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| بهرام گودرزى با انتقاد از رفتار نهادهايى مانند تلويزيون با پيشكسوتان موسيقى 
اصيل ايرانى از شرايط سخت توليد و انتشار آثار فاخر صحبت كرد.

بهرام گودرزى خواننده پيشكســوت موسيقى ايرانى كه مخاطبان دهه شصت موسيقى 
ايران با آثار وى آشــنايى بيشترى دارند با اشــاره به كاهش فعاليت هاى موسيقايى خود 
عنوان كرد: هيچ كار جديدى براى توليد و انتشار ندارم و اين روزها عمده توجه و تمركزم 
را روى آموزش موســيقى معطوف كرده ام كه فكر مى كنم در اين شرايط بهتر از هر كار 

ديگرى است.
وى با ابراز تاسف از بى توجهى تلويزيون به پيشكســوتان موسيقى بيان كرد: متاسفانه 
در تلويزيون به موســيقى ايرانى توجه مى كنند و در فضاهاى ديگر هم شــرايط كار براى 

پيشكسوتان فراهم نشده است و گويا فقط عده اى از جوانان هستند كه بايد مجالى براى 
كار داشته باشند.

اين خواننده ادامه داد: توليد يك آلبوم در ســاده ترين شكل ممكن بيش از 70 ميليون 
تومان براى توليدكننده هزينه دارد حال با اين شرايط من از كجا بايد چنين مبلغى را تامين 
كنم تا آثارم را منتشــر كنم. اصال آيا تهيه كننده اى حاضر مى شود در اين فرآيند پرسود 
موسيقى پاپ سرى هم به خوانندگان و هنرمندان پيشكسوت موسيقى بزند و از آنها براى 
توليد آلبوم دعوت كند. گويى هرچه ما قديمى تر مى شــويم سرعت از بين رفتنمان نيز 

سريع تر شده است.
اين هنرمند بيان كرد: با اين فضايى كه طى سال هاى اخير در حوزه موسيقى ايرانى به 

وجود آمده آيا مى توان انتظار ظهور ستارگان بى نظيرى چون فرهنگ شريف، جليل شهناز، 
پرويز ياحقى و بسيارى ديگر از هنرمندان را داشت؟ ديگر ميدانى براى ادامه كار وجود ندارد 
كه بخواهيم بر اساس آن شاهد اجراى آثارى در حوزه موسيقى اصيل ايرانى باشيم. در اين 
راه صدا و سيما هم حكايتى براى خود دارد زيرا وقتى از من و تعدادى ديگرى از دوستانم 
براى حضور در برنامه اى دعوت مى كنند نه تنها صحبتى از حمايت انجام نمى شود بلكه 
برخى از دوستان تهيه كننده اعالم مى كنند بايد خوشحال باشيم كه جلوى دوربين ها به 

مردم معرفى مى شويم.
گودرزى تصريح كرد: چشم ما روشــن كه رسانه ملى اين گونه با هنرمندان پيشكسوت 
خود برخورد مى كند. جالب اينكه مردم هم ديگر تمايلى به شنيدن موسيقى ايرانى ندارند. 

راه را بر موسیقی اصیل 
ایرانی بسته اند

| رضــى هيرمندى بــا تأكيد بــر ضرورت 
شكســتن تابوها و علنى كردن موضوع كودك آزارى 
مى گويد: اگر من بدانم كه اهميت آموزش به بچه ها 
در كاهش كودك آزارى چيســت، با مشت تابوها را 
مى شــكنم. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، اين 
مترجم ادبيات كودك و نوجوان درباره ظرفيت ادبيات 
در زمينه آگاهى بخشى به بچه ها براى شناخت بدن 
خود و پيشــگيرى از اتفاق هايى مثل تعرض و تجاوز 
به آن ها، اظهار كرد: اين موضــوع مانند هر موضوع 

ديگرى به زمينه ســازى نياز دارد. در وهله اول الزم 
است ضرورت اين موضوع به پدر و مادرها و تمام افراد 
جامعه يادآورى شود زيرا اگر اين آسيب ها پنهان بماند 

به تمام افراد جامعه آسيب مى زند.
او با بيان اين كه ضرورت پرداختن به اين موضوع و 
آگاهى بخشى درباره آن دو بعد دارد، افزود: يك بعد 
آموزشى است و ديگرى  بعد ادبى و هنرى آن است؛ در 
وهله اول مسئوالن آموزش و پرورش و روان شناسان 
بايد پدر و مادرها را نسبت به اين موضوع آگاه كنند 

و در كنار آن ها نويسندگان و هنرمندان بايد به طور 
غيرمستقيم و در قالب داســتان، قصه و تصوير اين 
موضوع را بــه پيش ببرند. نبايد تــوپ را  در ميدان 
نويســنده ها، هنرمندان و دســت اندركاران ادبيات 
كودك و نوجــوان بيندازيم زيــرا كار آن ها چيزى 

ديگرى است.
هيرمندى ســپس گفت: ظرفيت هنر و ادبيات به 
وسعت تمام مســائل اجتماعى اســت؛ بنابراين اگر 
روان شناسان و مربيان ما آموزش را از مدارس شروع 

كنند، هنرمنــدان مى توانند هنــر را در خدمت اين 
موضوع دربياورند؛ مثــال نمايش نامه اى تهيه كنند و 
اين موضوع را به لطيف ترين و ظريف ترين  شــكل 
ممكن به نمايش بگذارند، و تندى و تيزى مســائل 
حساســيت برانگيز را به اين طريق از  مسائل بگيرند 
تا با  واكنش منفى و نامناسب پدر و مادرها به لحاظ 

مسائل سنتى و يا مسائل ديگر مواجه نشوند.
او در ادامه بيان كرد: على رغم  اين كه اين مسائل 
تابو اســت ما چند كتاب شــعر در اين زمينه داريم. 
از اين بهتر چه مى تواند باشــد؟ شعر شكل ظريف و 
لطيف هنرى اســت كه اين موضوعات را مى تواند به 
بچه ها آمــوزش دهد. بنابراين شــاعران، هنرمندان 
تئاتر و قصه نويســان مى توانند اين مسائل را آموزش 
دهند. اثرى كــه هنرمندان و شــاعران بــر اوليا و 
مربيان مى گذارند دســت كمى از متخصصان ندارد. 
روان شناســان و مربيان و اديبــان و هنرمندان بايد 

در كنار يكديگر باشند و دست به دست هم بدهند.
اين مترجم با بيان اين كه صحبــت كردن درباره 
كودك آزارى و آموزش به كودكان درباره بدن شــان 
تابو نيســت خاطرنشــان كرد: چرا بايد تابو باشد؟ 
روان شناسان درباره دزدى بحث مى كنند و مى گويند 
چه كنيم كه مســئله دزدى از بين برود؛ آيا اين تابو 
است؟ خير، اين آسيب اجتماعى است. كودك آزارى 
هم همين طور اســت. كودك آزارى يك نوع دزدى 
اســت؛ دزدى از حريم خصوصى كودكان. چرا بايد 
تابو شــود؟ اين تابوها را  كســانى نگه مى دارند و به 
آن ها دامن مى زنند كه نمى تواننــد در جامعه آن ها 
را حل كنند. با اين كار فقط صورت مســئله را  پاك 
مى كنند. با پنهان كردن،  اين مسئله حل نمى شود. 
تا كى بايد سرمان را مانند كبك زير برف فرو كنيم؟ 
اولين كارى كه بايد انجام دهيم، تابوشــكنى است؛ 
بايد صورت مســئله را علنى كنيم.هيرمندى افزود: 
سال هاســت كه  كودك آزارى در كشــورمان وجود 
داشــته و هميشــه پنهان شده اســت. حتى وقتى 
نويسندگان ما اين مســئله را از  بعد تاريخى بررسى 
مى كنند كــه در جامعه چنيــن پديده هايى وجود 
داشته، بالفاصله آن را سانسور مى كنيم و مى گوييم 
بدآمــوزى دارد.  صحبت كردن دربــاره بدى ها، بد 
آموزى نيست.  كسانى به دنبال پنهان كردن و دامن 
زدن به تابو بودن اين مســئله هستند كه نمى توانند 
آن را حل كنند و يا كسانى هستند كه از اين آسيب ها 
لذت بيمارگونه مى برند.او درباره آموزش «نه» گفتن 

به كودكان از طريق ادبيات نيز اظهــار كرد: بايد به 
بچه ها شجاعت مدنى را از همان كودكى ياد بدهيم. 
بايد «نه» گفتن را به آن ها آموزش دهيم  و به آن ها 
بگوييم اين موضوع بخشــى از حقوق انسانى و مدنى 
هر انسانى از جمله كودكان است. بايد خودكم بينى 
را از روان و روح بچه هــا بزداييم؛ به كودكان بگوييم  
شما به لحاظ جثه و جسميت و از نظر تجربه كمتر از 
بزرگ ترها هستيد اما داراى حقوق كمترى نيستيد. 
همان طور كه بزرگ ترهــا  مى گويند «نه»، كودكان 
هم مى توانند. نه گفتن براى كودكان عيب نيست و 
براى شان عواقبى ندارد. يكى ديگر از شرايط اين است 
كه به كودكان خود عــزت نفس را بياموزيم تا بچه ها 
به خودشان احترام بگذارند. فقط احترام گذاشتن  به 
بزرگ تر ارزشمند نيست. ارزش  گذاشتن به خودمان، 
جســم مان و حقوق  انســانى مان جــزو عزت نفس 
اســت.اين مترجم با آوردن مثالى گفت: اگر كودكى 
اسباب بازى اى دارد و رهگذرى مى خواهد آن را از او 
بگيرد، بايد ياد بدهيم  به او بگويد اين براى من است 
و شما حق نداريد به آن دست بزنيد. درباره بدن هم 
همين طور است؛ اگر كسى مى خواهد به جسم  كودك 
دســت بزند بايد بگويد «نه»،  اگر نتواند از حق خود 
دفاع كند بايد فرياد بزند و  پدر و مادرش را به كمك 
بخواهد. اگر اين ها را  بــه بچه ها ياد بدهيم و بگوييم 
اين  چيزها طبيعى است و تنبيهى متوجه شان نيست 
و  اگر كسى به حقوق شان تجاوز كرد  به پدر، مادر و 
مربيان خود بگويند. آن وقت مى بينيم با از بين بردن 

ترس به آن ها شجاعت داده ايم.
رضى هيرمندى تأكيد كرد: بايد در وهله اول بچه ها 
را شــجاع بار بياوريم كه بتوانند بــه پدر و مادر خود 
همه چيز را بگويند و به آن ها اعتماد داشــته باشند 
و بدانند پدر و مادرشــان آن ها را بدون قيد و شرط 
دوست دارند. هر آسيبى كه به كودك وارد شود  پدر 
و مادر از او دفاع مى كنند و او را مســئول نمى دانند. 
من ســال ها معلم بودم، يكى از علت هايى كه بچه ها 
تضييع حقوق خود را به پدر و مادر خود نمى گويند  
اين است كه به پدر و مادرشان اعتماد ندارند. بنابراين 
بچه ها را  بايد به گونه اى بار بياوريم كه رشته محبت 
بين بچه ها و پدر و مادر محكم باشد. او سپس درباره 
ترجمه آثارى با اين موضوعــات در ايران با توجه به 
اين كه برخى اين پرســش را مطرح مى كنند كه آيا 
به خاطر فرهنگ هــاى متفاوت مان ايــن ترجمه ها 
مى تواند تاثيرگذار باشد، اظهار كرد: اين  سوال را كه 

كتاب هايى كه در غرب منتشــر شده آيا مى تواند در 
اين جا تأثير داشته باشد نمى فهمم. علم روان شناسى 
از كجا آمده؟ غرب. چطور ما بزرگساالن براى  از بين 
بردن آســيب هاى روحى از آن ها استفاده مى كنيم، 
اما براى كودكان اســتفاده نكنيم؟ چــه دليلى دارد 
كه از علــم براى از بين بردن آســيب هاى اجتماعى 
كودكان استفاده نكنيم؟ تا حاال  هم عقب بوده ايم و 
دير جنبيده ايم. بايد تحقيق شود كه چرا  در برخى 
از حوزه ها عقب هســتيم.  چرا آخرين تكنولوژى در 
زمينه اينترنت وارد كشورمان  مى شود اما آگاهى ها 
به اين سرعت به دست ما نمى رسد؟هيرمندى درباره 
نحوه بيان اين مســائل در كتاب كــودك و نوجوان 
نيز گفت: من اعتراف مى كنم به عنوان كسى كه در 
حوزه بزرگساالن و كودكان كتاب ترجمه كرده و به 
اصطالح جزو روشــنفكران مملكت هستم در زمان 
كودكى بچه هايم حساسيت آموزش اين موضوعات  را 
به كودكان نمى دانستم، اگر مى دانستم طور ديگرى 
رفتار مى كردم. من افسوس مى خورم كه اين چيزها را 
نمى دانستم تا به بچه ها و شاگردانم ياد بدهم. اگر آن 
موقع مى دانستم  حاال چطور نوشتن برايم مسئله نبود 
و حتما راهش را پيدا مى كردم.او در پايان تأكيد كرد: 
ريشه انفعال و دست روى دســت گذاشتن ناآگاهى 
است. تا زمانى كه ندانيد ضرورت يك موضوع چيست 
سراغ آن نمى رويد. آگاهى و آگاه بودن مى تواند تابوها 
را از بين ببرد. جامعه ما همين حاال در  نقطه اى قرار 
گرفته كه به راحتى مى توانيم بگوييم نسبت به يك 
ماه پيش، پدر و مادرها خيلى راحت تر مى توانند اين 
مســائل را  بيان كنند. چطور اين تابو كمرنگ شد؟ 
چون ضرورت آن حس شــد؛ اما به چه قيمتى؟! ما 
لطمه هاى زيادى به لحاظ اجتماعى خورديم. فضاى 

مجازى كمك كرد تا تابوها كمرنگ تر شود. 

مــن اعتــراف می کنم 
به عنوان کســی که در 
حــوزه بزرگســاالن و 
کودکان کتــاب ترجمه 
کرده و به اصطالح جزو 
ن مملکت  ا شــنفکر و ر
هســتم در زمان کودکی بچه هایم حساسیت 
آموزش ایــن موضوعــات  را بــه کودکان 
نمی دانستم، اگر می دانستم طور دیگری رفتار 

می کردم

رضی هیرمندی:

بامشتتابوهارامیشکنم!

| پروانه ساخت فيلم «هيس پسرها فرياد نمى زنند» پوران درخشنده صادر شد. اين كارگردان مدتى قبل و 
پس از اتفاق تلخ يكى از مدرسه هاى پسرانه تهران در زمينه تعرض ناظم مدرسه به دانش آموزان از انتظار براى صدور 

مجوز فيلمى با نام «پسرها گريه نمى كنند» خبر داده بود.
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