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»وقتي ما به خودمان رحم نكنيم، ديگران به ما رحم 
مي كنند؟« حاال ترجيع بند حرف هاي هنگامه اخوان، 
خواننده شصت و دو ساله موسيقي اصيل ايراني است 
كه در كارنامه كاري خود سابقه همكاري با بسياري از 
موسيقيدانان مهم ايران را دارد. آن هم بعد از گذشت 
بيش از 50 س��ال فعاليت و تاثيرگذاري در موسيقي 

آوازي ايران. 
ام��روزه بخش اعظم��ي از هنرجوي��ان و هنرآموزان 
موس��يقي در ايران - چ��ه در هنرس��تان ها و چه در 
دانشگاه ها و موسس��ات خصوصي- را بانوان تشكيل 
مي دهند، اما اين بال هنري پ��س از ورود به بازار كار 
با كليش��ه هايي مواجه اس��ت كه از نگاه جنسيتي به 

مشاركت زنان در عرصه موسيقي نشأت مي گيرد. 
در بعد رسمي با وجود ممنوعيت ها و محدوديت هايي 
كه همواره وج��ود داش��ته، تالش هاي ان��دك ولي 
تاثيرگذاري نيز انجام شده كه ماحصل آن تا حدودي 
راه را بر مسير هنري بانوان آس��ان كرده است. از ايده   
»هم آوايان« حس��ين عليزاده گرفته تا شكل گيري 
و اج��راي گ��روه »هم نوازان ش��يدا« به سرپرس��تي 
محمدرضا لطفي و... همه و همه زنان را دوش��ادوش 
مردان، پيشاپيش موانعي گذاش��ته كه براي عبور از 

آنها با چالش هاي زيادي مواجه بوده اند. 
اما اگر اندكي در اخبار موسيقي همين چند سال اخير 
دقيق ش��ويم و نمونه هاي مختل��ف را در مخيله مان 
مرور كنيم به موارد متعددي برمي خوريم كه حكايت 
از منع حضور بان��وان براي حض��ور روي صحنه هاي 

اجراي موسيقي دارد. 
پرس��ش اينجاس��ت چرا با وجود تم��ام تالش هاي 
صورت گرفته هنوز ه��م اخبار منع حض��ور زنان بر 
صحنه هاي موسيقي ش��نيده مي ش��ود؟ در زمينه 
فرهنگ س��ازي  چه تالش��ي بايد انجام مي شده كه 
مغفول مانده است و از فقدان چه جريان حمايتي رنج 

مي بريم؟
 نگار خارك��ن و هنگامه اخوان دو موس��يقيدان از دو 
نس��ل متفاوت هس��تند كه هر يك به فراخور سن  و 
تجربه هنري ش��ان تالش كرده اند تا آثار تاثيرگذاري 
را در موسيقي ايران ارايه كنند. اگرچه هر دو هنرمند 
فعاليت هنر ي خود را با وجود ناماليمات متعدد ادامه 
داده اند اما به نظر مي رس��د يكي بعد از دهه ها تجربه 
از نامساعدي اوضاع خسته است و ديگري در جواني 
همچنان اميدوار؛ اميدوار به طريقي ك��ه كار خود را 
بي هيچ ممنوعيت كليش��ه اي، به ص��ورت حرفه اي 

دنبال كند. 

ميمانموميخوانم
هنگامه اخوان از 10 س��الگي يادگيري آواز را نزد پدر 
خود آغاز كرد اما راه هنري اش را با شاگردي نزد اديب 
خوانساري در مكتب اصفهان پي گرفت. اخوان ضمن 
همكاري با دو گ��روه »عارف« به سرپرس��تي پرويز 
مشكاتيان و »شيدا« به سرپرستي محمدرضا لطفي 
در اين سال ها كنسرت هايي را براي بانوان برگزار كرد 
و البته تعداد زيادي از آنها نيز لغو شد. او حاال دو سال 
اس��ت كه روي صحنه نرفت��ه و در هيات مديره خانه 
موسيقي فعاليت مي كند. با توجه به چالش هايي كه 
همواره پيش روي مس��ير هنري هنگامه اخوان بوده 
و نيز تاثير احتمالي او در شوراي تصميم گيري خانه 
موسيقي، از نقش اين خانه در حمايت از بانوان نوازنده 
و خواننده پرسش كرده ايم. او در پاسخ مي گويد: »به 
نظر شما خانه موس��يقي مي تواند كاري انجام دهد؟ 
گرچه بايد تاكيد كنم هر آنچ��ه در توانش بوده انجام 
داده ولي راه به جاي��ي نمي برد. مث��ل آن اتفاقي كه 

براي من اتفاق افتاد و راه نمي دادند كه حتي صحبت 
كنيم.«

او درباره اينكه آيا از طرف وزارت ارشاد كسي پاسخگو 
بوده اس��ت، مي گويد: »ن��ه! اصال مج��ال گفت وگو 
نمي دهند.  زماني ك��ه علي مرادخان��ي، مدير دفتر 
موس��يقي بود و آقاي الريجاني در صداوسيما حضور 
داش��ت به من اجازه برگزاري كنس��رت دادند. سالن 
اجاره كرديم و بليت فروشي انجام شد اما چند ساعت 
مانده ت��ا برگزاري كنس��رت به همراه خواه��رزاده ام 
فراخوانده شدم. اتهام اين بود كه اختالط زن و مرد به 
وجود آوردم اما به آنها گفتم شما اول منتظر مي مانديد 
تا حضور مخاطب در س��الن را ببيني��د، الاقل اگر آن 
زمان اختالط اتفاق افتاد مقصر هس��تم. اينكه مجوز 
صادر مي كردن��د اما بعدا به طريق��ي همه چيز ملغي 
مي ش��د يك بار و دو بار نبود و چندين بار اتفاق افتاد. 

داغ دلم تازه مي شود.«
هنگام��ه اخ��وان در خ��الل گفت وگويش م��دام به 
تجربه هاي اينچنين��ي كه با آنها دس��ت و پنجه نرم 
كرده است، اشاره مي كند: »مجوز برگزاري كنسرت 
گرفتيم اما معاون يكي از ش��هرداري ها گفت س��الن 
نمي دهيم و ما دوب��اره پول م��ردم را برگردانديم. در 
نهايت معتقدم اصال حرف زدن ه��م تاثير ندارد ولي 

من فقط براي موسيقي به تالش هايم ادامه مي دهم. 
من تا امروز 400 خواننده تربي��ت كرده ام ولي حتي 
بازنشستگي ندارم. اين س��ال ها كه در خانه موسيقي 
بودم آق��اي نوربخش بس��يار تالش كرد اج��ازه آواز 
خواندن زنان را بگيرد اما موفق نشد. همين جشنواره 
موس��يقي فجر را ببينيد، قبال در زم��ان حضور آقاي 
مرادخاني در دفتر موسيقي 10 گروه موسيقي بانوان 
در جدول اجراها وجود داش��ت اما امسال به زور يك 
گروه در جشنواره است. هيچ كس از موسيقي حمايت 
نمي كند. م��ن همين جا اعالم مي كن��م نمي خواهم 
10 ميليون ب��ه تاالر وحدت بپردازم كه تازه س��ه ماه 
بعد سالن در اختيارم بگذارند. آن هم ساعت 2 بعد از 
ظهر! شما بگوييد مگر س��اعت 2 بعدازظهر كسي به 
كنسرت موسيقي مي رود؟ اما ايراد ندارد، من مي مانم 
و مي خوانم. مجبور نيستم در تاالر وحدت بخوانم. من 
نه سياسي هستم و نه سياست را بلدم بلكه فقط براي 
بچه هاي موسيقي اعتراض مي كنم. حتي زماني كه 
به ما اجازه كنسرت دادند 24 س��اعت مانده به تاريخ 
اجرا اع��الم كردند! م��ن مي توانم در ي��ك روز آلبوم 

جمع كنم؟ اصال س��والم اين است: برگزاري كنسرت 
خواننده زن براي مخاطبان خانم چ��ه ايرادي دارد؟ 
چه اشكالي دارد براي مخاطبان خانم در استان هاي 

ديگر بخوانم؟«
او در ادامه عالوه بر خوانندگان زن به بانوان نوازنده اي 
اش��اره مي كند كه براي حضور روي صحن��ه با مانع 
مواجه مي ش��وند: »اين اصال درس��ت نيس��ت. اين 
چه كاري اس��ت كه نوازنده خانم را از بين نوازندگان 
بي��رون مي آورن��د؟ اتفاق��ا هنرمندان موس��يقي در 
اين مورد تقصيركار هس��تند. چون بين ش��ان اتحاد 
وجود ندارد و مدام پشت سر يكديگر حرف مي زنند. 
وقتي ما به خودمان رحم نكني��م، ديگران به ما رحم 
مي كنند؟ گروه ش��ش ماه تمرين مي كن��د ولي در 
نهايت با مراقبت ها و محافظت هاي آنچناني كنسرت 
برگزار مي شود. باز هم مي گويم حميدرضا نوربخش 
اعتراض كرد ولي آنها مي گفتند ش��ما از خط قرمزها 
عبور كرده اي��د. از كدام خط قرمز عب��ور كرديم؟ چه 
خيانتي به كشور انجام داديم؟ آيا نبايد بدانيم؟ من 64 
سالم است ولي همچنان با هزار مشكل مواجهم. اگر 
مصاحبه نكنم شما مي گوييد فالني بداخالق است اما 
هميشه از خودم مي پرسم، بعد از اين همه ماجرا چه 

بايد بگويم؟ االن دو سال است كنسرت نداشته ام.«

وقتيشروعكردمجنسيتمطرحنبود
نگار خاركن نيز از جمله نوازندگان جوان موس��يقي 
ايراني است كه با ساز كمانچه اش بسياري از بزرگان 
موسيقي ايران همچون محمدرضا شجريان و شهرام 
ناظري را همراهي كرده اس��ت. خاركن نيز دو س��ال 
پيش مراسم رونمايي آلبوم مستقلش به خوانندگي 
حسين عليش��اپور با عنوان »آن س��ياه افسون كار«، 
بي هيچ دليل قانع كننده اي لغو ش��د. با او دراين باره 
گفت وگويي كوتاه انجام داده  و چالش هاي پيش روي 
كار حرفه اي او را جويا ش��ده ايم: » از اولين سال هايي 
كه وارد هنرس��تان ش��دم چون 12-11 سال بيشتر 
نداش��تم صرفا هدفم موس��يقي بود و هيچ ذهنيتي 
نسبت به كاري كه مي خواستم انجام دهم، نداشتم. 
كمااينكه وقتي هم وارد هنرستان موسيقي دختران 
ش��دم كمانچه به عنوان س��از اصلي در هنرس��تان 
تدريس نمي شد و بيشتر از دو شاگرد كمانچه وجود 
نداشت. من با چنين مس��اله اي از همان روزهاي اول 
روبه رو بودم. بعد از گذراندن هنرس��تان و دانش��گاه 
و... كم كم وارد عرصه تكنوازي ش��دم و اهدافم شكل 
خاص ت��ري گرفت. در حال حاضر هم بيش��تر هدفم 
اين اس��ت كه در مس��ير موس��يقي اصي��ل ايراني و 
تكنيك هاي نوازندگي اس��اتيد صاحب س��بك قدم 

بردارم.«
او در ادامه اشاره مي كند كه هيچگاه از ديد جنسيتي 
به موسيقي نگاه نكرده است: »من هيچ وقت از بچگي 
به موضوع زن و مرد از ديد جنسيتي، نگاه نكردم. اين 
هم به س��بب محيطي بود كه از بچگي در آن رش��د 
يافته و بزرگ ش��ده بودم. من از 13 سالگي وارد گروه 
»نهفت« به سرپرس��تي جهانش��اه صارمي شدم كه 
اكثر كس��اني كه هم دوره من بودن��د االن براي خود 
نوازنده هاي ش��اخصي شده اند؛ دوس��تاني مثل صبا 
عليزاده، نويد دهقان و... جهانش��اه صارمي كه بنيان 
اين گروه را گذاشت مي خواست استعداد هاي نهفته 
موسيقي ايران را در قالب گروهي با همين مضمون و 
برآمده از نام يكي از گوشه هاي نوا، از كودكي پرورش 
دهد. ما در محيطي رش��د كرديم كه هم گروه نوازي، 
هم تك نوازي و هم اخالق حرف��ه اي رويكرد اصلي و 
هدف غايي بود. طبيعي است كه چنين محيطي روي 
ما تاثير مي گذاش��ت. آن زمان آن قدر با من حرفه اي 
برخورد مي شد ديگر مساله جنس��يت مطرح نبود و 

مهم كاري بود كه انجام مي داديم. با گذر زمان با موانع 
زيادي روبه رو ش��دم كه برآمده از نگاهي ناشي از زن 
بودن ما بود. ولي به ش��خصه هميشه سعي كرده ام از 
كنار اين موانع عبور كن��م و نگذارم آنها روي ذهنيتم 

تاثير منفي بگذارند.«
ن��گار خارك��ن درب��اره اينكه آي��ا هيچ وق��ت دليل 
قانع كننده اي ب��راي لغو رونمايي آلبوم ش��ما مطرح 
شد، گفت: » تا همين االن كه با هم صحبت مي كنيم 
هيچ كدام از اعضاي خانه موسيقي و مديريت آن اين 
مساله را براي من تشريح نكردند. خبر رونمايي آلبوم 
من چند روز قبل در س��ايت هاي خبري منتشر شد 
و اگر كس��اني مي خواس��تند مانع برگزاري آن شوند 
مي توانس��تند به من زودتر اطالع دهن��د. كمااينكه 
يك ماه و حتي يك هفته پيش ت��ر از آن هم در همان 
فروشگاه »فرهنگ« رونمايي آلبومي ديگر برگزار شده 
بود و مجوز خاصي نمي خواس��تند. از طرف ديگر در 
قانون وزارت ارش��اد آمده كه تجمع بيش از 300 نفر 
احتياج به مجوز اداره اماكن و... دارد. جالب است كه ما 
حتي اجراي موسيقي هم نداشتيم و بيشتر اين جلسه 
به گپ و همنشيني اهالي هنر، آن هم كامال دوستانه 
اختصاص داش��ت. آنچه عجيب بود اين بود كه يك 
ش��ب قبل از روزي كه ما رونمايي داشتيم به ما خبر 

دادند كه صبح بايد به پليس امنيت برويد. وقتي هم 
رفتيم كسي نبود كه به كار ما رسيدگي كند. موضوع 
از اساس براي من س��وال برانگيز بود. من هم فرصتي 
نداش��تم كه به همه بگويم رونمايي لغو ش��ده است. 
البته تا جايي كه توانس��تم پيغام دادم اما به هر حال 
دوستاني آمده بودند. در مجموع همه چيز خيلي برايم 
عجيب بود. هم برخورد ني��روي انتظامي بد بود و هم 

رفتار اهالي موسيقي.«
خاركن به فقدان حمايت اهالي موس��يقي، باالخص 
خانه موسيقي اش��اره كرده و مي گويد: »همان شب 
رونماي��ي جن��اب نوربخش ب��ا من تم��اس گرفتند 
و پي جوي اتفاق ش��دند؟ من گفتم بهتر اس��ت شما 
بگوييد چه شده اس��ت؟ اگر قرار بود چنين مراسمي 
مجوز بخواهد اين وظيفه خانه موس��يقي است كه به 
ما اعالم كند و م��ا را در جريان بگ��ذارد. ضمن اينكه 
مسوول برگزاري اين رونمايي نشر و پخش »جوان« 
)ناش��ر آلبوم( بود كه در كارش��ان حرفه اي هستند و 
اگر قرار بر داشتن مجوز بود حتما خودشان پيگيري 
مي كردند. اما بعد از آن تماس من ديگر هيچ تماسي از 

ب��ه  پ��ود«  و  »ت��ار  آلب��وم 
آهنگس��ازي حميد متبسم و 
با صداي وحيد تاج بر اس��اس 
گزيده اي از ابي��ات مختلف از 
بخش هاي گوناگ��وِن منظومه 
خس��رو و ش��يرين اثر نظامي 
گنجوي ش��اعر مش��هور قرن 

ششم هجري قمري، منتشر شده است. 
اين آلبوم در ده قس��مت تصنيف شده؛ ده قطعه اي 
كه ظاهرا قرار بوده روايتي منتخب از اين داس��تان 
عاشقانه و حواشي اش باش��د اما اولين چيزي كه در 
اين اثر به چشم مي خورد همان عدم انسجام روايي 
موس��يقي و كالم اس��ت. همان ارتباط عمودي اين 
ده قطعه ك��ه در اولين نگاه، م��ورد انتظار مخاطب 
اس��ت و ب��رآورده نمي ش��ود. اي��ن فرض ب��ا اعالم 
سرفصل ها و عناوين برخي از قطعات به رسِم نقاالن 
و پرده خواناِن شاهنامه بيش��تر هم تقويت مي شود 
و ش��ايد بتوان گفت تنها عامِل راب��ِط بين اين 10 
قطعه نيز همين تيترها اس��ت كه درجلِد آلبوم هم 
به ترتيب نوشته شده است. هرچند از نظر ِتماتيك 
هم برخي از ِتم ها و همچني��ن فيگورهاي ملوديك 
و ريتمي��ك در چن��د قطعه اي��ن مجموع��ه تكرار 
مي شوند. به جز اين موارِد ناچيز، به سختي مي توان 
عناصِر ارتباطي ديگري بي��ن قطعاِت گوناگون اين 
مجموعه يافت كه ب��ه مثابه نخ تس��بيحي ارتباِط 

عمودي روايت را برقرار يا حفظ كنند. 
از همه مهم تر اينكه گويا آهنگساز در موسيقي اصال 
تالشي براي روايت و توصيف نكرده است و در اثري 
روايي/توصيفي تنها وظيفه اي كه بر عهده موسيقي 
نهاده نشده همين توصيف و روايت است. حداقل و 
دم دستي ترين كاري كه مي ش��د در موسيقي كرد 
اشاره هايي به مليت دو پرسوناژ اصلي داستان است؛ 
شيرين كه شاهزاده اي است ارمني و خسرو پادشاه 
ايران زمين و ش��ايد برخورد اي��ن دو فرهنگ غني 

موسيقيايي در ساختار كمي كارگشا مي بود. 
اگر به منظومه خس��رو و ش��يرين نظامي مراجعه 
كنيم خواهيم ديد كه ابيات نيز به دلخواه و گزينش 

خالق اثر )و البته ب��ه فرموده 
خود ايشان با همكاري همسر 
محترم ش��ان( انتخاب ش��ده 
و البته به ص��ورِت دلخواه نيز 
جابه جا م��ورِد اس��تفاده قرار 
گرفته اس��ت. يعن��ي در يك 
قطع��ه مي بينيم چن��د بيت 
آغازي��ن ح��ذف و مث��ال بيِت 
پنجم به تش��خيِص آهنگساز 
به عنوان مطلع درنظر گرفته 
ش��ده و بع��د ب��ه چن��د بيت 

پايين تر پريده وس��پس بيِت س��ومي كه خواننده 
مي خوان��د ناگهان از چند بيت باالتر انتخاب ش��ده 
و قس علي ه��ذا. غرض اينكه بايد گف��ت اين روايت 
از خس��رو و ش��يرين الزاما روايِت نظامي نيس��ت و 
ش��ايد بتوان گفت روايت حميد متبسم و اهل بيت 
بزرگوارشان اس��ت كه خود نيز بر »برداشت آزاد« 
تاكيد كرده اند. ش��ايد ه��م به همين دليل اس��ت 
كه در كل اي��ن آلبوم مخاطب خيل��ي متوجه قصه 
نمي شود و به طور پراكنده دستگيرش مي شود كه 
خوانن��ده دارد ابياتي درباره عالقه ش��خصي به نام 
خسرو كه دل در گروي بانويي به نام شيرين دارد را 
مي خواند و ايضا در اين داستان نه چندان منسجم 
شخصيت هاي ديگري نيز جس��ته و گريخته- و به 
دليل عدم وف��اداري به متن- مي آين��د و مي روند و 

گاه هم روي هوا به امان خدا رها مي شوند. 
و باز ش��ايد خواننده ني��ز تحت تاثي��ر همين عدم 
انسجام است كه گويي در حال تحويل دادن درس 
در كالس آواز اس��ت و فقط متن را روخواني كرده و 
رفته اس��ت. انگار خواننده هم متوجه نشده كه سر 
و ته ماجرا كجاس��ت و حس اث��ر را درنيافته و اين 
شتابزدگي و انجام وظيفه در عين محافظه كاري به 
وضوح در اداي كلمات مشهود است. انگار همه چيز 
اع��م از آهنگس��ازي و تلفيق ش��عر و موس��يقي و 
خوانندگي در حد اتود و اِس��كيِس اوليه اس��ت. اگر 
كيفيت ضبط اين اثر كمي پايين تر بود و در اجراي 
س��ازها كه الحق و االنصاف تميز اجرا شده- و البته 
از حميد متبس��م كه بنيانگذار گروه خوش صداي 
دس��تان اس��ت جز اين نيز انتظار نمي رود- از نظر 
آهنگسازي و خوانندگي مي شد به جرات گفت اين 
اثر در حد طرح اوليه اس��ت و بعدا قرار اس��ت مورد 

بازبيني اساسي قرار گيرد. 
مونوتون بودن و يكنواختي اين اثر هم چه در كليت 
اين مجموع��ه، چه در ملودي هاي خس��ته كننده و 
بي فراز و فرود تك تك قطعات و چه در صداي بدوِن 
دايناميك خواننده كه تهي از تحريرهاي ش��يرين 
موس��يقي ايراني هم هست، مس��اله اي است قابل 

تامل!
به نظ��ر نگارنده كمپوزيس��يون اين اثر دو اش��كال 

عمده دارد: 

يكي اينكه تلفيق ش��عر و موس��يقي در اغلب جاها 
كامال به زور و ضرب اتفاق افتاده به طوري كه در هر 
قطعه به نمونه هاي بسياري از هجاهاي كوتاه و بلنِد 
و كش��يده جابه جا و بي جا برمي خوري��م كه گهگاه 
آزاردهنده هم مي شوند مثل كشش هاي بي منطق 
و بي دليل برخي از حروف به واسطه اينكه آهنگساز 

خواسته به زور آن كلمه را در ملودي جا بدهد. 
به عنوان مثال در قطعه شماره 10 آمده: 

دو تيرانداز چون سرو جوانه
ز بهِر يكدگر كرده نشانه

وزن عروضي اين بيت »مفاعيلن، مفاعيلن، فعولن« 
است يعني بحر »هزج مس��دس محذوف« كه اين 
وزن را در دوبيتي هاي باباطاهر و ديگران نيز بسيار 
شنيده ايم. روان ترين متِر مورد اس��تفاده براي اين 
وزن همان ش��ش و هش��ت اس��ت يعني دو ضربي 
تركيبي. آهنگساز به زور گنجاندِن اين مصرع ها در 
متر دو ضربي ساده مجبور به كشش نازيبا و به دور 
از منطِق پيونِد ش��عر و موس��يقي كلمه »دو« شده 
اس��ت. نمونه هاي از اين دس��ت بس��يار است كه از 

حوصله اين يادداشت خارج است. 
و دوم عدم زمزمه پذيري ملودي ه��ا و كالم نيز )به 
جز قطعه شماره 7 كه به واسطه استفاده از تم هاي 
محلي و اش��اره ب��ه موتيف هاي موس��يقي نواحي 
تاحدي در خاطر مي مان��د( از ديگر نقاط ضعِف اين 
مجموعه است كه باز مي توان دليل اين مساله را در 

همان تلفيق ملودي با كالم جست وجو كرد. 
در جايي خواندم آهنگس��از به اين موضوع اش��اره 
كرده بودند كه در اين اثر خواس��ته اند از موس��يقي 
دستگاهي ايران و موسيقي به اصطالح قاجاري دور 
و به موس��يقي پيش از اس��الم نزديك شوند؛ يعني 
اينكه تالش كنند به تاريِخ اي��ن واقعه از نظر زماني 
وفادار باشند كه در اين صورت باتوجه به عدم وجوِد 
منابع مستنِد موس��يقايي، اينكه چگونه توانسته اند 
به اين تصميم جامه عمل بپوش��انند جاي پرسش 
دارد. بماند كه بازهم چيزي كه مي ش��نويم همان 
مايه هاي نوا و دش��تي و چهارگاه اس��ت نه صدايي 
ناش��ي از تفكر مقامي. البته كه عدم اص��رار بر نگاه 
رديف��ي نيز مش��هود اس��ت 
ك��ه البت��ه ب��ه خاط��ر ن��وع 
غرب��ي،  هارمونيزاس��يوِن 
سونوريته نهايي اين اثر كمي 
بالتكلي��ف مان��ده و صدالبته 
مي دانيم كه الزاما با اس��تفاده 
از آنس��امبِل س��ازهاي كهِن 
ايراني )قيچك، بربط و سه تار 
آن هم با مكانيس��م امروزي( 
نمي ش��ود به صداي موسيقي 

قديم رسيد. 
نكته ديگ��ر دكلماس��يون برخي از قطع��ات با فرِم 
ايميتاس��يون )تقليد و تكراِر متعاق��ب( و كاُنن وار 
توس��ط گوين��ده زن و مرد اس��ت كه ب��دون هيچ 
و منط��ق موس��يقايي  توجي��ه  و  زمينه س��ازي 
به ناگاه وارد ش��ده و ب��از به ناگاه به ح��ال خود رها 
ش��ده و مي روند. به هر تقدير به نظ��ِر نگارنده آنچه 
اين اثر بي��ش از همه از آن رنج مي ب��رد عدم وجود 
منطق هاي محكم و مستدل موس��يقايي است كه 
تقريبا هيچ يك از اركان اين اثر از آن بهره نبرده اند. 
مث��ال مي توان در ش��ؤون مختلف اثر اين س��وال را 
پرس��يد كه اگر ف��الن چيز ب��ه اين ش��كِل موجود 
نمي ب��ود و جايگزيني ديگر مي داش��ت چه اتفاقي 
براي اين اث��ر مي افت��اد و آيا باعث مي ش��د اين اثر 
ناقص به نظر آيد؟!به عنوان مثال اگر به جاي خسرو 
ش��يرين، ابياتي از ليلي و مجنون مي بود يا اصال اگر 
ابياتي از ش��اهنامه روي همي��ن ملودي ها خوانده 
مي شد، چه چيز از محتوا يا فرِم اين اثر كم مي شد؟!

يا اگر در فالن قطعه به جاي مايه دشتي يا چهارگاه 
مثال س��ه گاه يا ماهور به كار مي رف��ت واقعا خيلي 
فرق مي كرد؟!ي��ا اگر در دكلماس��يون به جاي يك 
زن و يك مرد يكي از اي��ن دو مي بودند يا حتي كال 
دكلمه حذف مي ش��د چه لطمه اي به ساختمان اثر 
وارد مي آمد؟!يا اگر به جاي اين س��ازها، س��ازهايي 
ديگر مورد استفاده قرار مي گرفتند چقدر صدادهي 
اين اثر ناقص مي شد كه بگوييم همه اينها با طرح و 
برنامه اي منس��جم و منطقي محكم مورد استفاده 

قرار گرفته اند؟
درمجموع مي توان گفت اين اثر در بين آثار حميد 
متبس��م كه او را به نيكي ُخلق و ذوق در موس��يقي 
ايران زمين مي شناس��يم و آثار درخور شأن نيز كم 
ندارد، اثري به نس��بت ضعيف و نامنسجم است و از 
خأل انديشه و طراحي دقيق در پِس اثر رنج مي برد. 

همين طور آقاي وحي��د تاج كه خواننده اي اس��ت 
جوان و خوش آتيه ك��ه از او نيز اجراه��اي خوب و 
ش��نيدني اي به خاطر داري��م و ش��ايد مي بايد اين 
اجراي معمولي و مونوتون و مدرسه اي )و نه غلط و 
پر ايراد( ايشان را نشنيده بگيريم و منتظر اجراهاي 

بهتر و پخته تري از او باشيم. 
آهنگساز و مدرس موسيقي   

كيهان كلهر، نوازنده موسيقي ايراني از روز چهارم 
تا دهم اس��فند ماه امس��ال در تاالر وحدت تهران 
كنس��رت مش��تركي را با اردال ارزنج��ان نوازنده 
باقالم��ا برگ��زار مي كن��د. اين كنس��رت همچون 
دفعات قبل در قالب بداهه ن��وازي كمانچه و باقالما 
اجرا خواهد ش��د. طب��ق برنامه ريزي ه��اي انجام 
گرفت��ه، اين كنس��رت ها به ج��ز ش��ب اول برنامه 
)چهارم اس��فندماه( ك��ه س��اعت 22:30 ميزبان 
عالقه مندان موس��يقي اس��ت در روزه��اي پنجم، 
شش��م، هفتم، هش��تم و نهم اس��فند ماه س��اعت 

21:30 و روز ده��م اس��فند م��اه س��اعت 18:30 
پذيراي دوستداران موسيقي است. مهر

با فروكش كردن تب جشنواره فيلم فجر خبرهاي 
ديگر حوزه ه�اي دنياي هنر همچون موس�يقي، 
تئاتر و ادبيات پررنگ تر از گذشته منتشر مي شود.
ك�وروش نريماني، نمايش�نامه نويس و كارگردان 
ش�ناخته ش�ده تئاتر از قصد خود ب�راي اجراي 
يك نمايش در س�ال 97 خبر داده اس�ت. بررسي 
جايگاه سيمين دانش�ور در ادبيات معاصر ايران و 
اعتراض ميشاييل هانكه، كارگردان نامدار سينما 
به جنبش هاي مجازي افش�اي فس�اد جنسي در 

هاليوود از جمله خبرهاي رسانه ها است. 

نقاشيهايعلياكبرصادقينشانهشناسيميشود
 

در ششمين جلسه از سلسله نشست هاي نمايش آثار و 
زندگي علي اكبر صادقي، روز چهارشنبه 25 بهمن ماه از 
س��اعت 16 تا 18، بررس��ي نشانه شناس��ي در نقاش��ي 
علي اكبر صادقي با حضور و سخنراني بهمن نامورمطلق، 
حميدرضا ش��عيري، علي عباس��ي، اميرعلي نجوميان، 
احمد پاكتچي و مرتضي بابك معين در سالن اجتماعات 
موزه هنره��اي معاصر ته��ران برگزار مي ش��ود. در اين 
نمايش��گاه بيش از 200 اثر از آثار علي اكب��ر صادقي در 
رشته هاي نقاش��ي، طراحي، مجس��مه، تصويرسازي و 
انيميش��ن به نمايش در آمده اس��ت. همچنين در اين 
نمايش��گاه چيدماني از پرچم ها وجود دارد كه علي اكبر 
صادقي اشعار خود را روي آن نوشته است. اين نمايشگاه 
تا 25 فروردي��ن ماه ۹7 برقرار اس��ت، عالقه مندان براي 
بازديد از اين نمايش��گاه مي توانند روزهاي يكش��نبه تا 
پنجشنبه هر هفته از ساعت 10 صبح تا 7 عصر، جمعه ها 
3 تا 7 عصر به جز ش��نبه ها و تعطيالت رس��مي به موزه 
هنرهاي معاصر تهران مراجعه كنن��د. روابط عمومي 

موزه هنرهاي معاصر

بررسيجايگاهسيميندانشوردرادبياتمعاصر
 همايش »بررس��ي نقش و جايگاه س��يمين دانشور در 
ادبيات معاصر« برگزار مي ش��ود. اين همايش روز شنبه 
28 بهمن ماه از س��اعت 16 تا 18 در سالن همايش هاي 
باغ كتاب به نشاني بزرگراه شهيد حقاني، بعد از ايستگاه 
مترو، بلوار كتابخانه ملي برپا مي شود. احمد ابومحبوب، 
محمد بقايي )ماكان(، سيمين پناهي فرد، محمدحسين 
داناي��ي، علي دهباش��ي و محم��د ضيمران ب��ه عنوان 
س��خنرانان اين همايش معرفي ش��ده اند. اين مراس��م 
همچنين ب��ا خواندن پي��ام ويكتوريا دانش��ور - خواهر 
س��يمين دانش��ور - و پخش قسمتي از س��خنراني اين 
نويسنده فقيد درباره هنر و ادبيات معاصر در سال 1356 

همراه خواهد بود. ايسنا

»فتوحاتگلشيري«درتاالرچهارسو
 

نمايش »فتوحات گلش��يري« به درامات��ورژي مجتبي 
كريمي و كارگرداني يوسف باپيري از روز چهارشنبه 25 
بهمن م��اه در تاالر چهارس��و مجموعه تئاتر ش��هر روي 
صحنه مي رود. عباس جمالي، بهار كاتوزي، فرزانه ميداني 
و مريم نورمحمدي به عنوان بازيگر در اين نمايش حضور 
دارند. نمايش »فتوحات گلشيري« به كارگرداني يوسف 
باپيري از روز چهارشنبه 25 بهمن ماه ساعت 20 با مدت 

زمان 60 دقيقه در تاالر چهارس��و مجموعه تئاترشهر به 
صحنه مي رود.

انتقاد»هانكه«بهجنبشمجازيافشايفسادجنسي
 

»ميشاييل هانكه« � فيلمساز برنده دو نخل طال � كمپين 
MeToo# )من ه��م( را با فرقه متعصب مس��يحيت 
مقايس��ه كرد. »ورايتي« نوشت: »ميش��اييل هانكه« � 
كارگردان اتريش��ي فيلم هايي چون »روبان س��فيد« و 
»عش��ق« � در مصاحبه اي مخالفت خ��ود را با كمپين 
افش��اي تعرض ها و تجاوزهاي اتفاق افتاده در هاليوود و 
ديگر نهادها اعالم كرد و اين اقدام را »پيوريتانيسم متنفر 
از مردان« خواند. )پيوريتانيسم فرقه اي از مسيحيت است 
كه پيروان آن به تعصب هاي مذهبي ش��هره هس��تند.( 
»هانكه« در مصاحبه با روزنامه اتريش��ي »ديلي كورير« 
گفت: مسلما من هر نوعي از تجاوز يا اجبار را قابل مجازات 
مي دانم. اما از ديد من، اين جنبش تشنجي متعصبانه و 
مشمئزكننده است. من نمي خواهم بدانم كه چند اتهام 
اينچنيني كه ب��ه اتفاق هاي 20 يا 30 س��ال گذش��ته 
برمي گردد، واقعا به آزار جنس��ي ربطي داشته است. اين 
كارگردان صاحبنام ادامه داد: اين پيوريتانيسم ضدمرد 
كه با شروع كمپين #من_هم شكل گرفته، من را نگران 
مي كند. اين بدخواهي كه اين روزه��ا اغلب در اينترنت 
ديده مي شود، كار را براي رسيدگي به اين جريان خيلي 
سخت تر مي كند. »ميشاييل هانكه« در پايان اضافه كرد: 
ما كجا هستيم؟ در قرون وس��طي؟ اين مساله باز هم به 
محكوم و مج��ازات ش��دن هرگونه تعرض و خش��ونت 
جنسي ربطي ندارد،  بلكه مي گويم تعقيب جادوگران بايد 
در قرون وسطي باقي بماند. مي توانم تصور كنم بعد از اين 
مصاحبه چ��ه چيزهاي��ي در اينترنت خواهي��د خواند: 

»هانكه، خوك مذكر متعصب«. ايسنا

»اربابپونتيالوبردهاشماتي«درتئاترشهر
 

ك��وروش نريمان��ي، نمايش��نامه نويس و كارگ��ردان 
شناخته ش��ده تئاتر ايران درب��اره برنامه ريزي خود در 
زمينه كارگرداني تئاتر و به صحنه بردن نمايشي جديد 
گفت: در حال حاضر مش��غول بازنويسي و دراماتورژي 
نمايشنامه »ارباب پونتيال و برده اش ماتي« اثر برتولت 
برشت هس��تم و قصد دارم اين نمايش��نامه را به شكل 
امروزي ت��ر روي صحنه بب��رم. او درباره م��كان اجراي 
نمايشنامه اظهار كرد: اين نمايش را سال ۹7 در سالن 
اصلي مجموعه تئاترش��هر به روي صحنه خواهم برد. 
پيش از اين قرار بود ك��ه فروردين ۹7 »ارباب پونتيال و 
برده اش ماتي« را اجرا كنم ولي به دليل مشغول بودن 
بازيگران مدنظر و همچنين توليد پرحجم اين نمايش 
كه نياز به مدت زمان تمرين مناس��بي دارد، زمان اجرا 
تغيير پيدا كرد. نريماني درباره موضوع اين نمايشنامه 
توضيح داد: »ارب��اب پونتيال و ب��رده اش ماتي« به نقد 
نظ��ام فئودالي مي پ��ردازد و ماجراي اربابي اس��ت كه 
تع��دادي رعيت دارد. او يك مش��خصه عجي��ب دارد، 
يعني در زمان خوشگذراني به ش��دت مهربان شده و از 
ويژگي هاي اربابي خود تهي مي شود و با رعيت هايش 
مهربان اس��ت اما در حال��ت طبيعي تبديل ب��ه اربابي 

بداخالق، سختگير و گاهي ظالم مي شود. مهر

اعت��راض تن��د ابراهي��م  حاتمي كي��ا در مراس��م 
اختتامي��ه مهم تري��ن روي��داد س��ينمايي چنان 
گس��ترده ش��د كه ش��ايد خود اين كارگردان هم 
اين رون��د را باور نداش��ت. بع��د از پايان مراس��م 
از هنرمن��دان مختلف گرفت��ه تا مردم ع��ادي به 
سخنان تند و تيز او واكنش نش��ان دادند. هرچند 
كه مخالفت با اين رفتار كارگردان »به وقت ش��ام« 
بس��يار گس��ترده تر از مدافعان��ش بود، ام��ا بودند 
كساني كه از حرف هاي كارگردان هميشه معترض 

دفاع كردند. 
عماد اف��روغ در مقام مدافع اي��ن كارگردان معتقد 
اس��ت كه نقد و اعتراض آقاي حاتمي كيا بيش��تر 
متوج��ه تلويزيون ب��وده و لبه تيغ س��خنان وي با 
عملكرد تلويزي��ون بود ن��ه جش��نواره فيلم فجر. 
افروغ به »اعتماد« مي گوي��د: »خيلي هم طبيعي 
اس��ت كه اگر كس��ي با پتك توي سر ش��ما بكوبد 
آيا ش��ما از خودتان دفاع نمي كنيد؟ اگر كس��ي به 
شخصيت ايش��ان توهين كرده باش��د آيا از عدالت 
به دور نيست كه ايشان از خودش��ان دفاع نكنند؟ 
به نظر من اين حق مخاطب اس��ت ك��ه بداند چه 
عقبه اي ب��ر حاتمي كيا گذش��ته ك��ه او اين چنين 
 ناراح��ت ش��ده و چني��ن واكنش��ي را از خ��ود

 نشان مي دهد.«
نظر اين استاد دانش��گاه و جامعه شناس اين است 
ك��ه وقتي برنام��ه اي س��اخته مي ش��ود و گروهي 
دورهم جمع مي ش��وند تا س��ينما و برنامه هاي آن 
را به چالش بكشند پس بايد متوجه باشند كه فيلم 
مربوطه را م��ورد ارزيابي قرار دهند نه ش��خصيت 
فيلمساز: »متاس��فم كه اينجا بايد بگويم كه ما در 
زمينه نقد بسيار عقب افتاده هس��تيم و اين مساله 
اصال ربط��ي به جناح راس��ت و چپ ن��دارد در نقد 
فيلم هايي كه س��اخته مي ش��ود بيش��تر چگونگي 
شخصيت فيلمساز را هدف قرار مي دهيم تا ساخته 
او را. م��ن به هيچ عنوان با نقد آث��ار مخالفتي ندارم 
و اتفاق��ا معتقدم فيلم ها را بي محاب��ا و تندوتيز نقد 

كنند اما نه شخصيت فيلمساز را.«
 اف��روغ كه س��ال گذش��ته ج��زو هي��ات انتخاب 
جش��نواره فيلم فجر بوده و در اين دوره نس��بت به 
راهيابي دو فيل��م »ش��عله ور« و »امپراتور جهنم« 
به جش��نواره انتقاد جدي داش��ته و معتقد اس��ت 
يك عده در كش��ور ما هس��تند كه حاضر نيستند 
شفاف س��ازي كنند و مي خواهند وانمود كنند كه 
همه چيز درس��ت و عادالنه و سر جاي خودش قرار 
دارد: »اما حاتمي كيا اينگونه نيست؛ او همه چيز را 

رك بيان مي كند. «
افروغ درنهايت به اين نكته اش��اره دارد كه س��ال 
گذش��ته هم به هيات داوران چنين اعتراض هايي 
ش��ده ب��ود و او ح��ق مي ده��د ك��ه دلخوري ها و 

ناراحتي هايي در اين زمينه پيش بيايد. 
آخري��ن س��اخته حاتمي كي��ا اين ب��ار 3 جايزه از 
سي وشش��مين جش��نواره فيلم فجر كس��ب كرد؛ 
س��يمرغ بلوري��ن بهتري��ن صداگ��ذاري، بهترين 
موسيقي متن و درنهايت س��يمرغ بلورين بهترين 
كارگرداني؛ اما صحبت هاي تندوتيز حاتمي كيا به 
اين موضوع منتس��ب ش��د كه توقع اين كارگردان 
56 س��اله از جش��نواره بيش از اي��ن حرف ها بوده 
اس��ت. اعتراض ج��زو جدايي ناپذي��ر كارنامه اين 

فيلمساز است.
 حال چه به ش��رايط جامعه و مشكالت رزمندگان 
و چ��ه اين روزها به سيس��تم جش��نواره باش��د. او 
اين بار به روي س��ن آمد و جمالت را ب��ه اعتراض 
بيان كرد. البته اگر به س��ي و چهارمين جش��نواره 
فجر برگرديم ب��ه روزي مي رس��يم كه او ب��ا فيلم 

»باديگارد« در جش��نواره ش��ركت داش��ت. همان 
سالي كه پرويز پرس��تويي جايزه سيمرغ نقش اول 
م��رد را دريافت كرد؛ ام��ا آن ش��ب حاتمي كيا در 
ش��ب اهداي جايزه در برج ميالد حضور نداشت و 
به نوعي اعت��راض خود را اعالم كرد ك��ه با حمايت 

پرستويي همراه شد. 
اين نكته اي اس��ت كه خس��رو دهق��ان در جايگاه 
يكي از اعض��اي هي��ات داوران در م��ورد برخورد 
ابراهي��م حاتمي كي��ا ب��ه »اعتم��اد« مي گوي��د: 
»راس��تش را بخواهيد از برخورد آقاي حاتمي كيا 
در مراس��م اختتامي��ه ه��م تعج��ب ك��ردم و هم 
تعجب نك��ردم. تعجب نك��ردم چون چند س��الي 
اس��ت كه ابراهي��م حاتمي كيا روي��ه اعتراضي در 
پيش گرفت��ه و ب��ا اين نوع برخ��ورد او همه آش��نا 
هس��تيم؛ ام��ا از صحبت ه��اي او تعج��ب ك��ردم 
 چون ضرورت��ي نمي دي��دم او اين حرف ه��ا را در

 جمع بيان كند. «
دهق��ان ك��ه از منتق��دان مط��رح سينماس��ت 
معتقد اس��ت كه زماني ك��ه ابراهي��م حاتمي كيا 
فيلم »هويت« را س��اخت براي ش��ناخته ش��دن 
او خيل��ي تالش كرده: »من هم در فش��ار هس��تم 
گناه كه مرتكب نش��دم تو را ب��ه جامعه مطبوعات 
معرفي ك��ردم. آن زم��ان كه كس��ي حاتمي كيا را 
نمي ش��ناخت من براي ش��ناخته ش��دن او تالش 
كردم و ح��اال همه م��را محكوم مي كنن��د كه اين 
دس��ت پروده توس��ت و جال��ب اينك��ه او ي��ادش 
 م��ي رود در چن��د قدمي من روي س��ن مراس��م

 ايستاده است.
 حاال من هيچ كم��ال تبريزي كه رفي��ق گرمابه و 
گلستان اوست و در چند قدمي او ايستاده هم مورد 
بي احترامي حاتمي كيا قرار مي گيرد؛ اين حريم ها 
و حرمت ها نبايد شكسته ش��ود واقعا نمي دانم اين 
بحث ها و صحبت ه��ا چه حاصلي خواهد داش��ت؛ 
و در تجزيه  و تحليل��ش مان��ده ام و همين قدر هم 

متاسفم.«
حال دامن��ه اعت��راض  او ب��ه برنام��ه »هفت« هم 
كش��يده ش��د. رس��ول صدرعامل��ي و محمدرضا 
فروتن دو تن از اعضاي هي��ات داوران مهمان رضا 
رش��يدپور يعني مجري اي كه نوك پيكان انتقادي 

ابراهيم حاتمي كيا به او برخورد كرد. 
صدرعاملي همچني��ن در جايگاه داور جش��نواره 
در برنامه »هفت« به دفاع از اهداي دو س��يمرغ در 
برخي از رش��ته ها اش��اره كرد: »اهداي دو سيمرغ 
در جش��نواره ما مس��بوق به سابقه اس��ت. دوست 
داشتيم دو جايزه بدهيم به فيلمس��ازاني كه يكي 
در س��نگرهاي جن��گ و يكي در آس��مان زحمت  

كشيده بودند.«
به گفته صدرعاملي نشان دادن همدلي و يكدست 

بودن فيلمس��ازان دو نس��ل از اهداف ديگر اهداي 
س��يمرغ ها بوده امري كه البته محقق نشده است: 
»مي خواس��تيم ك��ه آق��اي حاتمي كيا ب��ا حالتي 
پدرانه در كنار بهرام توكلي ج��وان قرار بگيرند كه 
متاس��فانه اين اتفاق نيفت��اد. راي اكثريت اين بود 
كه كارگردان��ي هر دو فيلم به يك اندازه شايس��ته 

تقدير است. «
در كنار تم��ام بحث ه��ا و نظراتي ك��ه محمدرضا 
فروت��ن و رس��ول صدرعامل��ي در برنام��ه هف��ت 
داشتند، اين منتقد همچنين به شيوه داوري هاي 
امس��ال كه انتقادات زيادي را به همراه داشت نمره 
قابل قبولي داده است: »از برآيندي كه حاصل شده 
اي��ن نتيجه به دس��ت آم��ده كه س��طح داوري ها 
موردقبول واقع ش��ده. به اين نكته ه��م بايد دقت 
كرد كه جشنواره از ابتدا تا به االن همين گونه بوده 
همواره نوس��انات و تغييراتي داش��ته اما در نهايت 
ظرفيت س��ينما هرس��ال همين گونه بوده آدم ها و 
فيلم هايي هم كه س��اخته مي شوند همين هستند 

ما امسال شق القمر نكرده ايم.«
دهق��ان در بخش ديگري از صحبت خ��ود به نكته 
جالب��ي اش��اره مي كن��د و آن اينك��ه در مجالس 
عروس��ي هم حرف و صحبت و حديث وجود دارد 
حال اينكه اين جش��نواره اي اس��ت كه قرار است 
محصوالت س��ينماي اي��ران را م��ورد ارزيابي قرار 
دهد و چني��ن بحث هاي��ي كامال طبيع��ي به نظر 

مي رسد. 
اين عض��و هي��ات داوري در م��ورد ع��دم انتخاب 
بعضي از بازيگران در ليس��ت نامزدي و بي توجهي 
به كيفيت بازي بازيگ��ران ما را ب��ه تركيب هيات 
داوري ارجاع مي دهد: »اگ��ر 365 نفر را براي 365 
روز انتخاب كني��م تا در مورد چي��زي نظر دهند و 
تصميم گيري كنند درنهاي��ت 365 نتيجه حاصل 
مي ش��ود. وقت��ي گروه��ي ب��راي داوري انتخاب 
مي شوند بايد به نظرات آنها احترام گذاشت و نبايد 

اسم خطا را روي نظرات آنها گذاشت.«
او همچنين در مورد بايكوت ش��دن فيلم »التاري« 
هم صراحتا مي گويد كه اعضاي هيات داوران از فيلم 
التاري خوش ش��ان نيامد: »فيلم دلپذيري براي مان 
نبود و ما را به هيجان نياورد؛ نه بازي ها و نه قصه فيلم 
براي مان جذاب نبود و اين نظ��ر مجموع داوران بود و 
نظر شخصي من نيس��ت؛ اما فيلم »ابوقريب« ما را به 
هيجان آورد بااينكه 30 س��ال از پاي��ان دفاع مقدس 
مي گذرد ول��ي بايد بگويم ك��ه اين فيلم را دوس��ت 
داش��تم چون تاثيرگذار ب��ود و ما را دلواپس ش��هدا 
مي كرد؛ »سرو زير آب« را هم دوست داشتم؛ اما فيلم 
»التاري« ما را درگير خود نك��رد از فيلم خوش مان 
نيامد به همين س��ادگي و نبايد اس��م اين را بايكوت 

بگذاريم و اصال توطئه اي در كار نبوده است.«

همه حاشيه هاي داوري هاي سي و ششمين جشنواره فيلم فجر در گفت وگو با داوران

حكايتهايآنمردمعترض
درباره آلبوم »تار و پود« اثر تازه حميد متبسم

ُبرشي نامنسجم از منظومه »خسرو و شيرين«

 كيهان كلهر و اردال ارزنجان در تهران كنسرت مي دهند

بازگشتفعاليتهايهنريبهروالعادي

طرف هيات مديره خانه موسيقي نداشتم و هيچ كس 
براي من توضيخي نداد كه ماجرا چه بوده است؟«

موضوع حضور بانوان در موسيقي ايران همواره محل 
دعواي بس��ياري بوده اس��ت چنان كه در دولت هاي 
متفاوت، عملكردهاي متفاوتي را نيز ش��اهد بوديم. 
نگار خاركن معتقد اس��ت اين موض��وع بيش از حد 
به حمايت اهالي موس��يقي از يكديگر وابسته است: 
»اين مس��اله اي اس��ت كه خود اهالي موسيقي بايد 
آن را دنبال كنند. اصال مس��اله فمينيس��تي نيست. 
يك موضوع كلي اس��ت. مثل آدمي كه دست چپش 
را قطع كنند و بگويد اش��كالي ندارد دست راستم را 
كه دارم. وقتي به اين ش��يوه ادامه پيدا كند حتي اگر 
چشمش را هم كور كنند باز به همان يك دست قانع 
اس��ت. در مورد حضور بانوان در موسيقي هم مساله 
همين است. اگر اهالي موسيقي در بسياري از مسائل 
شبيه به اين موضوع دخالت نكنند و پافشاري نداشته 
باش��ند، هيچ اتفاقي رخ نخواه��د داد. حتي من فكر 
مي كنم اگر اين همدلي وجود داش��ته باش��د ممكن 
است روزگاري براي صداي خانم ها هم اتفاقات خوبي 
بيفتد. فراموش نكنيم تا وقتي موضوعي تبديل به تابو 
ش��د هيچ كس به آن نمي پردازد. بسياري مسائل در 
يك دوره اي براي بشر آرزو بوده است. مثال يك وقتي 
آدم ها آرزو داشتند مثل پرنده ها پرواز كنند اما االن از 
پرنده ها هم باالتر مي پرند. اين چيزها كه ديگر به نظرم 
ساده است. ممكن اس��ت رخداد اين مسائل به عمر 
من و شما قد ندهد ولي اگر پافشاري هايي انجام شود 
مسووالن متوجه قصوري كه مي كنند، مي شوند. اين 
بهتر از آن اس��ت كه هي��چ كاري نكنيم و همين طور 

خنثي و راكد به كارمان ادامه دهيم.«
اگر چه بي پرده عيان اس��ت كه هم��وار كردن چنين 
مسير دشواري به سال ها فرهنگ س��ازي و استمرار 
احتياج دارد اما گ��زارش حاضر تنها به گوش��ه اي از 
مشكالت موجود در جامعه موس��يقي - به ويژه براي 
زنان- اش��اره مي كند و بازگوي بخشي از دغدغه هاي 

روزمره آنها است. 
ممكن اس��ت با گذش��ت زمان و تغيي��رات تربيتي و 
ديدگاه هاي نسل  جوان  اين مسير براي نسل هاي بعدتر 
باز شود اما نبايد فراموش كنيم اگر پيگيري و تداومي در 
كار نباش��د، وضع روز به روز به مراتب بدتر خواهد شد. 
چنان كه پيش از اين نوازندگان موس��يقي كالسيك 
)اركس��ترال( با موانعي از اين دست روبه رو نبودند ولي 
اواخ��ر دي ماه همين امس��ال نوازندگان زن اركس��تر 
ملي در اجرايي در اصفه��ان از حضور روي صحنه منع 
شدند. شايد در نهايت بتوان اين نتيجه را گرفت وقتي 
خوِد اهالي موس��يقي در حمايت از بانوان بر نمي آيند 
نمي توان انتظار داش��ت كاري اساس��ي صورت گيرد. 
وقتي س��االر عقيلي بي خيال از منع حضور همسرش 
روي صحنه )حرير شريعت زاده و در كنسرت شانديز( 
اجراي خود را ادامه مي دهد، بيراه نيس��ت اگر شرايط 
كار براي اي��ن بخش مهم و اثرگذار جامعه موس��يقي، 
به نسبت گذشته، سخت تر ش��ود. اين وظيفه جامعه 
موس��يقي و در راس آنها نه��اد صنف��ي اي مثل خانه 
موسيقي است كه بايد به تساوي حامي همه اهالي اين 
هنر باشد. وقتي در اساس��نامه خانه موسيقي، هدف از 
تش��كيل اين خانه »حمايت از حقوق قانوني و معنوي 
موس��يقيدانان در نقاط مختلف كش��ور« عنوان شده 
اس��ت بايد از مديران اين نهاد دولتي پرسيد تا به امروز 
چه فعاليت روش��ني براي حمايت از بانوان موس��يقي 
انجام داده اند؟ بند 16 ماده 8 اساسنامه خانه موسيقي 
به تسهيل امور موس��يقيدانان در ارتباط با مراودات و 
مراجعات آنان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اشاره 
مي كند. اما مساله اينجاست آيا خانه موسيقي توانسته 

است در اين امر موفق عمل كند؟

غالمرضا فرجي از اكران دو فيلم جديد در سينماها خبر 
داد و گفت: فيلم س��ينمايي »بدون تاريخ، بدون امضا« و 
همچنين فيلم مجيد مجيدي بر اساس تاريخي كه اعالم 
ش��ده و قراردادشان بسته ش��ده يعني از چهارشنبه 25 
بهمن ماه روي پرده س��ينماها خواهند رفت. سخنگوي 
ش��وراي صنفي نمايش درباره وضعيت نمايش فيلم ها 
بعد از پايان يافتن جشنواره فيلم فجر بيان كرد: در گروه 
س��ينما »ماندانا« فيلم س��ينمايي »ما خيلي باحاليم« 
به كارگرداني بهم��ن گودرزي، در گ��روه »آزادي« فيلم 
س��ينمايي »كمدي انس��اني« س��اخته محمد هادي 
كريمي و در گروه س��ينما »اس��تقالل« فيلم سينمايي 
»آينه بغل« س��اخته منوچهر هادي به اكران خود ادامه 
خواهند داد. او ادامه داد: همچني��ن در گروه قدس فيلم 
سينمايي »عشقوالنس« به كارگرداني محسن ماهيني 
به اكران خود ادامه مي دهد و قرارداد بعدي اين س��ينما 
براي فيلم س��ينمايي »بدون تاريخ بدون امضا« ساخته 
وحيد جليلوند اس��ت كه از 25 بهمن م��اه اكران خواهد 
ش��د. در گروه ك��ورش نيز فيل��م س��ينمايي »من يك 
ايراني ام« س��اخته محمدرضا آهنج دو هفته اس��ت كه 
روي پرده سينما است و قرار شده اس��ت بعد از آن فيلم 

مجيد مجيدي به نام »پشت ابرها« )آن سوي ابرها( از 25 
بهمن ماه با همين سرگروه اكران شود. فرجي اضافه كرد: 
فيلم سينمايي »اسرافيل« س��اخته آيدا پناهنده نيز در 
گروه زندگي اكران مي شود، در گروه آزاد هم قرار بود بعد 
از جشنواره يعني از 23 بهمن ماه فيلم سينمايي »هاري« 
به كارگرداني اميراحمد انصاري اكران شود. فرجي درباره 
زمان اكران فيلم سينمايي »عصباني نيستم« نيز توضيح 
داد: پيش از اين در شوراي صنفي نمايش تصميم گيري 
شده بود كه اين فيلم مي تواند پايان سال و از 25 بهمن ماه 
اكران ش��ود و هر زمان كه پخش كننده فيل��م، قرارداد 
سينما را ارايه دهد طبق قانون ش��وراي صنفي نمايش 
مي تواند حواله اش براي اكران را دريافت كند. بنابر اين ما 
اعالم كرديم كه هر زمان پخش كننده قرارداد س��ينما را 
آورد حواله به آنها داده ش��ود. وي در پايان درباره شرايط 
اكران ن��وروزي فيلم ها گفت: پيش��نهادها ب��راي اكران 
نوروزي به شوراي صنفي نمايش ارايه شده و قرار است در 
هفته آينده جلسه شوراي صنفي تشكيل شود تا قطعيت 
آيين نامه اعالم و برنامه هاي عيد مشخص شود و سپس 
قراردادها نيز ارايه شود. بنابر اين هنوز مشخص نيست كه 

چه فيلمي در عيد اكران خواهد شد. ايسنا

وضعيتسينماهابعدازجشنوارهفيلمفجر
پرده نقره اي

مهدي حسني

محمد محسني فر / مهر

صحنه

هنگام�ه اخ�وان: هنرمندان موس�يقي 
در اين م�ورد تقصيركار هس�تند. چون 
بين شان اتحاد وجود ندارد و مدام پشت 
س�ر يكديگر ح�رف مي زنن�د. وقتي ما 
به خودمان رح�م نكنيم، ديگ�ران به ما 
رحم مي كنند؟ گروه ش�ش م�اه تمرين 
مي كند ول�ي در نهاي�ت ب�ا مراقبت ها و 
محافظت هاي آنچناني كنس�رت برگزار 
مي ش�ود. مي گويند ش�ما از خط قرمزها 
عبور كرده اي�د. از كدام خ�ط قرمز عبور 
كردي�م؟ چ�ه خيانتي ب�ه كش�ور انجام 

داديم؟ آيا نبايد بدانيم؟

نگار خاركن : اگر اهالي موسيقي در بسياري 
از مس�ائل ش�بيه به اين موض�وع دخالت 
نكنند و پافش�اري نداش�ته باش�ند، هيچ 
اتفاقي رخ نخواهد داد. من فكر مي كنم اگر 
اين هم دلي وجود داشته باشد ممكن است 
روزگاري براي صداي خانم ه�ا هم اتفاقات 
خوبي بيفتد. تا وقت�ي موضوعي تبديل به 
تابو ش�د هيچ كس به آن نمي پ�ردازد. اگر 
پافشاري هايي انجام شود مسووالن متوجه 
قصوري كه مي كنند، مي شوند. اين بهتر از 
آن اس�ت كه هيچ كاري نكنيم و همين طور 

خنثي و راكد به كارمان ادامه دهيم.

هنگامه اخوان و نگار خاركن در گفت وگو با »اعتماد«
موانع  پيش روي  بانوان عرصه موسيقي رفع مي شود؟

شود، وليك به خون جگر

تينا جاللي

آگهي فراخوان پيمانكار
موضوع: مناقصه شماره: 96-31

شركت گاز استان لرستان )مناقصه گزار( در نظر دارد در اجراي جزو يكم بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 كل كشور، اجراي شبكه گازرساني به محور جاده اراك شهرستان 
بروجرد بصورت PC، را از طريق مناقصه عمومي )يك مرحله اي( به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه 
را دارند، دعوت مي گردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ96/11/30 لغايت 96/12/10 به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه 
نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات تكميل ش�ده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا س�اعت 14 مورخ 96/12/16به دفتر رييس امور قراردادهاي اين شركت 

تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند. 
تذكر: اسناد ارزيابي كيفي همزمان با ساير اسناد تحويل داده مي شود و پاكات مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي را از كميته فني و بازرگاني اخذ نمايند بازگشايي خواهد شد

ضمنًا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت00 :9  صبح مورخ 96/12/23 است. 
1- عنوان و مشخصات كلي پروژه: اجراي 62000متر شبكه psi 60 پلي اتيلن و 7750متر شبكه PSI 250 فلزي جهت گازرساني به روستاهاي قپانوري- قلعه محمد ضيا-كبوترالن 

 PC كالن– فخرآباد باال – هيراب – زينعلي – كله –سرچغا – دودانگه- ده توشمال – دره نقدي –دره مراد – تپه موال – سرنجه و صنايع مسير جاده اراك شهرستان بروجرد بصورت-
2- مدت پيمان: 12ماه تقويمي

3- مبلغ برآورد هزينه كار حدود: 74.000.000.000 ريال 
4- پروژه فاقد پيش پرداخت است. 

5- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: حداقل، 2.800.000.000 ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير
الف- ضمانتنامه  بانكي 

ب- واريزي وجه نقد به حساب 2174534802005 بانك ملي شعبه بلوار كيو خرم آباد 
6- محل تحويل و گشايش پيشنهادات: خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها، تلفكس: 066-33200683 

7- پايه و رشته مورد نياز: حداقل پايه4تاسيسات و تجهيزات 
8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي

9- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه است و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد است. 
10- شرايط شركت كننده در فراخوان: 

  داشتن شخصيت حقوقي
تجربه كافي مرتبط

  توانايي تهيه و تسليم ضمانتنامه
  توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز

  داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي
  رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري

  داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهاي مالي حسابرسي شده 
  بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي است. 

11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد
12- آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس: http://iets.mporg. ir نيز درج گرديده است. 

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

نوبت اول

شركت ملي گاز 
شركت گاز استان لرستان

)سهامي خاص(

خرم آ با د: ميدان 22 بهمن )كيو( – بلوار مديريت تلفن: 8-33207815 فكس: 33200684

نيوشا   مزيدآبادي


