی آموزه های
دو سال کرونایی

دو سال پیش که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد دو گروه با نحله های 
فکری مختلف، ادعای مبارزه و شکســت دادن کرونا را مطرح کردند و 
گفتند که می خواهند کرونا را چاره کنند. یکی جانب علم و دستاوردهای 
دانش را گرفت و آهســته و پیوسته - بی قیل وقال- راهش را پیش برد 
و دیگــری انواعی از روش های درمانی مختلف و توصیه ها را به گوش 
مردم رساند. با واکسن مخالفت کرد، فاصله فیزیکی را به سخره گرفت، 
به حامیانش توصیه کرد پیشنهادهای پزشکی را جدی نگیرند و به جای 
آن از ترکیباتی که آنها معرفی می کنند، استفاده کنند؛ برخی به این گروه 
اقبال نشان دادند و فرامین ایشــان را حسب مودِت دیرین، اجرا کردند. 
اکنون که شرایط کرونا در مهار نسبی است و از آمار مرگ ومیرها کاسته 
شــده است، به نظر می رســد زمان آن فرارسیده باشد که حضرت عالی 
نتیجــه این دو رویکــرد را جمع بندی و به پیشــگاه مــردم ارائه کنید. 
مســتحضرید که مصیبت هــا و بالیا باوجــود داغ هایی کــه به همراه 
می آورند، بستری برای مطالعه ها و ارائه راهکار برای رخدادهای بعدی 
هســتند. بهتر از من می دانید برخی کشورها جهش های پزشکی امروز 
خود را مرهون بررسی و درس آموزی از پرونده ها و پژوهش های اواخر 
قرن ۱۹ و ۲۰ می دانند. از همین رو خواستارم در کنار تالش های قبلی و 
برای ثبت روشنگرانه در تاریخ پزشکی، نکاتی را که از ارزیابی های فراگیر 
اپیدمیولوژیک در این دو ســال اندوخته ایم، برای عموم ساکنان امروز و 
فردای این ســرزمین بیان کنید. بی شک یافته ها، قالب کار و نقشه راهی 

که ارائه می کنید، برای آیندگان مفید، آموزنده و راهگشا خواهد بود.

کارمندان به مزرعه می روندمحمدعلی نجفی: خانه سینما متولی سینماست

پویا نعمت اللهی
روان پزشکدکترای علوم ارتباطات و روزنامه نگار

ارسیا تقوا

چـه خبـر؟

دویچه وله: جمعیت موســوم به «اتحادیه 
جوانان سوسیالیســت میهن پرست» که در 
نقش پلیس کره شــمالی عمل می کنند، از 
زنان ۲۰ و ۳۰ ســاله که شــلوارهای تنگ یا 
شلوار جین تنگ پوشــیده و قانون را نقض 
کرده انــد، فیلم برداری می کند و ســپس آنــان را به مراکــز در نظر 
گرفته شــده فرامی خوانــد و از آنان می خواهد تا متن دســت نویس 
خودانتقادی را بنویســند و متعهد شــوند که جرم الگوبرداری از مد 
غربی را تکرار نکنند. پیراهن ها، ژاکت ها و مدل های موی غربی در کره 
شمالی غیرقانونی محسوب می شــوند. هم چنین، هر نوع پیرسینگ 
(سوراخ کردن) صورت مانند لب و بینی در کره شمالی ممنوع است.

الشرق االوسط: «وجدان الماجد» هنرمند 
۴۹ساله عراقی در ۹ ماه اخیر در بغداد، ۱۵ 
نقاشی دیواری از چهره های برجسته این 
کشــور و جهان خلق کرده است. یکی از 
آنها چهره زها حدید است که ۹۵۰ پروژه 
را در ۴۴ کشــور اجرا کرده اســت. در دیوارنــگاره او که در تقاطع 
روبه روی پل صرافیه قرار دارد، به نظر می رســد مشــتاقانه منتظر 
باغی اســت که با گیاهان و گل ها مبله شــده و اطراف آن را سنگ 
سفیدی احاطه کرده است. ماکس وبر و مادر ترزا و چند شخصیت 

عراقی دیگر جزء این چهره ها هستند.
ایســنا: فرج اهللا صبا در یکی از روزهای 
دهــه ۴۰ به طور اتفاقــی مطلبی را برای 
نشریه  روشنفکر می نویسد که سال هاست 
به اشــتباه در میان مردم به عنوان نامه 
چارلی چاپلین به دخترش دست به دست 
می شــود. حاال این دروغ یکی از پرعمرترین دروغ های رسانه ها و 
جرایــد ایران اســت. این نامه جعلی در مقدمــه چند کتاب هم 

منتشر شده و به آن استناد می شود. 


