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بیتا یاری

جملــه توصیفــی »کتــاب 
از نجوای ســنت تا غوغــای پاپ، 

تحلیلی اســت جامعه شناســانه از 
حیات اجتماعی موسیقی« در پشت 
جلد کتــاب؛   بیش از آنکه ســابقه 
نویسنده نام آشــنا و سردبیر مجله 
رودکی ســال های پیش از انقالب 
را پیش چشم بگســتراند بیشتر به 

دعوت به تورق کتاب می مانســت 
که نتــوان از آن به راحتی عبور کرد. 
حتی اگر سوابق نویسنده و دانش و 
حیطه کارهای گذشــته او را در یاد 
نداشته باشــیم همین نکته کافی 
بود که کتاب را بکاویم که در آن چه 
طرحی از جامعه شناســی، خصوصا 
که ایــن روزها در حوزه موســیقی 
نیز بسیار شــنیده و از آن به عنوان 
کمتر بــدان پرداخته شــده ها یاد 
می شود، درانداخته است. ضمن آنکه 
چهل سال فرصت کمی نیست برای 
پختگی و عمیق شدن ایده ها. آن هم 
کسی که تاکنون اثری منتشر شده 
در زمینه جامعه شناسی نداشته و به 
یکباره چنین تعبیری را در معرفی 

کتابش مطرح کرده اند.
 اما زهــی تالش بیهــوده و امید 
هرز رفته، از آن رو که هر چه سراسر 
کتاب نــگاه عصبانی، پرخاشــگر، 
مایوس، برچسب ساز و گاهی خارج 
از حیطه ادب نویســنده را بیشــتر 
نمایان می سازد که همچنان زمان 
برای او در چهل ســال پیش متوقف 
شــده مانده و گرفتار روزگار تقابل 
سنت و مدرنیته است کمتر از طرح 
یک نظریه جامعه شناسانه و اثبات 

آن درکتاب نشانی هست.
»از نجوای ...« در اساس گردآوری 
ســهل انگارانه و دور از انســجامی 
اســت از مجموعــه نوشــته های 
پراکنــده محمود خوشــنام درباره 
موزیسین ها و رویدادهای مربوطه 
در وب ســایت هایی همچون رادیو 

زمانه و بی بی سی و ... . مطالبی که او 
گهگداری روی این سایت ها منتشر 
کرده بود اکنون توسط ناشر در یک 
مجلد در دسترس است فارغ از اینکه 
در رفــع ایرادات مطالب کوشــیده 
باشد یا ویراستار فنی  صاحب دانش 
و اطالعــات تاریخی موســیقی را 
به منظور رفع اشتباهات به خدمت 

گرفته باشد. 
از این رو ضرورت انتشــار چنین 
کتابی در هالــه ای از ابهام قرار دارد 
چراکه عالوه بــر ناتوانــی در ارائه 
محصولی بی اشکال، چهره دیگری 
از محمود خوشنام را نشان داده که 
حتی از ارائه تاریخ درســت تولد یا 
فوت موزیســین ها آن هم در عصر 
ارتباطات و اینترنت عاجز است و با 
اتکا به حافظه و شــنیده ها دست به 
قلم برده و از این رو نویســنده را نیز 

بی اعتبار ساخته است.
همانند هر کســی که به واسطه 
انقالب از حقــوق اولیه خود محروم 
شده و به مهاجرت اجباری تن داده، 
خوشــنام نیز حــق دارد همچنان 
عصبانی باشد اما آیا این دلیلی است 
تا بتوان چشم بر روی حقایق بست و 
منکر همه چیز شد و یکسویه همه را 
کوبید؟ و ادعاهایی از این دست کرد 
که »بعد از انقالب محمد اسماعیلی 
به گوشــه ای افتــاده و کســی او را 
نمی شناسد« و امثالهم که در کتاب 
زیاد به چشم می خورد. هر چند شاید 
ناشر بتواند با اینگونه نگاه خوشنام 
پُز انتشــار کتابی از اپوزیسیون آنور 

آبــی را بدهد؛ امــا هر فــرد آگاه به 
 مســائل روز می داند کــه در چنته 

آنها چیست. 
ضمن آنکه نگاه خوشنام یکسره 
در ستایش موسیقی پاپ و موسیقی 
معروف به کافه کاباره ایســت و آنها 
را در مقابــل موســیقی ایرانی قرار 
داده. او حتی پا را فراتر گذاشــته و 
از ردیف دانــان و کســانی که برای 
حفظ میــراث موســیقی ملی در 
تالشــند با عنوان »زندانیان ردیف 
و موسیقی پامنقلی زندانیان ردیف 
)صفحــه 227( یــاد می کند.« که 
این دو ترکیــب از اصطالحات، نگاه 
خوشنام را در حد دشمنی با موسیقی 
ایرانی و در قامت مدافع موســیقی 
پاپ فرومی کاهد. کتابی که ادعای 
جامعه شناسی درباره آن شده اما در 
حد تک نویسی درباره موزیسین ها 
و تاریــخ معاصر شــخصیت ها نیز 
دقیق نیست و البته از نگاه نویسنده 
فصل بندی و تقسیم  بدیعی دارد آنجا 
که الهه را در حــد قمر می داند و او را 
با حمیرا و هایده و بنان و شــجریان 
و فرهنگ شــریف و عمــاد رام در 
فصل »موســیقی نوآورانۀ سنتی« 

می گنجاند.
سال ها زندگی در خارج از جهان 
ســوم و به زعم خوشــنام در جهان 
»پیشرو«، هنوز او را متعلق به فضایی 
دیگر نشــان می دهد. آنجا که وارد 
بررســی حضــور زنــان در جایگاه 
آهنگسازی شــده که چرا علی رغم 
حضورشــان در دنیــای نوازندگی، 

کمتر بــه آهنگســازی روی آورده  
و جایگاه واقعی خــود را نیافته اند؛ 
که هرچنــد بحث قابــل اعتنایی را 
پیش می کشــد، امــا هنگامی که 
توصیف او از شــیدا قرچــه داغی را 
می خوانیم )صفحه 195( بیشــتر 
یکه می خوریم که چــرا تنها جمله 
توصیف او از موسیقی این موزیسین 
»ظرافت های زنانه« اســت و بس؟ 
و چــرا از جنس حرف هایی اســت 
که بارها فعاالن حقــوق زنان بر آن 
خــرده گرفته اند و بــدان اعتراض 
دارنــد را اینبــار در توصیــف یک 
آهنگســاز زن بشــنویم از جانــب 
کســی که در فضای خارج از ایران 
در ستایش موسیقی پیشرو)غربی( 
بارها نوشــته اما هنوز با آورده هایی 
 از جهان ســوم اثــر هنــری زنان 

را ارزیابی می کند؟

مروری بر کتاب »از نجوای سنت تا غوغای پاپ«، نوشته محمود خوشنام

ایست زمان در چهل سال پیش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

معاونت هنری شفاف سازی کند
چندی پیش خبری از ســوی روابط عمومی 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
منتشر شد مبنی بر طرح انحالل انجمن ها و ادغام 
انجمن ها و موسسات این معاونت که در آن انجمن 
هنرهای نمایشی با 5۰۰ شعبه و دفتر در سراسر 
کشور، انجمن موسیقی، موسسه توسعه هنرهای 
معاصر و موسسه توســعه هنرهای تجسمی که  

همگی در دو موسسه ادغام می شوند.
سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی مجلــس، در گفتگو با ایلنــا درباره این 
طرح و نارضایتی و اعتراض هنرمندان نســبت به 
آن تصریح کرد: »با توجه به مســائلی که پیرامون 
طرح انحالل و ادغام انجمن ها و موسسات معاونت 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح شده، 
بسیاری از هنرمندان نسبت به شتاب زده بودن این 
تصمیم و طرف مشورت قرار نگرفتن انجمن های 
موردنظر معترض بوده و از آن به عنوان طرحی یاد 
می کنند که فعالیت های هنری را برخالف قوانین 
و وعده های دولت، نه به سمت خصوصی سازی که 
هرچه بیشتر دولتی شدن اداره امور می برد. از سوی 
دیگر با وجود گذشت چند هفته از طرح این مساله، 
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی جزئیاتی 
از این طرح ادغام نه به هنرمندان و نه رسانه ها اعالم 
نکرده اند که همین موضوع نگرانی ها و ابهام های 

جامعه هنری را افزایش داده است.«
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: 
»با توجه به گســتردگی فعالیت این انجمن ها در 
سراسر کشور، وجود صدها شعب و دفاتر استانی و 
نیز اثری که این ادغام می تواند بر شکل اداره امور 
هنری در کشــور بگذارد، خواسته هنرمندان این 
است که معاون هنری وزیر فرهنگ در اسرع وقت 
طرح مدون ادغام موسسات و انجمن های معاونت 
هنری را به صوت عمومی منتشر کنند تا هم ابهام ها 
برطرف شــود و هم هنرمندان بدانند این طرح از 

ابتدا قرار است مسائل را شفاف کند.«

هفت آسمان
قطعاتی برای پیانو

هومن دهلوی
ناشر: ماهور 1۳9۸

دربــاره  ایــن اثــر، به قلــم هومــن دهلوی 
می خوانیم:»آثــار موجــود در ایــن مجموعه را 
به طور پراکنده بین سال های 1۳۶۸ تا 1۳79 -از 
زمانی که اولین درس های آهنگسازی را ابتدا در 
نزد پدرم، حســین دهلوی، و کمی بعد نزد احمد 
پژمان، استادان گرانمایه ام می آموختم- نگاشته ام. 
بخش هــای اول و دوم این مجموعــه که به مرور 
از قطعات ســاده تر به پیچیده تر می رسند، شاید 
در ابتدا بیشــتر تحت تاثیر مجموعــه آثار آلبوم 
موســیقی برای جوانان شومان شــکل گرفتند 
که هر کــدام از این قطعــات حداقل یک موضوع 
 تکنیکی را در دل خــود گنجانده و در قالب فرمی 

مشخص درآمده اند. 
اما پرداختن بــه ملودی های ســاده و روان و 
 A-B :معرفی فرم های متداول در موسیقی چون
و A-B-A، پرلودهای تک بخشی و چند بخشی، 
واریاسیون بر روی تم، والس، سونات کالسیک و 
فرم های آزادتر، از یک سو، و از دیگر سو پرداختن به 
موارد هارمونیک که اغلب شامل آکوردها و فواصل 
نامطبوع )دیســونانس( هســتند و در مواردی با 
فضای مینیمالیستی و گاه امپرسیونیستی در هم 
آمیخته می شوند، بخشی از هدف اصلی جمع آوری 

این مجموعه برای چاپ بوده است..«

نوا 

نو نوا 

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري
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لیال موسی زاده

چند سال از شنیدن تصنیف ترانه »شب 
به گلســتان تنها منتظرت بودم« می گذرد؟ 
چه کســانی این تصنیف را در خاطر دارند یا 
بهتر بپرسم کسی هست این ترانه را علی رغم 
محدودیت هایی که در ایــن چند دهه برای 
شنیده شدن داشته نشنیده باشد؟ و آیا این 
ترانه معروف را می توان از خاطره جمعی مردم 
پاک کرد؟ راستی این ترانه یادآور چه کسی 
اســت؟ کدام صدا؟ کدام خواننــده؟ و کدام 

دوران و چه سلیقه ای؟
اما آیا با همه اینها ترانه ای خاطره انگیز و 

مردمی نیست؟ 
آن هم درحالی که چند دهه خواننده فقید 
این ترانه مشــهور مذموم سیاست گذاران و 
متولیان فرهنگی بوده اســت و امکان پخش 
ترانه هایش نیز وجود نداشــته. آیــا باز هم 

توانســته از خاطره ها حذف شــود؟ آن هم 
این ترانه کــه روزگاری به مــدد انقالبیون 
بر ســریر قدرت نشســته ســخیف شمرده 
می شــد و آن را یادآور دوران شاهنشــاهی 
و طاغوت می دانســتند و خود را از این فضا 
مبرا کــرده و این گونه موســیقی و ترانه را 
به زیــر می کشــیدند و مهر ممنوعــه بر آن 
 می گذاشــتند. آیا حذف شــد؟ آیا آن شد 

که می خواستند؟
حاال امســال محرم همین ترانه به کمک 
مداحان بدصــدا و پخته خوار آمــده بود تا 
با تغییــر واژه گلســتان به بیابــان آن را در 
دســته های عزاداری بخوانند با همان ریتم 
و گام بــدون هیــچ تغییر دیگــری. گویی 
هر داســتان عاشــقانه ای را می توان برای 
سیدالشــهدا )ع( به کار برد بــدون توجه به 
فضای نوستالژیک ترانه و سمبل هایی که از 
آن در ذهن وجود دارد. ســاده انگاری است 

اگر باور کنیم این ترانــه در تقویت ارادت و 
آستان بوســی مؤمنان به آزادگی حســین 
علیه الســالم و بیان آن موفق است. چراکه 
پیش زمینه های ذهنی مانــع ایجاد چنین 
مساله ای می شوند و بیشتر این سوال پیش 

می آید که چه شده است؟
چه چیزی عوض شده است؟

چه اتفاقــی افتاده؟ که روزگاری اشــعار 
وزین محتشم کاشــانی »باز این چه شورش 

است« در دســته های ســینه زنی خوانده 
می شــد و جنس ارادت و عاشــقانگی آن در 
منتهای احترام و بزرگی قرار داشــت و حاال 
جایگزین آن ارادت های وزیــن ترانه هایی 
شده است که مداحان سهل انگار راحت  طلب 
از روی ســهل الوصول بودن به ســراغ این 
ترانه های چند دهه پیش برای خالی نبودن 
برنامه هــای گران قیمت چنــد صد میلیون 
تومانی شــان رفته و از آنها برای بیان سوگ 

اســتفاده می کنند؟ آن هــم ترانه هایی که 
در بهترین حالــت می توانند عشــقی از دو 
 جنس مخالــف را تداعی کننــد و کلماتی 

شکسته در خود دارند.
 این ســخنان خودمانی و خارج از حیطه 
احترام به جایــگاه و منزلت بــزرگان تاریخ 
دالوری و آزادگی که بــر زبان مداحان با این 
ترانه ها جاری است با کدام اجازه به شکستن 
حرمت و منزلت بزرگان تاریخ قیام آزادگان 

جهان مجاز شده است؟
حتماً چیزی شــده و اتفاقی افتاده است. 
وگرنه کیست که باور کند مداحان نوظهوری 
که حتــی در خواندن و بیــان ترانه ها ضعف 
دارند و جای احترام را با بی احترامی اشتباه 
گرفته انــد از پس درک منزلــت آن عزیزان 

همیشه زنده برآیند. 
حتماً در این چهل ســاله چیزهای زیادی 
عوض شــده اســت که برآیند آنهــا در این 
مساله نیز هویداســت. چون تنها گذر زمان 
به تنهایــی نمی تواند 1۸۰ درجــه تغییر در 
نگرش و درک ها ایجــاد کند. عوامل دیگری 

نیز الزم است.

پــس از شــش مــاه از اعــالم خبــر قانــون اخــذ 
1۰ درصد از بلیت فروشــی کنســرت ها و فرونشســتن 
اعتراضــات گســترده ای کــه بدان شــد، می گــذرد و 
همچنان بســیاری می پرســند که باالخره ایــن قانون 
به کجا رســید؟ آیــا ایــن قانون ملغــی می شــود و یا 
 حداقل ســال آینده نشــانی از ایــن قانــون در بودجه 

نخواهد بود؟
آن گونه که پیش تر مدیر دفتر موســیقی اعالم داشت 
قرار بود دفتر موسیقی نســبت به پرداخت آن شرایطی 
ایجاد کنئ تا برخی ژانرها از این قانون مســتثنا شــوند. 
هرچند در نفس عمل این تصمیم بســیار مفسده ساز بود 
و نحوه اجرای آن می توانســت ایــرادات زیادی در عمل 

داشــته باشــد و موجبات رانت عده ای برای فرار از قانون 
را فراهم آورد اما از همین شــرایط پر امــا و اگر و ایراد نیز 
خبری نشده و مشــخص نیســت که آیا این سخن مدیر 
دفتر موســیقی در حد حــرف مانده و یا اجرایی شــده؟ 
چراکه هنوز مجریان این ژانرها نمی دانند باید 1۰ درصد 
 پرداخت کنند یا خیر؟ و یا در آینده نامه ای در این خصوص 

دریافت خواهند کرد؟
البته از ســوی دیگــر در شــبکه های اجتماعی مدام 
نامه هایی منتشــر می شــود که از فالن تهیه کننده برای 
کنسرت برگزارشــده اش درخواســت واریز 1۰ درصد 
مبلغ بلیت فروشی به شماره حســاب اعالمی شده است. 
و البته کســی پاســخگو نیســت که باالخره چه خواهد 

شد و می شــود؟ اما آنچه مسلم اســت این قانون با وجود 
اعتراضاتی که حتــی بدنه وزارت ارشــاد را نیــز متأثر 
ساخت )استعفای علی ترابی از دفتر موسیقی و استعفای 
شهرام صارمی از ســمت دبیر اجرایی جشنواره موسیقی 
فجر( این قانــون برای امســال نمی تواند حذف شــده 
یــا دســتخوش تغییراتی شــود و الزم االجراســت. اما 
می تواند در صورت پیگیری و اســتمرار درخواســت ها 
 از دولت، در برنامه بودجه ســال آینده گنجانده نشــود

 و عماًل حذف شود.
درست است که اکنون بعد از چند ماه گذر از اعتراض ها 
و مشــمول زمان شــدن آنها که نتیجه ای جز فراموشی 
برای اهالی موســیقی نداشــته و عماًل اعتراضات کناری 
نهاده شده اما هســتند کســانیکه همچنان دغدغه آنها 
به ثمر رســانیدن این اعتراضات اســت و به صورت چراغ 
خاموش پیگیر آن هستند. کاری که شاید اگر یک صنف 

 قوی در موســیقی می بود می توانســت آن را ســریعتر
 به سرانجام برساند.

از »باز این چه شورش است« تا »منتظرت بودم«

چه اتفاقی افتاده؟

باالخره سرانجام قانون موسوم به 10 درصد چه شد؟

دنگ و دونگ

پیگیری

خوشنام از ردیف دانان 
و کسانی که برای حفظ 

میراث موسیقی ملی در 
تالشند با عنوان »زندانیان 
ردیف و موسیقی پامنقلی 

زندانیان ردیف )صفحه 
227( یاد می کند.« که این 
دو ترکیب از اصطالحات، 

نگاه خوشنام را در حد 
دشمنی با موسیقی ایرانی 
و در قامت مدافع موسیقی 

پاپ فرومی کاهد
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