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بیتا یاری

سال هاست که موسیقی در کشور 
ما در وضعیت مبهمی به سر می برد، 
نه به درستی اجازه ابراز وجود دارد و 
نه به طورکلی ممنوع اســت. چیزی 
مابین این دو؛ نه آن قدر آزاد که بشود 
آن را برگــزار کرد و اشــاعه داد و نه 
آن قدر ممنوع که نتوان فعالیت کرد؛ 
دقیقا به همین مبهمی و پیچیدگی و 
نامشخصی. وضعیتی که سال هاست 
موزیســین ها از هرکسی که فعالیت 
صنفی داشته و یا دســتی بر قدرت 
و عالقه ای به موســیقی ابــراز کرده 
خواســته اند تا یک بار برای همیشه 
تکلیفشان را مشخص کند و تاکنون 

موفق نشده اند.
باوجود ضعف گســترده و عمده 
در فقــدان وجود صنف منســجم؛ 
نامگــذاری روزی بــه نــام روز ملی 
موســیقی، خواســته صنفــی همه 
اقشار موزیسین هاست و در این میان 
نبود صنف کارآمد همانند همیشــه 
نتوانسته است این مساله را پیش برد. 
هرچند تالش هایی شده است و برخی 
شبه اصناف در حوزه موسیقی گاهی 
بر مبنای این مســاله ســخنرانی ها 
کرده و جلب نظرکرده اند؛ اما تاکنون 

هیچ گشایشــی حاصل نشده است. 
)فرامــوش نباید کرد که پیشــتر در 
ســال 84 همزمان با ســالروز تولد 
فارابی خانه موسیقی درخواست روز 
ملی موسیقی را از شــورای فرهنگ 
عمومی بــرای 9 مهرماه کــرده بود 
و در ایــن زمینه نیز ســخنرانی های 
اعضای خانه موسیقی موجود است(. 
ازاین رو سخن راندن و مطرح کردن 
خواســته ای به نام روز موسیقی در 
تاریــخ تولد اســتاد شــجریان، اول 
مهرمــاه، نه تنها عجیب و ناشــدنی 
می نماید و بیشتر به مانور و عملیات 
نمایشی ای با اسم اســتاد شجریان 
شبیه است بلکه اصل ماجرای زمینه 
را نیز نمی تواند پنهان ســازد که هنر 
موسیقی طفیلی این چهار دهه است 
و پرداختن به روز موســیقی آن قدر 
دور از خواســته های اهالی موسیقی 
و گرفتاری هایشان است که همانند 
مقام مســئول ســامان دهی حقوق 
کارگران بگوییم که اگرچه نمی توانیم 
وضعیت کولبران را سامان دهیم؛ اما 
روزی برای قدردانی از آنها در تقویم 
درج می کنیم. از ایــن رو نه تنها این 
خواســته بجا نبوده که مضحک نیز 

تعبیر خواهد شد.
آنچه مسلم است استاد شجریان 
جایگاه واالیی از منظــر هنر آواز در 
دیدگاه عموم مردم ایران دارد چراکه 

او شنیده شده ترین صدای ایران است 
و همگان با دعای ربنای او خاطره هایی 
آسمانی دارند. اما آیا برای تمام مردم 
ایران و فرهنگ کشــورمان شجریان 
نماد موسیقی اســت؟ یا می خواهیم 
از او نمادی برای موسیقی بسازیم؟ یا 
اینکه می خواهیم با مهم کردن زادروز 
استاد شجریان خود جلوه گری کنیم؟  
این سرزمین از گذشته تا امروز خود 
اساتید بزرگی در موسیقی را پرورده 
که هرکــدام جایگاهــی بلندمرتبه 
داشته اند و تکرار نشده اند لذا رجحان 
یک اســتاد توسط شــاگردانش که 
اکنون تریبونی در اختیاردارند برای 
نامیــدن روز تولد استادشــان به نام 
روز ملی موسیقی تنها فضای جامعه 
موسیقی را دچار چنددستگی و تشنج 
می کند. بماند که در گذشــته خانه 
موسیقی روز تولد معلم ثانی، فارابی، 
فیلسوف، دانشمند، منجم، ریاضیدان 
و موسیقیدان بزرگ قرن سوم و چهارم 
هجری را برای این منظور، به شورای 
فرهنگ عمومی پیشنهاد کرده بود و 
اکنون چه شده است که این خواسته 
به نفع شخصی دستخوش تغییرات 
شــده و از معلم ثانی بزرگ که استاد 
جامع االطراف در علــم دوران ها بود 

صرف نظر کرده ایم؟
اینکه اساســاً خانه موســیقی و 
مدیرانــش سال هاســت ادعای کار 

صنفی دارنــد و در عمــل چیزی در 
راستای بهبود عملکرد صنف مشاهده 
نشده و یا به نفع موزیسین ها اقدامی 
نکرده اند هم دلیل این مســاله است 
که بیشتر مخالفان خانه موسیقی را 
بر این نام گــذاری تهییج کند. )نباید 
فراموش کرد که خانه موسیقی در این 
سال ها توانسته بیشتر از عضوگیری 
بر تعداد منتقدانش بیفزاید( چراکه 
اگر خانه موســیقی به مسائل صنفی 
اهمیت می داد یک استاد را بر دیگری 
ترجیح نمی داد و حقــوق همه اعضا 
و موزیســین های غیرعضو نیز در آن 
یک اندازه مهم شــمرده می شدند. 
و ضمناً ایــن خانه برای درســت جا 
انداختــن موســیقی و درآوردن آن 
از وضعیــت مبهم تــالش می کرد 
نه اینکــه تنها با شــعارها و حرکات 
نمایشــی بخواهد خود را مشغول به 
امور موسیقی نشان دهد. اینکه خانه 
موســیقی تاکنون هیچ دستاوردی 
برای موزیســین ها نداشته است یک 
معضل جدی اســت و اینکه همیشه 
اعضای این خانه فعالیــت صنفی را 
تحت نام بزرگ شــجریان به مسائل 
تیمی و گروهی تقلیل داده اند معضل 
دیگری است. اگر برای خانه موسیقی 
روز موســیقی مهم بود در راســتای 
تعیین تکلیف بــرای وضعیت مبهم 
موســیقی تالش می کرد و دست کم 

در ایــن دو دهه فعالیتــش حداقل 
ذره ای در این مساله پیشرفت حاصل 
می شــد آنگاه ماحصل دستاوردش 
را در روزی به عنوان موسیقی جشن 
می گرفــت؛ و اگر مدیــران اجرایی 
خانه موســیقی ذره ای به مســائل 
صنفی آشــنا بودند می دانستند که 
نباید پشــت یک استاد سنگر بگیرند 
و ناتوانی هــا و بی مســئولیتی های 
خود را  در ســنگر گرفتن پشــت نام 
یک اســتاد بــزرگ پنهــان کنند و 
ازاین رو استادی را مهم تر از دیگران 
 جلوه دهند که ایــن کار مغایر با تمام 

اصول صنفی است.
در این ســال ها عملکــرد خانه 
موسیقی به نفع اهالی موسیقی نبوده 
اســت، اما مدام با اتخاذ رویکردهای 
پوپولیستی خواســته است تا عموم 
مــردم را تحت تأثیر قــرار دهد و به 
فعالیت مفید تظاهر کند که نمونه اش 
در همین پیشــنهاد روز تولد استاد 
شــجریان برای نام گذاری به نام روز 

ملی موسیقی مشهود است.
سوای شــعارهای پوپولیستی و 
عوام گرایانه، اساســاً مطــرح کردن 
نامه یک درخواست نام گذاری پیش 
از تأیید خواســته از ســوی شورای 
فرهنگ عمومی تمایل شدید مدیران 
خانه موسیقی بر موج سواری بر افکار 
عمومــی و اســتفاده از فشــار افکار 
عمومی برای این خواسته شان است 
که با این امر هر آنچه ناتوانی در برآورد 
خواسته های موزیسین ها در دوران 
شــیوع کرونا و تحمیل گرفتاری ها 
بدان هــا داشــته اند را در این هیاهو 

پنهان کنند.
ضمن آنکــه هیچ کســی در این 
دوران زیســت عارفانــه و زاهدانه 
نداشته اســت که از زندگی امروزی 

به دور باشد و در میان مردم نزیسته 
باشد. ازاین رو در میان مردم، همانند 
دیگران، اســاتید نیز دارای موافقین 
و مخالفینی هســتند که بسیاری از 
آن ها مدت هاســت در خفا و آشکارا 
مســائلی را مطرح ســاخته اند که 
درست نیســت اکنون میدان برای 
ابراز این گونه مخالفت ها و افشــای 
مسائلی روی داده در گذشته فراهم 
شــود که بدخواهان قدرتمند استاد 

شجریان را خشنود سازد. 
ازاین رو چنانچه خانه موســیقی 
دانســته در این فضا افتاده است باید 
گفت که دوباره در راهــی در تضاد با 
خواسته و منافع موزیســین ها گام 
برداشــته و اگر نادانسته چنین کرده 
اســت که باید گفت ناشایستی خود 
را اثبــات می کند و این گونه اســت 
که خانه موســیقی نماینــده تمامی 
موزیســین های ایران بــرای چنین 
درخواســتی نیســت و تنها از جانب 
شــاگردان استاد شــجریان و به نفع 
مطرح ســازی گعده خویــش گام 

برمی دارد.

تحرکات پوپولیستی تمامی ندارد

روز ملی موسیقی؛ به نام استاد شجریان، به کام گعده ای خاص

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 اختصاص 320 میلیون به 
32 انجمن  موسیقی استان ها

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در قالب تفاهم نامه ای با ادارات کل ارشاد استان ها، 
مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان به انجمن های موسیقی 

اختصاص می دهد.
به گزارش روابط عمومی دفتر موسیقی، معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
قالب تفاهم نامه ای با ادارات کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان ها، مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان به 
انجمن های موسیقی اختصاص می دهد. این اقدام در 
راستای حمایت از فعالیت های موسیقایی و تقویت 
انجمن های موسیقی استان ها در سال جاری صورت 
گرفته است. مبلغ موردنظر برای ۳۲ شعبه انجمن 
موسیقی ایران در مراکز استانی در نظر گرفته  شده 
است. ضمن اینکه  تفاهم نامه های مذکور، بر اساس 
برنامه ها و پیشنهاد دفتر موسیقی تهیه و به امضای 
مدیران کل ادارات استانی رسیده است. عالوه بر این، 
دفتر موسیقی برنامه هایی نیز در حمایت از اجراهای 

آنالین در دست اقدام دارد.
    

استقبال مخاطبان مجازی چین 
از اجرای گروه »لیان«

سیزدهمین فســتیوال بین المللی هنرهای 
جوان کشور چین از گروه موسیقی »لیان« بوشهر به 

سرپرستی محسن شریفیان قدردانی کرد.
محسن شریفیان نوازنده و پژوهشگر موسیقی 
که طی سال های اخیر با گروه »لیان« بوشهر موفق 
به حضور در چندین فستیوال بین المللی شده اعالم 
کرد: »در روزهای گذشته به دعوت مدیران برگزاری 
سیزدهمین فستیوال بین المللی »هنرهای جوان« 
که یکی از رویدادهای مهم حوزه موسیقی در کشور 
چین اســت، به یک اجرا در فضای مجازی دعوت 
شــدیم که ما هم بر اســاس همکاری های قبلی 
که با هنرمندان چینی داشــتیم، پذیرفتیم تا در 
این فستیوال حضورداشته باشــیم. اگرچه برنامه 
اجراشده از سوی گروه »لیان« به شکل مجازی پیش 
روی مخاطبان قرار گرفت اما خوشبختانه رسانه های 
دیداری و شنیداری چین استقبال خوبی از برنامه 
به عمل آورده و از این اجرا بسیار رضایت داشتند و 
درنهایت هم از سوی مسئوالن برگزاری فستیوال 
لوح تقدیر به ما اهدا شد. به هرحال آنچه مدنظر ما 
برای حضور در این رویدادهاست حرکت در مسیر 
توسعه آن هم در شرایط فعلی دنیا است. چراکه اصاًل 
مایل نیستم در این ماه های منتهی به کرونا که همه 
در حالت انفعال قرار دارند، یکجا بنشینم و با امید به 
آینده فقط صبر کنم تا شاید اتفاقی در آینده بیفتد. 
اکنون بسیاری از هنرمندان موسیقی در شرایطی 
قرار دارند که به هیچ عنوان نباید منتظر حمایت های 
دولتی باشند چراکه شــرایط به گونه ای نیست که 
بخواهیم با اتکا به این حمایت هایی که گفته می شود 

فعالیت پرنشاط داشته باشیم.«
    

سرنا نواز موسیقی لرستان درگذشت

عزیز بُساق از سرنانوازان پیشکسوت موسیقی 
لرستان هفته گذشته براثر بیماری قلبی درگذشت. 
عزیز بُساق بعدازظهر روز سه شــنبه بیستم آبان 
1۳99 در بیمارستان شــهید ولیان الیگودرز براثر 
بیماری قلبی و بزرگ شدن قلب از دنیا رفت. او در 
سال های گذشته از بیماری های جسمی زیادی رنج 
می برد. مرحوم بساق از هنرمندان مطرح موسیقی 
نواحی لرستان و اهل شهرستان الیگودرز بود. او یکی 
از تُشمال های بزرگ این منطقه به شمار می رفت. این 
تشمال از نسل و تبار شاه میرزا مرادی از نوازندگان 
بزرگ موسیقی لرستان بود که به نوعی نسل آخر 

نوازندگان این منطقه را تشکیل می دهند.

خبر

لیال موسی زاده

با انتشار فراخوان حضور در بخش رقابتی 
سی و ششــمین جشنواره موســیقی فجر 
مشخص شد مدیر دفتر موســیقی که حاال 
با تغییــر آیین نامه جشــنواره فجر خود نیز 
رئیس جشنواره موســیقی فجر خواهد بود؛ 
طبق عالقه مندی خویش به مدیران اســبق 
جشــنواره می خواهد دنباله رو آنان باشــد 
و تفکری کــه در دوره مدیریــت حمیدرضا 
نوربخش در جشــنواره فجر بدعت گذاری 
شد را ادامه دهد. اینکه مدیر دفتر موسیقی 
بر اساس چه دالیلی عالقه مند به جایزه دادن 
به آثار تولیدی و آلبوم هاست هنوز پوشیده 
است؛ اما دلیلی که در دوران سی و دوم و سوم 
جشنواره موسیقی فجر جایزه ای به نام باربد 
را حمیدرضا نوربخش ایجاد کرد را می توان 
از نحوه توزیع جوایز دانست که به طور مثال 

داوران در آلبوم هایی به قضاوت نشســتند 
که خود نقش داشــتند و در پایان نیز به خود 
جایزه دادند و جالب تر اینکه از ۲6۰ ســکه 
جشنواره 16۰ عدد از آن به عوامل برگزاری 

جشنواره و داورانش رسید.
حمیدرضا نوربخــش در مقام مدیرعامل 
خانه موسیقی این گونه می خواست از تمامی 
کسانیکه او را این بار در قامت یک مدیر دولتی 
در وزارت ارشاد برای برگزاری جشنواره یاری 
داده اند سپاسگزاری کند و با آوردن هرکدام 
به جشنواره دایره اطرافیان خود را گسترده 
سازد و مراودات در جامعه حرفه ای موسیقی 
را  با استفاده از فرصت جشنواره بیشتر سازد تا 
بلکه مدیریت خود را مهم جلوه دهد که عماًل با 
وضعیت اسفناکی که در جهت گیری داوری ها 
به نفع خود به وجود آمد این خیاالت و رویاها 
نیز نقش بر آب شــد و بیشتر ســاز مخالفان 

جشنواره و شخص نوربخش را کوک کرد.

همــان زمان نیــز بســیاری از منتقدان 
وضعیت صنفی موســیقی وزارت ارشــاد و 
جشنواره موسیقی فجر را از هرگونه دخالت و 

ارزش گذاری و داوری درباره آثار نهی کردند 
چراکه شایسته نیســت وزارت ارشاد و دفتر 
موسیقی درباره آلبوم ها جهت گیری داشته 
باشند و درست نیست که مرجع مجوزدهنده 
خود نیز جایزه دهنده باشــد و بهتر اســت 
نهادهای غیردولتی به این کار مبادرت ورزند.

امــا آن گونه که پیداســت مدیــر دفتر 

موســیقی به این ســخنان وقعی نمی نهد و 
برای او ســخنان منتقدین اهمیــت ندارد 
چراکه او مصمم است از دفتر موسیقی سکوی 
پرتابی برای خــود به پســت های بزرگ تر 
دولتی بسازد و در این راســتا سیاست های 
مدیر نامحبوب اسبق جشــنواره فجر را در 
توزیع جوایــز به آلبوم ها راهــکار بهتری در 
مراوده بــا اهالی موســیقی می داند که این 
روزها در شــرایط تحمیلی بیمــاری کرونا 
هرروز بدتر از دیروز امور خود را می گذرانند. 
اینکه مدیــر دفتر موســیقی در مدت زمان 
زمامداری خــود در دفتر موســیقی چقدر 
توانســته برای اهالی موســیقی مفید باشد 
و پروســه مجوزگیری را کوتــاه کند، گویا 
برای مدیر دفتر موســیقی اهمیتی کمتر از 
جایزه باربد جشنواره موســیقی فجر دارد و 
درجه اهمیت این دو مســاله برای این نهاد 
عوض شده است. به هر حال تجربه ثابت کرده 
است در ســال های پایانی دولت ها، مدیران 
دولتی ســخت در تالش برای یافتن پست 
 آینده خویش اند و از هر راهی برای رســیدن 

به آن کمک می گیرند.

جایزه باربد دوباره به جشنواره موسیقی فجر  برگشت

دهن کجی به منتقدان و تداوم روند جایزه دادن به خود!

دنگ و دونگ

در این سال ها عملکرد 
خانه موسیقی به نفع اهالی 

موسیقی نبوده است، اما 
مدام با اتخاذ رویکردهای 

پوپولیستی خواسته است 
تا عموم مردم را تحت تأثیر 
قرار دهد و به فعالیت مفید 

تظاهر کند که نمونه اش 
در همین پیشنهاد روز 

تولد استاد شجریان برای 
نام گذاری به نام روز ملی 

موسیقی مشهود است
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