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در طول اين سال ها دفتر موسيقي وزارت فرهنگ 
و ارش�اد اس�المي با وجود سرعت بخش�يدن به 
فرآيند صدور مجوزه�ا، هنوز نتوانس�ته آن طور 
كه باي�د از اجرايي ش�دن مجوزهاي ص�ادره اش 
دفاع كند. همچنان بسيارند كنسرت هايي كه لغو 
مي شوند و آن طور كه پيداست نمي توان دلخوش 
به پايان يافتن اين اتفاقات بود. حدود 3 سال پيش 
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد از تدوين سند 
استراتژيك موس�يقي صحبت ش�د تا به گونه اي 
يك بار براي هميشه تكليف موس�يقي در كشور 
مشخص شود. اگرچه به نظر مي رسيد انتشار اين 
سند مي تواند گره بس�ياري از مشكالت موسيقي 
را باز كند اما متاسفانه همچنان خبري از اين سند 
موس�يقي نيس�ت. با علي ترابي، مديركل جديد 
دفتر موسيقي درباره اين مس�ائل و برخي ديگر از 
موانع پيش پاي هنرمندان گفت وگو كرده  و جوياي 
برنامه هاي او در منصب تازه اش ش�ده ايم. ترابي از 
جمله مديراني است كه بسياري از اهالي موسيقي 
براي تصدي رياست دفتر موسيقي، در قالب نامه ها 

و بيانيه هايي از او حمايت كردند. 

     در س�ال هاي اخير فضاهاي موس�يقايي )اعم از 
سالن هاي برگزاري كنسرت ها و برخي هنرمندان( 
وارد معادالت سياس�ي خاص براي پيشبرد اهداف 
خود ش�ده اند كه اين امر با مفهوم هن�ر و هنرمند 
مس�تقل منافات دارد. به عنوان مثال س�الن هاي 
موسيقي براساس ارتباطات افراد و با تخفيف هاي 
ويژه در اختيار عده اي خ�اص قرار مي گيرند. تا چه 
حد به اين موضوع اعتقاد داريد و فكر مي كنيد دفتر 

موسيقي مي تواند كاري در اين زمينه انجام دهد؟
شخصا به اين موضوع اعتقادي ندارم و براي روشن شدن 
موضوع ضروري است كه مصداق بيان شود. تاالر وحدت 
هيات امنايي دارد كه براي هر تخفيفي كه به هنرمندان 
اختصاص مي ده��د بايد داليل��ش را در آن هيات مطرح 
كند. از طرف ديگر سقف اختيارات مدير تاالر وحدت در 
زمينه تخفيف ها محدود و مشخص است. يك زماني در 
مورد تاالر وحدت اين بحث مط��رح بود كه هر گروه يا هر 
هنرمندي كه بتواند از پس پرداخت هزينه هاي آن برآيد، 
مي تواند اين س��الن را در اختيار داشته باشد؛ بدون اينكه 
سياس��ت واحد يا نظارت كيفي اي بر گروه هاي موسيقي 
انجام شود. فكر نمي كنم معادالت سياسي خاصي درباره 
اجراي گروه هاي موس��يقي در س��الن ها حاكم باش��د. 
ضمن اينكه دفتر موس��يقي نمي تواند به طور مستقيم 
درباره اينكه چه گروه هايي در چه سالن هايي اجرا داشته 
باشند، وارد شود. اين خوِد سالن ها هستند كه با توجه به 
سياست هاي فرهنگي و اقتصادي شان برنامه هاي پيش 
روي خود را انتخاب مي كنند و عمال در درازمدت اعتباري 
به دست مي آورد. يا ممكن اس��ت اعتبارشان خدشه دار 
شود. دفتر موس��يقي عموما درباره صالحيت گروه هاي 
موسيقي اظهارنظر مي كند. البته استثناهايي هم وجود 
دارد مثال در خصوص تاالر وحدت، ش��خصا فكر مي كنم 
دفتر موس��يقي هم بايد درباره ن��وع گروه هايي كه براي 
اجرا معرفي مي شوند، حساسيت داشته باشد. آن هم به 
اين دليل كه ما امكانات كمي مثل ت��االر وحدت داريم و 
اگر فقط اولويت هايمان بر مبناي توان مالي گروه ها باشد 
بسياري از فرصت هاي فرهنگي گروه هاي ديگر، به سبب 
توانايي مالي كمترشان ممكن اس��ت از دست برود. اما به 
صورت كلي دفتر موسيقي اصوال اختيار دخالت و تعيين 
خط مشي س��الن هاي موس��يقي را ندارد. تنها امكان ما 
همكاري و هماهنگي با بنياد رودكي يا س��الن هاي ديگر 
مثل فرهنگس��راي نياوران اس��ت كه به نوعي وابسته به 

وزارت ارشاد هستند. 
    پيش از تعطيالت نوروز مديرعامل بنياد رودكي 

در نشس�ت خبري اين بنياد اعالم كرد كه درآمد 
بنياد به نسبت سال گذشته دو برابر افزايش يافته 
اس�ت. اين در حالي اس�ت ك�ه پيش از اي�ن تاالر 
وحدت به اجراي موس�يقي هاي جدي تر مثل آثار 
سمفونيك و اصيل ايراني اختصاص داشت اما االن 
تبديل به مكاني براي كس�ب درآمد شده است. از 
برگزاري مراسم شركت رنو گرفته كه روي صحنه 
ماش�ين بردند تا برگزاري مراسم صنعت چاپ كه 
عكس هاي آن در رسانه ها موجود است يا برگزاري 
جشنواره »مد و لباس« كه تاالر وحدت را به پاساژ 
تبديل ك�رده بودن�د. دفت�ر موس�يقي در دوران 
مديريت شما چه نظارتي بر سالن هايي مثل وحدت 

و رودكي خواهد داشت؟
م��ا از اي��ن به بع��د به س��هم خ��ود در م��ورد گروه هاي 
موس��يقي اي كه در ت��االر وحدت اجرا خواهند داش��ت، 
س��ختگيري بيش��تري مي كنيم تا فرصت تاالر وحدت 
يا س��الن هاي آكوس��تيكي مثل رودكي در درجه اول در 
اختيار گروه ه��اي فرهنگي قرار گي��رد؛ گروه هايي كه به 
لحاظ اقتصادي نمي توانند روي پاي خودش��ان بايستند 
و به اين فضا براي عرضه هنر خود نياز دارند. اين سالن از 
ابتدا براي كنسرت هاي پاپ طراحي نشده و ظرفيت آن 
براي مخاطبان و عرضه كنندگان اين نوع از موسيقي هم 
راضي كننده نيست. البته اگر در سال هاي گذشته كه به 
آنها اش��اره كرديد هم كارنامه تاالر وحدت را رصد كنيم، 
مي بينيم كه اتفاقات خوبي هم افتاده است. ولي در كنار اين 
اتفاقات ممكن است بعضي اجراها، حاشيه هايي هم براي 
اين سالن ها به وجود آورده باشد. اما در مجموع سعي داريم 
گروه هايي كه از برخي شاخص ها برخوردار هستند در اين 

سالن ها اجرا داشته باشند. 
   اين حداقِل شاخص ها را چه كساني و براساس چه 

متر و معياري تعيين مي كنند؟ 
در حوزه علوم انساني نمي توان به طور دقيق و فرموله شده 
اين مباحث را ارايه كرد. اما براي اجراي موس��يقي اصيل 
ايراني، كالسيك و نواحي قطعا يك سالن آكوستيك كمك 
بيشتري خواهد بود تا موسيقي هاي پاپ يا جوان پسندي 
كه فضاي حاكم بر كنس��رت ها از موس��يقي  ارايه شده، 
اهميت بيشتري دارد. ما اين س��بك ها را در اولويت قرار 
مي دهيم اما در عين حال درون اين ژانرها هم تناسب ها 
و اولويت هايي برقرار اس��ت كه ش��وراي تخصصي دفتر 

موسيقي موظف به تشخيص و تصويب آنها است. 
   با توجه به حاشيه هايي كه در دو يا سه سال اخير 
پيرامون بخش هاي مختلف مديريت موسيقي رخ 
داده به نظر مي رسد بسياري از هنرمندان اعتماد 
خود را ب�ه مديران دولتي از دس�ت داده اند كه اين 
امر موج�ب چندپارگ�ي آرا بين اهالي موس�يقي 
شده است. دفتر موسيقي چه برنامه اي براي ايجاد 

همدلي و همگرايي اهالي موسيقي دارد؟
بسياري از حركت هايي كه ما مي توانيم در دفتر موسيقي 
انجام دهيم اگر درست صورت گيرند و بر مبناي وظايف 
ذاتي ما عملي شوند، مي توانند تاثيرگذار باشند. طبيعتا 
اگر دفتر موسيقي به هيچ گرايش فكري خاصي، تمايل 
يا نزديكي نداشته باشد و بتواند در تامين و تقسيم منابع، 
عدال��ت را رعايت كند و اولويت هاي فرهنگي، ش��اخصه  
جدي و اصلي آن براي تخصي��ص كمك ها و حمايت ها 
باش��د، اعتماد بيش��تري به وجود خواهد آمد. از س��وي 
ديگر سياس��تگذاري هايي كه براي رخداده��اي مهم و 
جشنواره هاي مختلف انجام مي شود اگر كم شائبه، دقيق و 
بيشتر بر مبناي شايستگي و وجاهت موسيقايي افراد باشد، 
اعتمادسازي در پي خواهد داشت. اين طور همه گروه ها 
و ساليق موسيقي هم احساس مي كنند كه صداي شان 
شنيده شده است. طبيعتا اگر دفتر موسيقي در عملكرد 
گذشته و آينده اش نشان دهد كه وابسته به سليقه خاصي 
نيست، مي تواند در موقعيت هاي الزم تصميم گيري هاي 
قاطعانه و شجاعانه اي داش��ته باشد؛ تصميم گيري هايي 
ك��ه در مجموع اعتم��اد عمومي بين اهالي موس��يقي و 

عرصه دولتي را بيشتر مي كند. البته بخشي از اختالفاتي 
كه به آنها اشاره كرديد به دفتر موسيقي ارتباطي ندارد و 

درون صنفي است. 
    با توجه به جريان مداوم لغو كنسرت ها و فرآيند 
گاه طوالني اخذ مجوز به نظر مي رسد كه هنرمندان 
موسيقي از امنيت شغلي كافي برخوردار نيستند. 
دفتر موس�يقي مي خواه�د چ�ه روش و رويكرد 
مش�خصي را در جري�ان لغ�و كنس�رت ها پيش 
بگيرد كه ديگر با اتفاقات ناخوش�ايند اينچنيني 
روبرو نباش�يم؟ بهتر بگويم در س�ال هاي اخير با 
وج�ود واكنش هاي مقطعي كه دفتر موس�يقي به 
لغو كنس�رت ها داش�ته همچنان به نظر مي رسد 
مجوزهاي صادر شده از سوي وزارت ارشاد ضمانت 
اجرايي ندارد. برنامه شما براي وجاهت بخشيدن 
به مجوزهاي صادر ش�ده از س�وي اين وزارتخانه 

چيست؟ 
موسيقي در كش��ور ما نش��ان داده كه راه خودش را پيدا 
كرده و در شرايط سخت مورد احترام اقشار مختلف جامعه 
قرار گرفته است. من وقتي مي توانم درباره اعتمادسازي 
بيشتر به مجوزهاي صادره از سوي وزارت ارشاد اشاره كنم 
كه به روند صدور مجوزها يا محتواي ارايه ش��ده از طريق 
موسيقي، اشكال وارد باشد. متاس��فانه همه ما مي دانيم 
كه بخش��ي از اتفاقاتي كه پيرامون برخي كنسرت هاي 
موس��يقي رخ مي دهند، خارج از حوزه موسيقي است و 

عمال تسويه حس��اب هاي ديگري را ش��امل مي شود كه 
گريبان موسيقي را مي گيرند. من فقط اميدوارم كساني 
كه در تمام اين س��ال ها و در شرايط سخت، برخوردهاي 
جزمي خود را با موس��يقي افزايش داده ان��د، به اين فكر 
كنند كه در تمام بزنگاه هاي حس��اس كش��ور، موسيقي 
بيشترين نقش را در تهييج افكار عمومي و ايجاد همدلي 
مردم، ايفا كرده اس��ت؛ چه در دوران دف��اع مقدس و چه 
در دوران انتخاب��ات و حماس��ه هاي ورزش��ي و غيره. در 
هر اتفاقي كه در اين كشور رخ داده، موسيقي بر پيشاني 
رسانه هاي ملي ما بوده است اما متاسفانه به محض گذر از 
اين مقاطع، باز هم بي مهري ها نسبت به آن آغاز مي شود. 
اين موضوع به بي اعتمادي اهالي موسيقي دامن مي زند 
و همدلي هاي مقطعي ايجاد مي كند. من فكر مي كنم تا 
زماني كه موسيقي محل و ميداني براي تسويه حساب هاي 
ديگر، غير از حوزه فرهنگ باشد، دفتر موسيقي نمي تواند 
تضميني بدهد كه ديگر شاهد لغو كنسرت ها نباشيم. ما 
فقط مي توانيم در حوزه صدور مجوزها دقت نظر داش��ته 
باش��يم و تالش كنيم به دست كس��اني كه دنبال بهانه 

مي گردند، گزك ندهيم. اما در عمل موسيقي فعلي كشور 
ما در مقايسه با ديگر هنرها از سالمت بيشتري برخوردار 
است و متاسفانه با بي انصافي بيش��تري هم با آن برخورد 

مي شود. 
   يعن�ي جري�ان لغ�و كنس�رت ها برمبن�اي 

تسويه حساب هاي شخصي  است؟
مطلقا بحث من تسويه حساب شخصي نيست. اين تسويه 
حساب ها در سطح كالن كش��ور اتفاق مي افتد و در اين 
ميان دودش به چشم موسيقي مي رود. ممكن است يك 
جريان فكري با جريان فكري ديگر اختالف داشته باشد 
ولي چون ديواري كوتاه تر از موس��يقي و زميني مهياتر از 
اين هنر پيدا نمي شود، در اين حوزه ورود مي كنند. منظور 
من اين اس��ت در مجموع مراقبت هاي زيادي در فضاي 
فرهنگي ما اتفاق افتاده و با وجود اين شرايط دستاوردهاي 
كمي هم نداشته ايم. از همه مهم تر اينكه خوِد هنرمندان 
هم بيشتر از كساني كه مدعي هس��تند، درباره سالمت 
كارشان حساسيت دارند. اين تسويه حس��اب ها فراتر از 
موضوع شخصي اس��ت و شايد بيش��تر بهانه اي براي به 

چالش كشيدن توانايي هاي يك دولت باشد. 
   زي�ر س�اخت هاي اج�راي موس�يقي در ايران 
با كاس�تي هاي فراوان�ي روب�رو اس�ت. از كمبود 
سالن هاي اجراي موسيقي گرفته تا استفاده هاي 
نابجا و بازاري از همين يكي دو سالن باقيمانده. در 
حوزه تئاتر س�الن هاي خصوصي بس�ياري شكل 

گرفته اند اين در حالي اس�ت كه عمال در طول اين 
سال حتي بخش خصوصي هم به ساخت سالن هاي 
اجراي موسيقي ابراز عالقه نش�ان نداده اند. دفتر 
موس�يقي چه نظارت�ي ب�ر اجراه�ا و رويدادهاي 
سالن هاي موس�يقي خواهد داش�ت؟ و با توجه به 
بودجه اي كه براي عملي�ات عمراني در نظر گرفته 
ش�ده آيا دفتر موس�يقي قصد دارد تالشي براي 
اعتماد سازي و ايجاد س�الن هاي خصوصي اجراي 

موسيقي در كشور انجام دهد؟
بودجه هاي عمراني وزارت ارش��اد آن قدر اندك است كه 
حتي كفاف نگه��داري بهينه س��الن ها و امكانات موجود 
را نمي دهد. م��وزه هنره��اي معاصر كه يك��ي از بناهاي 
اس��تراتژيك هنر ما اس��ت، سال هاس��ت كه با مشكالت 
زيرساختي عديده اي مواجه اس��ت و بودجه عمراني اين 
وزارتخانه، كفاف آن را نمي دهد كه به صورت اس��تاندارد 
مش��كالت موزه را مرتفع كنند. س��الن تئاتر شهر يا تاالر 
وحدت هم همين وضع را دارند. قطعا براي ساخت سالن ها 
در قالب بودجه هاي عمراني نمي توانيم روي وزارت ارشاد 

گروه ادب و هنر| موس��يقي ايران در ماه هاي آغازين 
س��ال 1397 هنوز با چالش ه��ا و موانع زي��ادي روبرو 
اس��ت كه از عدم برنامه ريزي صحيح مس��ووالن نشأت 
مي گيرد. مديران فرهنگي ايران از وزارت ارش��اد گرفته 
تا نمايندگان كميسيون فرهنگي مجلس و غيره نه تنها 
هيچ كدام دس��تي بر آتش موس��يقي ندارند و از پستي 
و بلندي ه��اي آن آگاه نيس��تند، بلكه به نظر مي رس��د 
قول ها و وعده هاي خودش��ان را هم فراموش مي كنند؛ 
همچنان خبري از سند اس��تراتژيك موسيقي كه سال 
1393 تدوي��ن آن كليد خورده بود، نيس��ت. همچنان 
كنس��رت هاي موسيقي در شهرس��تان ها لغو مي شوند 
و هيچ مقام مس��وولي نيست كه به درس��تي پاسخ اين 
برخورده��اي س��ليقه اي را بدهد. در گ��زارش پيش رو 
برخي از مسائل جاري اين روزهاي موسيقي را با فاطمه 
ذوالقدر، عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي مجلس 

مطرح كرده ايم. 
 رقم بودجه تعيين ش��ده در حوزه موس��يقي براي سال 
پيش رو 49 ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده است كه 
به نظر مي رسد با توجه به تنوع حوزه هاي اين هنر، رقمي 
اندك باشد. ذوالقدر درباره اينكه كميسيون فرهنگي تا 
چه حد با تصويب اين رقم موافق بوده اس��ت، مي گويد: 
»موس��يقي به عنوان يك ابزار فرهنگ س��از همواره در 
ايران داراي جايگاه خاصي بوده و هميشه مورد حمايت 
دولت ها قرار داش��ته اس��ت؛ اما در طول ادوار با توجه به 
كس��ري هاي بودجه كه اقتصاد از آن رنج مي برد آنگونه 
كه بايد حمايت هاي الزم نه به لح��اظ مالي و نه به لحاظ 
معنوي از عرصه هنر موس��يقي و هنرمندان آن صورت 
نگرفته بود كه در دولت يازدهم و ب��ا اهتمام نمايندگان 
كميسيون فرهنگي دوره دهم مجلس شوراي اسالمي، 
تالش شد كه با وجود محدوديت منابع بودجه اي، رشدي 
قابل توجه در تخصيص بودجه به عرصه موسيقي صورت 
پذيرد كه اگرچه كفايت امر براي رس��يدن به مقصود در 
هنر موسيقي كشور را دارا نيست اما جاي بسي خرسندي 
است كه رشد مالي نسبت به سنوات قبل را تجربه كرده 
است و بايد در نظر داشت كه مشكالت عرصه موسيقي 
همانند بسياري از عرصه هاي هنري ديگر تنها در كسري 
منابع مالي و بودجه اي نيست كه صرف تامين منابع مالي 

مسائل از پيش رو برداشته شود.«
اگرچه ذوالقدر از افزايش رقم بودجه خوش��نود است اما 
بديهي اس��ت كه اين رقم نه تنها كفاف برنامه ريزي هاي 
فرهنگي در حوزه موسيقي را نمي دهد بلكه كمكي هم 
به تعمير و س��اخت زير س��اخت هاي اجرايي موسيقي 
نمي كند. با وجود اين مسائل يكي از عمده ترين مواردي 
كه موس��يقدانان ايراني ب��ا آن مواجه هس��تند موج لغو 
كنس��رت ها اس��ت كه اگرچه در برخي برهه ها فروكش 
مي كند اما در حقيقت تبديل به اهرمي مهم براي ناكارآمد 
جلوه دادن دولت در بخش فرهنگي و هنري شده است. 
نمونه نقد و تازه اش لغو كنسرت محسن شريفيان و گروه 
»ليان« در شهر »كلمه« بوشهر بود كه با قطع برق تمامي 

شهر انجام شد. 
اين عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي مجلس درباره 
اينكه منتخبان مردم چه تالش��ي ب��راي احقاق حقوق 
هنرمندان در جريان لغ��و كنس��رت ها كرده اند، گفت: 
»در موضوع لغو كنسرت ها هيچگونه خأل قانوني وجود 
ندارد و پا فراتر نهادن برخي نهاده��ا از حوزه اختيارات و 
وظايف خويش سبب ساز آن مي شود كه به جاي اجراي 
مجوز و تبعيت از قانون، با اعمال س��ليقه ها روبرو شويم. 
يقينا بروز چنين رفتارها و مداخالت يا موازي كاري ها نه 
به نفع دولت است و نه مردم و همچنين، نه به نفع هنر و 
هنرمندان و از همه مهتر موجب خدشه به اعتبار و وجهه 
ملي مي شود. از اين رو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي ماه ها قبل وقتي اخالل در برنامه هاي فرهنگي و 
لغو كنسرت ها به وجود آمد، رايزني هايي را با دستگاه ها و 
نهادهاي مرتبط انجام داد و از آنجا كه هنوز اين دوگانگي 
رفتار را ش��اهديم از نشس��ت و گفت وگو و تبادل نظر با 
مسووالن برگزاري كنسرت ها و ديگر افراد مرتبط در اين 
امر استقبال مي كنيم تا براي رفع اين معضل، با همگرايي 
افكار و ساليق به يك خرد جمعي برسيم تا يك بار براي 

هميشه اين مشكل از چهره جامعه هنري زدوده شود.« 
در جري��ان لغو كنس��رت ها و ديگ��ر اظهارنظرهايي كه 
گاهي برخ��ي از مراجع تقليد و امامان جمعه اس��تان ها 
درباره موسيقي مطرح مي كنند، از 4 سال پيش- يعني 
زماني كه فقط يك سال از روي كار آمدن دولت روحاني 
مي گذشت- قرار شد س��ندي راهبردي براي موسيقي 
كشور تدوين ش��ود. اگرچه بنا بود اين سند در تابستان 
1394 منتشر شود اما همچنان در ماه هاي آغازين سال 
1397 خبري از آن نيس��ت. فاطمه ذوالقدر درباره اينكه 
آيا كميسيون فرهنگي تا به امروز پيگير سند استراتژيك 
موسيقي بوده اس��ت يا خير، گفت: »س��ند استراتژيك 
موسيقي در واقع يك چراغ راه اس��ت كه مسير و اهداف 
و ابزار را معرفي مي كند آنچه نياز عرصه موسيقي در حال 
حاضر اس��ت نظام مند ش��دن، همگرايي و هم راستايي 
انديشه هاي قواي سه گانه كشور و دستگاه هاي مربوطه در 
وجود يا عدم وجود موسيقي در انواع آن است. آن چيزي 
كه بانوان نوازنده كشور را اجازه نمي دهد در برخي مناطق 
جغرافيايي بنوازند و در برخي مناطق مجازند، اين خود 
معضلي براي گروه موسيقي اس��ت. معضل حال حاضر، 
نوع نگاه و جايگاه و منزلت موس��يقي در عرصه هنري و 
فرهنگي كشور اس��ت كه توجه جدي و الزم به آن نشده 
است. درنتيجه در برخي مواقع منجر به شكل گيري نوعي 
موسيقي مي شود كه از آن با نام موسيقي زيرزميني ياد 

مي شود. بر اين اس��اس تا زماني كه اين معضالت هست 
و تا وقتي كه متوليان ام��ر به جاي تعامل مثبت، به طرق 
مختلف به تقابل بپردازند، طبيعي است ترسيم سند راه و 
صحبت از اهداف و برنامه ها كاري عبث و سمبليك خواهد 

بود و اين اسناد در گنجه ها خاك خواهد خورد.«
يكي ديگر از مس��ائل پيش روي موس��يقي اي��ران عدم 
شناخت مديران نسبت به اين هنر و نيز برنامه ريزي هايي 
است كه برآمده از نگاه سليقه اي و بازار روز موسيقي است. 
اين به آن معنا اس��ت كه بدنه مديريت فرهنگي كشور با 
وجود آنچه انتظار مي رود به جاي حمايت از موس��يقي 
هنري و جدي، به س��مت حمايت از موس��يقي پاپ كه 
موجب رونق اقتصادي بازار هنر مي ش��ود، س��وق پيدا 

كرده اند. 
 س��ابق بر اين دولت با عناوين مختل��ف و در قالب هاي 
متعدد از هنر جدي حمايت مي كرد. مض��اف بر اين در 
همه جاي دنيا اين دولت ها هستند كه در مسير حمايت 
از اينگونه هنره��ا كه مخاطب��ان آن الي��ت جامعه اند، 
پيش قدم مي ش��وند ح��ال آنكه ام��روزه در كش��ور ما 
مس��ووالن دولتي بيشتر در كنس��رت هاي پاپ حضور 
مي يابند. به نظر مي رسد رش��د بي شائبه اين موسيقي، 
تنها راهكار مديران براي مقابله با نمونه هاي غربي و غير 

ايراني است. 
 ذوالقدر معتقد اس��ت: »كميس��يون فرهنگ��ي داراي 
يك رويكرد حمايتي و تش��ويقي در عرصه هنر از جمله 
موسيقي است و در اين خصوص با توجه به نقش تقنيني 
كه دارد، تالش كرده ت��ا قوانين و مق��ررات و رويه هاي 
زائد و دس��ت و پا گير در مقول��ه فرهنگ��ي را كنار زده 
و در برخي قوانين و مقررات تفس��يري ش��فاف و به دور 
از ابهام ارايه دهد. بر اين اس��اس هرجا خللي در فرآيند 
اجراي قوانين رخ داده اس��ت اگرچه نق��ش تقنيني را 
داراست اما شكاف هاي بين قانون و معضل اجراي آن را 
نيز مدنظر داشته و با واسطه گري ضمن تسهيل فرآيند 
اجرايي، شفاف سازي الزم را براي محقق شدن آنچه در 
قانون وضع شده را، پيگير بوده است و در زمان تخصيص 
منابع بودجه اي نيز اهتمام خويش را براي افزايش سهم 
موس��يقي و فرهنگ به كار بسته اس��ت كه رشد بودجه 

بخش فرهنگي و هنري دليلي بر اين مدعا است.«
اين نماينده مجلس كه پيش از اين در گفت وگويي اعالم 
كرده بود در امر صدور مجوزهاي استان ها نبايد سليقه اي 
عمل كرد، گفت: »فرهن��گ و هنر در اي��ران داراي يك 
تنوع و طيف گسترده اي است كه در بخش هاي مختلف 
كشور مخاطبان خاص خود را دارد اما با توجه به تغييرات 
فرهنگي يك همنوايي هنري و فرهنگي در بين جوانان 
در اقصي نقاط شكل گرفته اس��ت كه در كنار موسيقي 
كالس��يك، محلي و س��نتي، گرايش و تمايل شديد به 
موسيقي پاپ در ميان جوانان بيش از ديگر عالقه مندان 
به هنر موسيقي ديده مي ش��ود. بر اين اساس، احترام به 
س��ليقه مخاطب در عرصه فرهنگي بسيار حائز اهميت 

است. 

بايد واقع بين بود كه ناديده گرفتن اين خواست و مطالبه 
جوانان براي برگزاري كنس��رت موس��يقي هاي پاپ در 
برخي شهرها، آنها را به كشورهاي همسايه براي ديدن 
موسيقي هاي بسيار ضعيف تر از هنر، هنرمندان ايراني 
س��وق مي دهد كه به دس��ت خويش زمينه ساز تهاجم 
فرهنگي براي جوان��ان را ورق زده اي��م و در كنار آن در 
شرايط اقتصادي حاضر ناخواس��ته خروج ارز از كشور را 

تشويق مي كنيم.«
 او با اشاره به شعار امسال مقام معظم رهبري در حمايت 
از كاالي ايراني گفت: »بايد در نظر داش��ت كه حمايت 
از كاالي ايران صرفا حمايت از محصول كارخانه، كارگاه 
يا خودرو نيس��ت، بلكه مقول��ه هنر، به ويژه موس��يقي 
ايراني به عنوان بخش اصل��ي از اين كاالها و محصوالت 
است كه با حمايت از آن ضمن افزايش غناي فرهنگي و 
جذب مخاطبان ايراني، از خروج ارز نيز جلوگيري شده 
و جوانان را هرچه بيشتر پايبند به هنر ايران اسالمي نگاه 
خواهد داشت؛ لذا وقت آن رسيده كه به هنر موسيقي در 
انواع خود متناسب با ش��رايط و مقتضيات زمان و مكان 
نگاه كرد اجازه داد تا در سراسر كشور جوانان و هم وطنان 
عالقه مند به پاي اجراهاي ايراني بنشينند و از سوي ديگر 
نيز اين عالقه مندان نيز بايد رعايت ش��ان و ساحت هنر 
موس��يقي ايراني را مدنظر قرار دهند و اجازه ندهند اين 
س��رمايه فرهنگي و غني ايران زمين از چارچوب و قالب 
ايراني و اس��المي خارج ش��ود، چراكه فرهنگ، تمدن، 
هنر، ادبيات، شعر، آواز و ترانه هاي سنتي، ملي و مذهبي 
ايران همگي برآمده از تاريخ و تمدن كهن سرزمين مان 
است و يادآور خاطرات و اساطير و براي تعالي روح و روان 
تك تك مخاطبان تا بتوانند با بهره مندي از اين هنر زيبا 
پس از تجديد قواي فكري و روحي، شاداب و سرزنده به 

وظايف اجتماعي خود عمل كنند.«
اگرچه تلقي فاطمه ذوالقدر از موس��يقي به عنوان يك 
كاالي مصرفي كه بايد مورد حمايت قرار گيرد، با مفاهيم 
اساسي و هنري آن زمين تا آسمان تفاوت دارد اما به نظر 
مي رسد كميس��يون فرهنگي مجلس تا حدودي براي 
وجاهت بخشيدن به موسيقي در سال هاي پس انقالب 
تالش كرده  اس��ت. ح��ال اينكه چرا هم��ه اين حرف ها 
به ثمر نمي نش��يند و برنامه ريزي ها عملي نمي ش��ود، 
خود پرسشي اس��ت كه در طول اين 40 سال بي پاسخ 
مانده است. به نظر مي رس��د ديگر زمان دلخوش بودن 
به سخنان اميدوار كننده گذش��ته و وقت آن رسيده كه 
كميس��يون فرهنگي مجلس و بدنه مديريت فرهنگي 

كشور به حرف هاي جامه عمل بپوشانند. 

ادبيات داس��تاني فارس��ي زبان در دوره اي به سر مي برد 
كه گويا داس��تان گويي صرف به هر ش��كل و ش��يوه اي 
طرفدار بيشتري دارد. برخي از اين اقبال عمومي ماهي 
خود را صيد مي كنند و به هر قصه سردس��تي، كليشه و 
تكراري اي با چاشني زبان، آب مي بندند و با رنگ و لعاب 
زبان آوري و اطواره��اي اينچنيني صفحه هاي قالبي به 
داستان يك خطي و طرح داستان ش��ان مي اندازند و در 
اصطالح كار را بي دليلي موجه به اطناب  مي اندازند. انگار 
غريبه تهران نابلدي سر تقاطع خيابان فرودسي و ميدان 
توپخانه ايس��تاده باشد منتظر تاكس��ي و داد زده باشد 
توپخانه! مسافركش رندي رسيده باش��د و او را يك دور، 
دور ميدان چرخانده باش��د و كرايه را گرفته و او را همان 
جاي اول و حتي پرت تر پياده كرده باش��د. خب! طرف 
آقاي هالو هم كه باش��د، دادش به بدوبي��راه درمي آيد؛ 
ام��ا در همين زمان و عص��ِر حكومت چني��ن ذائقه اي، 
داستان هايي هم هستند كه از قصه گفتن سر باز مي زنند 
و حذر مي كنند چون قصدش��ان قصه گفتن »هست و 
نيست« اما از ابتدا موضوع ش��ان سرگرم كردن خواننده 
نبوده. اين داس��تان ها و بهتر اس��ت بگوييم نويسنده ها 
هستند كه به مس��افِر بي خبر خود مي گويند: همين جا 
كه ايستاده اي ميدان توپخانه است، اما مسير بعدي ات 

كجاست؟!
براي آنها داستان نويس��ي، فرم و تكنيك و زبان به مثابه 
شيرين كاري و هزار روپايي زدن براي جلب توجه نيست؛ 
بلكه گل زدن- حتي در وقت اضافه- موضوع شان است. 
آن هم نه گل زورچپان، مي خواهند تماشاچي و طرفدار 
تيم ش��ان هم مزه برنده شدن را بچش��د و هم لذت يك 

بازي ديدني را تجربه كند. 
رمان تازه منتشرشده بابك بيات كه پيش ازاين مجموعه 
داس��تان »نبودن« از او منتشرش��ده بود-مجموعه اي 
كه ب��ه دلي��ل س��اخت موقعيت ه��اي منحصربه فرد، 
خرده روايت ه��اي خالقانه اي كه نش��ان از زمان حاضر 
داش��تند و نثر هويت مند و... موردتوجه قرارگرفته بود- 
ما را به ياد اين بخش از نوش��ته هرمز شهدادي در رمان 
»ش��ب هول« مي اندازد كه »نمي خواه��م برايت قصه 
بگويم. فرصت داس��تان گفتن ندارم و داستان گفتن را 
در شرايط موجود خيانت مي دانم. بااين حال براي اينكه 

حرفم را بفهمي مجبورم درباره گذشته توضيح بدهم.«
چراكه به نظر مي رسد براي نويسنده اين رمان هم نوعي 
تصميم  و انتخاب  در ميان بوده است براي شكلي از عمِل 
نوشتن، يك جور اس��تراتژي كه چه بس��ا طرفداِر كمي 
داشته باش��د در زمانه اي كه ادبياِت سريالي و بي حافظه 
رونق بيش��تري دارد. درحالي كه ادبيات يادآوري تفكر 
است آنگاه  كه بشر به خاطر نمي آورد كه كجاست و براي 

چه اينجا و در چنين تعليقي مانده است. 
رمان »زير خال سياه« كه توسط نشر »چشمه« به چاپ 
رس��يده اس��ت؛ دو قصه را همزمان رواي��ت مي كند كه 
ماجراي اولي و اصل��ي روايِت زندگي حال حاضر عطااهلل 
بهروز، نويسنده و مدرس تئاتِر از كار بيكار شده اي است 
كه پدري جانباز شيميايي و در حال اغما دارد و ماجراي 
دوم كه عطا در حال نوشتنش اس��ت، به اتفاقي در يازده 

س��ال پيش مي پردازد؛ واقعه اي كه در مسير زندگي او 
تاثيري اساسي گذاش��ته و او حاال باور دارد كه آن واقعه 

خط سير زندگي اش را به جايي كه هست؛ كشانده. 
رم��ان ب��دون اينك��ه پنه��ان كن��د و خوانن��ده را به 
ورطه الپوش��اني هاي عجي��ب بين��دازد، دغدغه هاي 
هستي شناختي و فلس��في دارد. نويسنده در جاي جاي 
روايت خود ب��ه نظريات مالص��درا درباره قض��ا و قدر و 
ريش��ه هاي حكمت خسرواني در انديش��ه شيخ اشراق 
اش��اره مي كند كه خود از ويژگي هاي كتاب است كه از 
بيرون به پوست واستخوانش تزريق نشده بلكه در جريان 

گرم خون روايت نشسته است. 
يكي ديگر از ويژگي هاي مهم اولين رمان »بابك بيات« 
همچنان ك��ه از كار اول او –مجموعه داس��تان نبودن- 
پيداست اهميت ويژه اي اس��ت كه به ادبيات فارسي- و 
شايد درست تر باشد كه بگوييم به رعايت ادبيات فارسي- 
مي دهد. حلقه بزرگ اما گمشده اي كه اين روزها نشاني 
از آن در كتاب هايي كه خصوصا از نس��ل جوان به چاپ 

مي رسد؛ ديده نمي شود يا كمتر به چشم مي خورد. 
ش��لختگي، س��اده انگاري، دايره مح��دود كلمات و 
توصيف هاي دم دستي كه نشاني از بي توجهي است؛ 
اگر خوش بينانه نشاني از بي سوادي و نداشتن مطالعه 
ندانيم و بسيار در داستان هاي چاپ شده كوتاه و بلند 
امروز ديده مي شود؛ نشاني در كتاب »زير خال سياه« 
ندارد. تا جايي كه اگر بدون شناخت از نويسنده كتاب 
را ورق بزني��د و بخش هاي��ي از آن را انتخ��اب كنيد، 
ممكن است به اين اش��تباه بيفتيد كه بابك بيات هم 
نويسنده اي هم عصر بسياري از نويسنده هاي دهه 50 
و 60 است كه شناخت بسيار و غيرت فراوان به زبان و 
نثر فارسي داشتند كه البته اين موضوع گاه تبديل به 
شمشيري دو لبه براي رمان او مي ش��ود كه در زمان 
حال و طبيعتا با خواننده امروز مي خواهد ارتباط برقرار 
كند اما نويسنده در بخش هايي از كتاب دقيقا نشان 
مي دهد كه خود به تمام ضعف هاي ممكن در روايت 
و حتي همين ويژگي زبان واقف است و در كتابش به 
چيزي فراي داستان گويي صرف و نشان دادن ميدان 

توپخانه فكر  مي كند. 

ايرج رحمانپور، خواننده نام آشناي موسيقي غرب كشور، 
كنسرت خود را هفتم ارديبهشت در تاالر وحدت برگزار 

مي كند. 
او كه از خوانن��دگان بزرگ منطقه زاگرس محس��وب 
مي ش��ود و داراي آثار نوش��تاري و موس��يقايي درباره 
فرهنگ و هنر منطقه زاگرس و موس��يقي لري اس��ت، 
درباره اجراي اين كنسرت به »اعتماد« گفت: »موسيقي 
لرستان ريش��ه در هزاره هاي دور دارد و زيرمجموعه اي 
از موس��يقي ايران��ي محس��وب مي ش��ود. چن��دان با 
تقسيم بندي هاي رايج در موسيقي امروز موافق نيستم. 
از ديدگاه من موس��يقي لرس��تان ريش��ه در موسيقي 
ايراني دارد. ما هرس��اله اجراهاي بس��ياري را در زمينه 
موس��يقي نواحي ش��اهديم كه در نقاط مختلف كشور 
برگزار مي شود. ما هم هر سال اجراهايي براي مخاطبان 
موس��يقي نواحي ترتيب مي دهيم. از آنج��ا كه تهران 
جايي براي زندگي تمام اقوام هس��ت، بي شك مردمان 
بسياري در اين شهر تشنه شنيدن موسيقي هاي نواحي 
مختلف ايران هستند. در اين ميان مردمان اهل زاگرس 
كه در تهران زندگي مي كنند، همواره مشتاق شنيدن 

موسيقي و آواهاي زاگرسي بوده اند.«

اين كنسرت از ساعت 21:30 آغاز مي شود. رحمانپور 
در كنس��رت پيش رو مجموعه اي از آثار ماندگارش 
را براي مخاطبانش اجرا مي كند. ش��هاب خاكس��ار 
)نوازنده تنبك(، سعيد صالحي )نوازنده تار(، محسن 
كيهان نژاد )نوازنده س��رنا(، امير عبدي پ��ور )نوازنده 
دهل(، احمد رنجبر )نوازنده س��نتور(، امير كوش��ه و 
حس��ين قنبري )نوازنده كيبورد(، در اين كنس��رت 
رحمانپ��ور را همراه��ي مي كنند. سرپرس��تي اين 
گ��روه را امير ن��وروزي برعه��ده دارد. او دليل اجراي 
كنس��رت موس��يقي لري در تهران را دع��وت مردم 
به آرامش خوان��د: »مردماني كه در ته��ران به نوعي 
دور از اصالت هاي ش��ان زندگي مي كنن��د و همواره 
با رخدادهاي ش��هري در ارتباطند، ه��رگاه نوايي از 
اصالت ها به گوش شان برس��د، مشتاقانه مي شتابند 
و در سايه سار اصالت هاي ش��ان آرام مي گيرند. شايد 
از همين روس��ت كه موس��يقي نواحي در سال هاي 
گذشته مخاطبان بس��ياري به خود ديده است. من و 
نوازن��دگان گروه مان تالش مي كنيم تا در كنس��رت 
پيش رو ساعتي پر از اصالت و شادي و انديشه را براي 

زاگرسيان ساكن پايتخت رقم بزنيم.«

گ�روه ادب و هنر| حوزه هنري س��ازمان تبليغات 
اسالمي چند س��الي است كه روز بيس��تم فروردين، 
همزمان با سالروز ش��هادت س��يدمرتضي آويني را 
به نام هفت��ه هنر انق��الب و طي آن از »چهره س��ال 
هنر انقالب اسالمي« تجليل مي ش��ود. در دوره هاي 
گذشته، مرتضي سرهنگي )نويس��نده و پژوهشگر(، 
مجيد مجيدي )كارگردان( و سيدمس��عود شجاعي 
طباطبايي )كاريكاتوريس��ت( به اين عنوان دس��ت 
يافته اند. امس��ال نيز اين مراس��م به همت دبيرخانه 
هفته هنر انقالب و دبيرخانه انتخاب چهره سال هنر 
انقالب اسالمي برگزار شد و پنج چهره به مرحله نهايي 
راه پيدا كردند كه در نهايت »حميد حسام« نويسنده 
كتاب »وقتي مهتاب گم شد«، »آب هرگز نمي ميرد« 

به عنوان چهره سال هنر انقالب معرفي شد. 
اما معيار انتخاب »چهره برگزيده سال هنر انقالب« 
چيست؟ دو تن از مس��ووالن اجرايي انتخاب چهره 
سال )مسعود شجاعي طباطبايي، معاون هنري حوزه 
هنري و عبدالحميد قره داغي، مديرعامل سوره مهر( 
در گفت وگو با »اعتماد« به لزوم وجود سه ويژگي در 
رسيدن به گزينه هاي مورد نظر اشاره كردند. نخست، 
تاثيرگذاري و اس��تقبال مخاطبان از اثر هنري خلق 
ش��ده دوم، اثر توليد ش��ده بايد در حوزه دين و هنر 

انقالب باشد و سوم ويژگي هاي شخصيتي هنرمند. 
ويژگي هايي كه به نوعي در اظهارنظر رييس سازمان 
تبليغات اسالمي نيز به چشم مي خورد. حجت االسالم 
خاموش��ي چندي پيش در تبيين اهميت معرفي و 
ويژگي هاي چهره هنر انقالب گفته بود: »اين چهره 
بايد خصوصياتي داش��ته باش��د و اي��ن خصوصيات 
مي تواند راه شكوفايي هنر باشد. چهره هنر انقالب بايد 
با بصيرت، داراي بينش، آگاه نسبت به انقالب باشد و 
خود در صف نخست براي دفاع از انقالب بايستد. اين 
هنرمند بسته به تخصص و رشته اي كه در آن فعاليت 
مي كند موقعيت و چالش هاي پيش رو را بشناس��د و 

براي تقويت انقالب اسالمي تالش كند.«
به گفته مسووالن دبيرخانه انتخاب چهره سال، امسال 
14 هنرمن��د نامزد دريافت اين نش��ان بودن��د كه در 
نهايت و پس از بررسي از س��وي حدود 60 كارشناس 
به پنج گزينه )س��يد مس��عود ش��جاعي طباطبايي، 
بهناز ضرابي زاده، ابراهيم حاتمي كيا، محمد حس��ين 
مهدويان و حميد حسام( و سپس معرفي چهره سال 

»حميد حسام« در مراسم پاياني رسيد. 
به اين ترتيب »گلستان جعفريان«، »محسن جليلي« 
آهنگساز و موس��يقيدان، حميد حس��ام نويسنده، 
»ابراهي��م حس��ن بيگي« نويس��نده، »محمدرض��ا 
دوست محمدي« گرافيست، »حس��ن روح االمين« 
نقاش و گرافيس��ت، »محمدمهدي س��يار« شاعر و 

ترانه سرا، »علي صدري نيا« مستندساز، »سيدحسين 
فدايي حس��ين« هنرمند تئاتر و پژوهشگر هنرهاي 
نمايش��ي، »حس��ن قائ��دي« ع��كاس مس��تند، 
»محمدحسين مهدويان« كارگردان سينما به همراه 
مهدي »مهدي نقويان« مستندساز 14 نفري بودند 
كه در گام نخس��ت براي دريافت اي��ن عنوان معرفي 

شدند. 
به گفته مس��ووالن دبيرخانه انتخاب چهره سال هنر 
انقالب، حضور چهره اي مثل محمدحسين مهدويان 
در ميان اين فهرس��ت نه به دلي��ل كارگرداني فيلم 
سينمايي »التاري« كه به دليل اكران فيلم سينمايي 
»ماجراي نيمروز« و استقبال مردمي از آن در سال 96 
بوده است. به اين ترتيب بيش��تر آثار انتخاب شده در 
سال 96 خلق و توليد شده اند. اما حضور حميد حسام 
در اين فهرست فقط براي تاليف يك كتاب نبوده بلكه 
بيشتر از اين منظر مورد توجه قرار گرفته است كه سه 
كتاب اين نويس��نده »وقتي مهتاب گم ش��د«، »آب 
هرگز نمي ميرد« و »خداحافظ س��االر« بارها تجديد 

چاپ شده است. 
عبدالحميد قره داغي مدير انتش��ارات س��وره مهر در 
پاس��خ به اين پرس��ش كه فروش باالي اين كتاب ها 
معموال در نتيجه حمايت هاي ارگاني و سازماني است 
به »اعتماد« گفت: »معموال اين نگرش وجوددارد اما 
مساله اينجا اس��ت كه وقتي مي گوييم فروش باالي 
كتاب »دا« ب��ه دليل حمايت هاي ارگاني اس��ت بايد 
ببينيم فروش بعدي كتاب چگونه است. مي پذيرم كه 
در ابتداي راه حمايت هاي ارگاني صورت مي گيرد ولي 
به عنوان نمونه همين كتاب حاال بيش از 160 تجديد 
چاپ داش��ته كه نش��ان مي دهد با گذشت چندسال 
همچنان از سوي مردم خريداري و خوانده مي شود. « 

او با اشاره به س��ه كتاب »حميد حس��ام« ادامه داد: 
»اين كتاب ها ظرف  س��ال هاي گذشته بارها تجديد 
چاپ شده و فروش حدود 2 ميليارد توماني را تجربه 
كرده اند. اگر ميانگين قيمت 20هزار تومان براي هر 
كت��اب را در نظر بگيريم متوجه خواهيم ش��د تعداد 

تجديد چاپ كتاب كم نبوده است.« 
براس��اس اظه��ارات مس��ووالن دبيرخان��ه انتخاب 
چهره س��ال هنر انقالب اس��المي، اين افراد براساس 
تحقيق هاي ميدان��ي و اثرگذاري آثارش��ان انتخاب 
مي ش��وند. به گفته قره داغي: »بررسي هاي دبيرخانه 
بعد از 3 سال تجربه حالت دايمي پيدا كرده است. به 
اين شكل كه تمام وقايع س��ال را رصد مي كنيم ولي 
بطور جدي از بهمن ماه وارد بحث اجرايي مي شويم.« 

امسال به هر يك از پنج گزينه نهايي 5 سكه و به نفر 
برگزيده 22 سكه بهار آزادي به همراه نشان هنرمند 

سال انقالب اهدا شده است. 

بررسي معيار انتخاب »چهره سال هنر انقالب اسالمي« 

حمايت ها  ارگاني است يا خير؟

نواي موسيقي لري در تهران مي پيچد 

فاطمه ذوالقدر، عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو با »اعتماد« :

نياز موسيقي امروز، همگرايي قواي سه گانه است
يادداشتي بر دومين كتاب بابك بيات كه به تازگي منتشر شده است

ميدان توپخانه؛ زير خال سياه

حس��اب كنيم. همان طور كه اش��اره كردي��د اين بخش 
خصوصي است كه اگر درباره سرمايه  اش احساس امنيت 
داشته باشد و چشم انداز خوبي را پيش رو ببيند، مي تواند 
در اين حوزه سرمايه گذاري كند. به هر حال موسيقي يكي 
از بهترين حوزه ها براي سرمايه گذاري است و ساالنه نسبت 
به تئاتر و حتي سينما، گردش مالي بيشتري دارد. اما اين  
موارد به اين بستگي دارد كه سياست هاي فرهنگي ما براي 
س��رمايه گذاران امنيت ايجاد كند تا آنها اعتمادشان براي 
صرف سرمايه هاي شان در اين حوزه جلب شود. اين اتفاق 
كه در حوزه تئاتر رخ داده بسيار مبارك است و اگر در زمينه 
موسيقي هم رخ دهد مي تواند اثرگذار باشد. اما از آنجايي 
كه موضوع ما س��الن هاي اجراي موسيقي است طبيعتا 
ظرفيت گسترده تر و سرمايه هاي بيشتري را طلب مي كند. 
نبايد فراموش كنيم همه اتفاقاتي كه به آنها اشاره كرديد 
مي تواند اعتماد و امنيت سرمايه گذاران ما را خدشه دار كند. 
به هر حال هنوز با پيشنهادي براي سرمايه گذاري در اين 
حوزه روبه رو نبوده ايم ام��ا فكر مي كنم خواه ناخواه بخش 

خصوصي به اين سمت هم كشيده خواهد شد. 
   سند استراتژيك موسيقي 3 س�ال است كه در 
مرحله تدوين باقي مانده است. آيا مي توان امسال 

به انتشار سند استراتژيك موسيقي اميدوار بود؟ 
اولين ب��اري ك��ه پيش نويس اين س��ند تدوين ش��د در 
كميسيون هنر و معماري شوراي عالي انقالب فرهنگي 
بود. از آن مرحله به بعد، خوِد من هم درگير جريان بودم. 
در وزارت ارشاد سندي تهيه شد كه نهايتا منجر به تشكيل 
جلسه اي در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري 
شد. اين هر دو پيش نويس به كميسيون هنر و معماري 
شوراي عالي بازگشت و در نهايت اين كميسيون موظف 
ش��د بررس��ي دقيق تري روي هر دو متن انج��ام دهد. تا 
جايي كه اطالع دارم كميسيون هنر و معماري با تعدادي 
از موزيسين هاي معتبر جلساتي برگزار كرده و آنها هم به 
يك متن واحد رسيده اند. آخرين اخباري كه دارم اين كه 
قرار است كميسيون هنر و معماري اين متن را با همفكري 
وزارت ارش��اد نهايي كند و براي تصويب به شوراي عالي 
انقالب فرهنگي ارايه كند كه اميدواريم اين مراحل طي 
شود و به تصويب شورا هم برس��د تا در حكم قانون جنبه 
اجرايي پيدا كند و تا اندازه اي مسائل موسيقي و دخالت ها 
كاهش يابد. بعد از اين مدت سپري شده كه به نظر من هم 
طوالني بوده، تصور مي كنم روزهاي پاياني كار است و در 
سال پيش رو اين سند به تصويب ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي خواهد رسيد. 
   يكي از نهادهايي كه به عنوان واسط بين وزارت 
ارش�اد و انجمن ه�اي هن�ري )موس�يقي، تئاتر و 
تجس�مي( قرار دارد، »موسس�ه توسعه هنرهاي 
معاصر« است كه همين امسال در جريان برگزاري 
جشنواره هاي فجر بدهي بااليي به انجمن ها داشته 
اس�ت كه از جمله آن مي توان به انجمن موسيقي 
اشاره كرد. دفتر موسيقي چه تالشي براي پيگيري 
اين بدهي هاي معوقه خواهد كرد؟ و با چه رويكردي 
در ام�ر برگ�زاري رويدادهاي دولت�ي يا تخصيص 
بودجه هاي س�االنه، مي توان از كمترين واسطه ها 

برخوردار بود؟
 بودجه اختصاصي معاونت هنري در چهار رشته موسيقي، 
تجسمي، تئاتر و مد و لباس تعريف مي ش��ود و در قانون 
اين طور پيش بيني نش��ده كه اين بودجه ها بايد مشخصا 
در انجمن هاي خاص خودشان هزينه شوند. اين بودجه 
حمايتي است و راه تشخيص آنها در دست معاونت هنري 
اس��ت كه قس��متي از بودجه به بخش خصوصي سپرده 
شود يا در اختيار انجمن قرار بگيرد يا بخشي به موسسه 
توسعه هنرهاي معاصر واگذار شود. موسسه  مورد نظر شما 
االن در معاونت هنري اصطالحا موسس��ه مادر شناخته 
مي ش��ود و عنوانش روي خودش است. يعني اساسنامه  
موسس��ه وظايفي را روي دوش  اين نهاد گذاشته كه بايد 
در زمينه توس��عه بخش هايي از هنرهاي معاصر كوش��ا 
باش��د و فعاليت هايي انجام دهد. از طرفي بابت اينكه در 

سال هاي اخير تمركزي در حوزه نظارت و تقسيم بودجه 
به وجود آمده  است بايد توضيح دهم معاونت هنري بعضا 
اولويت هايي دارد كه لزوما با تخصيص هاي پيش بيني شده 
همخوان نيست. به عنوان نمونه چند روز ديگر جشنواره 
»موسيقي نواحي« آغاز مي ش��ود اما شايد االن مشخصا 
براي اين جشنواره بودجه اي پيش بيني و هنوز پرداخت 
نشده باشد. بنابراين نياز است بودجه مورد نظر به صورت 
موقت از محل اعتبار آن چهار بخش اصلي هزينه شود تا 
وقتي بودجه رسيد، به جاي اصلي خود بازگردد. موسسه 
»توسعه هنرهاي معاصر« به اين دليل به وجود آمده كه 
معاونت هنري بتواند روي فعاليت هاي متنوع و بس��يار 
گسترده اش مديريت داش��ته باشد. شخصا در سال هايي 
كه در انجمن يا دفتر موسيقي بودم هيچ وقت از اين نظر 
هيچ مشكلي با موسسه احساس نكردم و همواره همراهي 
صورت گرفته است. البته اين قابل انكار نيست كه گاهي 
در زمينه مديريت منابع و تشخيص ضرورت ها ديدگاه هاي 
متفاوتي وجود داشته است اما در نهايت هيچ وقت احساس 
نكردم كه ممكن اس��ت اين موضوع به فعاليت هاي كلي 

معاونت آسيب وارد كند. 
   در طول اين س�ال ها عملك�رد وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس�المي در حمايت از موسيقي هايي كه بار 
فرهنگي بيش�تري دارند، بي�ش از آنكه فرهنگي 
باش�د، ارش�ادي بوده اس�ت؛ خصوص�ا در زمينه 
صدور مجوز آلبوم ه�ا و برگزاري كنس�رت ها. اما 
در گذش�ته مراكزي مانند حفظ و اشاعه موسيقي 
با حماي�ت دولت براي اش�اعه موس�يقي هنري و 
جدي برنامه ريزي هايي مي ك�رد كه ماحصل آن را 
امروز مي بيني�م. از طرف ديگر در هم�ه جاي دنيا 
موسيقي هنري و جدي به سبب كمبود مخاطب از 
سوي دولت ها حمايت مي شود. اين در حالي است 
كه به نظر مي رس�د در س�ال هاي اخير نگاه دولت 
بيش�تر معطوف به موسيقي مردم پس�ند، پاپ يا 
نوعي از موس�يقي بوده كه بتواند اقتص�اد را فعال 
كند. آمار صدور مجوزها به خوبي نشان دهنده اين 
موضوع است. دفتر موس�يقي در زمينه حمايت از 
موسيقي هاي جدي مثل موسيقي كالسيك غربي 
يا اصيل ايراني و نواحي چه برنامه مدون و روشني 

دارد؟
پاسخ اين سوال را بايد به دو بخش تقسيم كرد. در زمينه 
صدور مج��وز و درخواس��ت هايي كه به دفتر موس��يقي 
مي رسد بسيار طبيعي اس��ت كه مثل همه جاي جهان، 
بعضي سبك هاي مردم پسند غلبه بيشتري داشته باشند. 
از اين نظر بين كش��ور ما و ديگر كشورها تفاوت چنداني 
وجود ن��دارد و قش��ر جوان و نوج��وان م��ا در اين بخش 
هزينه زيادي مي كنند. بخش��ي كه با ش��ما موافقم اين 
است كه وزارت ارش��اد عالوه براينكه نبايد در مسير مورد 
اش��اره س��نگ اندازي كند، بايد از امكانات خودش براي 
تصميم گيري و جريان سازي در حوزه موسيقي فرهنگي 
بهره گيرد. ناچارم اعتراف كنم، نتوانس��تيم در اين زمينه 
عملكرد خوبي داشته باش��يم. قطعًا دفتر موسيقي نبايد 
وارد رقابت با بخش خصوصي شود و نبايد به جريان هاي 
مخاطب محور ك��ه افزايش مخاط��ب و درآمدزايي را مد 
نظر دارد دامن بزند. فكر مي كنم يكي از اتفاق هاي خوب 
سال هاي اخير »جشنواره موسيقي جوان« است كه اگرچه 
به لحاظ كمي با استقبال كنسرت رو هاي حرفه اي مواجه 
نشد اما از نظر تاثيري كه در بلندمدت بر عرصه موسيقي 
ايران دارد، كمتر كس��ي اس��ت كه بتوان��د در نقش اين 
جشنواره در شناسايي استعدادها و ايجاد زمينه و شرايط 
پيش��رفت و بالندگي براي هنرمندان و هنرجويان جوان 
ترديد كند. به نظرم اين قبيل فعاليت ها بايد گسترده تر 
شود. نيز بايد از برگزاري رخدادهايي كه ويژگي هاي كمي 
را مد نظر قرار مي دهند و شايد در نگاه اول بسيار هم جذاب 

باشند، پرهيز كنيم. 
   در پايان س�ال 96 ق�رار بود آيين نام�ه برگزاري 
جشنواره موسيقي فجر تدوين و تصويب شود اما 
هنوز خبري از انتشار آن نيس�ت. به نظر مي رسد 
اين موضوع هم دارد به درازا مي كشد و اگر سريع تر 
اتفاق نيفت�د ممكن اس�ت برنامه ريزي ه�اي اين 
جشنواره در كمترين زمان صورت گيرد و در نهايت 
با اش�تباهات عديده برگزار ش�ود. اين آيين نامه 
چه زماني منتشر مي ش�ود و دبير سي و چهارمين 

جشنواره موسيقي فجر چگونه اعالم خواهد شد؟
روزي كه در دفتر موسيقي مسووليت گرفتم دو آيين نامه 
پيشنهادي داشتيم كه يكي توسط دفتر موسيقي تدوين 
ش��ده بود و ديگري پيش��نهادي بود كه از س��وي جريان 
موصوف به منتقدان ارايه ش��ده بود. آنچه از س��وي دفتر 
موسيقي تدوين ش��ده بود، بيشتر مس��تند كردن روند 
هميشگي اجراهاي جشنواره به صورت منظم  بود و دوستان 
منتقد هم بيشتر نگراني هاي خود در زمينه شفاف سازي 
روند انتخاب دبير و مسائلي از اين دس��ت را مطرح كرده 
بودند كه بايد در مسائل مرتبط با برگزاري جشنواره لحاظ 
ش��ود. كاري كه ما ش��روع كرديم و پيش نويس آن امروز 
آماده است، كامال با هر دو آيين نامه تفاوت دارد و معتقدم 
قابل دفاع است و مي تواند اقبال جامعه موسيقي را به همراه 
بياورد. بر اين اساس، روند به نسبت دموكراتيكي بر انتخاب 
دبير جشنواره حاكم خواهد شد چرا كه فرآيند انتخاب دبير 
از فرآيند نظارت بر جشنواره كامال متمايز شده است. ديگر 
اينكه از نقش مدير دفتر موسيقي به شكل پررنگ سابق 
خبري نيست و مباحث تخصصي و كارشناسي موسيقي 
فراتر از بحث هاي اداري و تشكيالتي ديده شده است. اين 
متن حاصل ساعت ها همفكري دوستان است كه اميدوارم 
توانايي اقناع كنندگي عمومي صاحب نظران حوزه موسيقي 
را داش��ته باش��د. براي اينكه اصول و ضوابط تخصصي و 
دقيق تدوين و نگارش آيين نامه رعايت ش��ود، اين متن از 
نظر تخصصي چارچوب و قواعد آيين نامه نويسي، بررسي 

خواهد شد و اميدواريم به زودي منتشر شود. 
   منظور شما از شيوه دموكراتيك در انتخاب مدير 
جشنواره چيست؟ آيا قرار است براي انتخاب، بين 

اهالي موسيقي رأي گيري شود؟ 
خير، تركيبي پيش بيني شده كه دبير جشنواره از طريق 
اين تركيب انتخاب  شود. از آنجايي كه بخش عمده اي از 
اين تركيب حقوقي اس��ت و نه حقيقي، قاعدتا ساليق و 
ديدگاه هاي گوناگوني را در بر مي گيرد كه البته هريك 
از اعتبار خاص خود در موسيقي برخوردار هستند. اين 
جمع در قالب تركيب ش��ورايي ك��ه قاعدتا كمتر تحت 
تاثير روابط قرار مي گيرد، فعاليت مي كنند و فرآيندي بر 
انتخاب دبير حاكم مي شود كه در استفاده از خرد جمعي 

در انتخاب نهايي ترديد باقي نمي گذارد.

فيلم تازه اصغر فرهادي  قرار اس�ت تابستان 
امسال در كشور اس�پانيا اكران عمومي شود 
و س�رانجام تكلي�ف اك�ران فيل�م »عصباني 

نيستم« روشن شد.

پايان خوش براي »عصباني نيستم«
 

سرانجام پافشاري رضا درميشيان براي اكران دومين 
فيلمش نتيجه داد و »عصباني نيستم« در اكران دوم 
نوروز قرار گرفت. اين فيلم پيش تر قرار بود اواخر آذر 
سال گذشته در سينماهاي ايران به نمايش عمومي 
دربياي��د كه بنا ب��ه داليلي اك��ران آن متوقف ش��د. 
»عصباني نيس��تم« يك��ي از فيلم هاي پرحاش��يه و 

جنجال برانگيز سال گذشته سينماي ايران بود. 
پيش از اين  بارها اعالم ش��ده بود كه اين فيلم اكران 
خواهد شد حتي نمايندگان مجلس و جمع كثيري از 
اهالي سينما از اكران فيلم حمايت كردند اما مخالفان 
اكران هم بيكار ننشس��تند و عليه فيلم فضاس��ازي 
كردند كه در نهايت كفه ترازو به س��مت آنها سنگين 
ش��د و بارها اكران فيلم در لحظه آخر منتفي شد. اما 
به نظر مي رسد كه س��رانجام طلسم 5 ساله اين فيلم 
در اكران دوم بهار در س��ينماها شكسته خواهد شد. 
در همين زمينه غالمرضا فرجي، سخنگوي شوراي 
صنفي نمايش در گفت وگو با ايلنا با اش��اره به اينكه 
اولين جلسه ش��وراي صنفي نمايش در خانه سينما 
تش��كيل ش��د گفت: در اين جلس��ه مقرر شد فيلم 
سينمايي »چهارراه استانبول« به كارگرداني مصطفي 
كياي��ي در گروه س��ينمايي آزادي، فيل��م »خجالت 
نكش« به كارگرداني رضا مقصودي در گروه سينمايي 
اس��تقالل، فيلم س��ينمايي »جش��ن دلتنگي« به 
كارگرداني پوريا آذربايجاني در سرگروهي سينمايي 
زندگي، فيلم سينمايي »خوك« به كارگرداني ماني 
حقيقي در سرگروه سينمايي كورش، فيلم سينمايي 
»تگزاس «در گروه س��ينمايي ماندانا فيلم سينمايي 
»عصباني نيستم« در گروه سينمايي ايران به عنوان 

اكران دوم نوروز به نمايش دربيايد. 
وي ادامه داد: به جز فيلم »تگزاس« ك��ه اكران آن از 
روز چهارش��نبه 29 فروردين ماه در گروه سينمايي 

ماندانا آغاز مي شود اكران ساير فيلم ها بعد از كاهش 
كف فروش فيلم هايي در حال اكران آغاز خواهد شد و 
به احتمال فراوان اكران دوم نوروز از نيمه ارديبهشت 

ماه آغاز مي شود. 
فرجي درباره معرف��ي اعضاي جديد گفت: جلس��ه 
امروز ب��ا حضور اعض��اي قبلي ش��ورا برگزار ش��د و 
معرفي نمايندگان جديد صنوف و تش��كيل جلسه با 

نمايندگان جديد به هفته آينده موكول شد. 

اكران فيلم جديد فرهادي  در اسپانيا

»همه مي دانند« هش��تمين فيلم اصغر فرهادي در 
مقام نويسنده و كارگردان است كه  در تاريخ ۸ مه )1۸ 
ارديبهشت( به عنوان فيلم افتتاحيه هفتادويكمين 
جشنواره فيلم كن اولين نمايش جهاني خود را تجربه 
مي كند. از س��وي ديگر در خبرها آماده است كه اين 
فيلم به بيش از 20 كش��ور جهان پيش فروش ش��ده 

است. 
به گزارش ايس��نا، فيلم »همه مي دانند« قرار است از 
تاريخ 14 سپتامبر )23ش��هريور( نيز در سينماهاي 
كشور اسپانيا اكران عمومي خود را آغاز كند. با توجه 
به اينكه اين فيلم اسپانيولي زبان است، كشور اسپانيا 
يك��ي از مهم ترين بازاره��اي اكراني فيل��م فرهادي 

محسوب مي شود. 
اي��ن فيل��م همچني��ن تاكن��ون ب��ه كش��ورهاي 
آلمان، اتريش، ژاپ��ن، چين، يون��ان، هنگ كنگ، 
مجارس��تان، لهس��تان، جمهوري چك، آرژانتين، 
اس��لواكي، س��وييس، تايوان، تركيه، صربس��تان، 
روس��يه و منطقه بالتي��ك، منطقه اس��كانديناوي 
و آمريكاي التين فروخته ش��ده اس��ت. در خالصه 
داس��تان فيل��م »هم��ه مي دانن��د« آمده اس��ت: 
»كارولينا براي دي��دار با خان��واده اش از آرژانتين 
به زادگاهش اس��پانيا بازمي گردد. در اين سفر كه 
پيش بيني مي شد به تجديد ديدار اعضاي خانواده 
خالصه ش��ود، رويدادهاي غيرمنتظره اي به وقوع 
مي پيوندد ك��ه بر رون��د زندگ��ي كارولين��ا تاثير 
مي گذارد.« پنه لوپه كروز، خاوي��ر باردم و ريكاردو 

دارين در اين فيلم بازي دارند. 

خبرهاي خوش براي سينماي ايران  
خبر

اولين گفت وگوي علي ترابي پس از انتخاب    به عنوان  مديركل  دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

موسيقي، ميدان تسويه حساب  نيست

نيوشا  مزيدآبادي

موسيقي در كشور ما نش�ان داده كه راه خودش را پيدا كرده و در شرايط سخت مورد احترام 
اقش�ار مختلف جامعه قرار گرفته است. متاس�فانه همه ما مي دانيم كه بخشي از اتفاقاتي كه 
پيرامون برخي كنس�رت هاي موس�يقي رخ مي دهند، خارج از حوزه موس�يقي است و عمال 

تسويه حساب هاي ديگري را شامل مي شود كه گريبان موسيقي را مي گيرند.

سينا مهرانديش

مجتبي محمدلو / ايرنا

 نادي�ده گرفت�ن مطالب�ه جوان�ان براي 
برگزاري كنس�رت موس�يقي هاي پاپ در 
برخي شهرها، آنها را به كشورهاي همسايه 
براي ديدن موسيقي هاي بسيار ضعيف تر از 
هنر، هنرمندان ايراني سوق مي دهد كه به 
دست خويش زمينه ساز تهاجم فرهنگي 

براي جوانان را ورق زده ايم.
 معضل حال حاضر، نوع ن�گاه و جايگاه و 
منزلت موس�يقي در عرصه هنري كشور 
اس�ت كه توجه جدي و الزم به آن نش�ده 

است. 


