
t oseei r ani . i r
چهارگاه8

بیتا یاری

به این عکس ها دقت کنید. هرکدام از 
این نفرات به غیراز مدیر دفتر موسیقی که 
یک سال و اندی است به حوزه موسیقی 
وارد شده است و دارای ســابقه در این 
حوزه نبوده و اکنون نیــز همچنان در 
حــال آموختن و کســب اطالعات در 
حوزه موسیقی است بقیه نفرات کسانی 
هستند که سال ها در رویداد موسیقی 
فجر و یا سایر مناســبت های زیر نظر 
دولت و وزارت ارشاد نقش آفرین بوده اند. 
چه در مقام داوری ها چه در مقام دبیر 
جشنواره چه در نوشتن سمفونی های 
مناســبتی، آهنگ های سفارشی و یا 
رهبری ارکســتر اغلب از خوان نعمت 
بودجه دولتی در موســیقی بهره مند 
بوده انــد و یا صاحب ســمتی در حوزه 

دولتی موسیقی.
و حاال همگی به اتفاق هم در حال رقم 
زدن سیاست های جشنواره موسیقی 
فجر هستند و از میان خود نیز یکی را به 
دبیری جشنواره انتخاب کرده اند. این 
شورای سیاســت گذاری در آیین نامه 
مصوب سه ســال پیش موجود نبود و 

می بایست تغییراتی چنانچه مدنظر بود 
پیش از پایان جشنواره موسیقی فجر در 
بهمن ماه سال گذشته انجام  می شد، اما 
با عدول از آیین نامه جشنواره موسیقی 
فجر و تحمیل تخلف دیرکرد در مهلت 
مقرر برای تغییر دادن آیین نامه جشنواره  
و اعالم دبیر دوره بعــدی به یک باره در 
روزهای پایانی شهریورماه یعنی با هفت 
ماه تأخیر این شــورا به تشخیص مدیر 
دفتر موسیقی که از سوابق تالش های 
منتقدین جشــنواره موســیقی فجر 
کم وبیش اطالعاتــی دریافته با کمال 
خودمحوری ایجاد شده و ریاست آن را 

نیز برعهده گرفته است.
پس از استعفای مدیر دفتر موسیقی 
در سال گذشته عماًل تا زمان برگزاری 
جشنواره موسیقی فجر، مدیر منصوب 
بعدی دفتر موسیقی همه کاره جشنواره 
شــده بود. درصورتی که در آیین نامه 
مقررشــده بود که دبیر جشنواره که به 
انتخاب شــورای انتخاب دبیر و نتیجه 
شــورای ارزیابی جشــنواره پیشنهاد 
می شــود تا مدت زمان یــک ماه پس 
از جشــنواره مشــخص و اعالم گردد. 

مساله ای که بدان توجهی نشد.
البته بعداً مشخص شد که مدیر دفتر 
موسیقی و هیات همراهش قصد اصالح 

آیین نامه را دارند تا مقاصدی که مدنظر 
دارند را در جشنواره و شیوه مدیریتش 
اعمال کنند. حال این اصالحات چه بود 

و چگونه انجام شد:
در آیین نامه مقرر شده بود که شورای 
انتخــاب دبیر، پیشــنهادکننده دبیر 
جشنواره باشــد و پس از طی مراحل 
استعالمات از مراجع ذی صالح توسط 
وزارت ارشــاد این مهم انجام گردد. در 
کنار این شورا، با اســتفاده از سیستم 
ارزیابی، شــورای ارزیابی جشنواره نیز 
نظرش را درباره دبیر دوره برگزارشده 
اعالم می کرد و عماًل در کنار شــورای 
انتخاب دبیر تاثیرگزار بر انتخاب دبیر 
جشــنواره می بود. اما اکنون با حذف 
شــورای انتخاب دبیر کــه از نهادهای 
صنفی و دفتر موسیقی و خانه موسیقی 
در آن می توانستند نماینده معرفی کنند 
و جایگزینی آن با شورای سیاست گذاری 
که همگی منصوب مدیر دفتر موسیقی 
هستند فضای همکاری و تعاملی بین 
موزیسین ها و اصناف و نحوه اثرگذاری 
آن ها در جشنواره موسیقی دستخوش 
تغییراتی به ســمت محدودتر شــدن 
پیش رفته است. ازآنجایی که در شورای 
انتخاب دبیر نمایندگان سه مرکز مهم 
دانشگاهی در حوزه موسیقی، به همراه 

مدیرعامــل انجمن موســیقی، خانه 
موسیقی و سه موســیقیدان نماینده 
معاونت هنری حاضر می بودند شرایط 
دموکراتیک تری بــرای انتخاب دبیر 
وجود داشــت. که اکنــون همگی این 
نمایندگان حذف شده اند و جای آن ها 
را شورای سیاست گذاری ای گرفته است 
که همگی انتخاب مدیر دفتر موسیقی 
هستند و بس. این یعنی تک صدایی و 
هر آنچه مدیر دفتر موسیقی می خواهد 
انجام شود. یعنی همان چیزی که تا پیش 
از ایجاد و تصویب آیین نامه جشــنواره 
موسیقی فجر انجام شده بود و همگان 
بدان انتقادات و اعتراضات شــدیدی 

داشتند.
اینکه انحصار انتخــاب دبیر از دفتر 
موســیقی و معاونت هنری به شورایی 
محول شــده بود کــه بــا اعضایی به 
نمایندگی از هیات دانشگاهی و صنفی 
و موزیسین های معتمد معاونت هنری 
تشکیل شــود اندکی از فضای بسته و 
خودکامه انتخاب دبیر جشنواره کاسته 
بود و اندکی رو به مسیری گام می زد که 
کاماًل انتخاب مهم ترین رویداد ساالنه 
دفتر موسیقی به ســمت واگذاری به 
اهالی موســیقی پیش بــرود و حاال با 
حذف این مهــم و در اختیار مدیر دفتر 

موسیقی قرار گرفتن آن امید به بهبود 
شرایط کاماًل از بین رفته است. و دوباره 
به همان دســتگاهی برگشته ایم که تا 
پیش از تصویب و اجرایی شدن آیین نامه 
جشنواره موسیقی فجر در طی این 4 دهه 
گذشته داشته ایم. یعنی عماًل راه برای 
واسپاری این رویداد به اهالی موسیقی 

بسته  شده است.
شورای سیاست گذاری انتخاب شده 
متشــکل از افرادی اســت که سوابق 
مشخصی در حوزه موسیقی دارند و اتفاقاً 
عملکرد آن ها در بین اهالی موســیقی 
زبانزد است چراکه بیشتر آن ها همواره 
موردحمایت و همکاری نهادها و مراکز 
دولتی بوده اند یعنی همیشه جزو اعضای 
معتمد وزارت ارشاد محسوب شده اند. 
کسانیکه هم موزیســین بوده اند و هم 
عالقه مند به همکاری بــا دولتی ها در 
مناسبت ها داشــته اند و دارند و هم در 
شــوراهای به نام و کمتر شناخته شده 
موسیقی حضور دارند. و به نوعی از حضور 
در این محافل و شوراها ابایی ندارند که 
شــاید اغلب آنان مایه خشنودی اغلب 
اهالی موسیقی نباشند. و به همین دلیل 
است که در چهار دهه گذشته همواره 
نام هایــی در شــوراها و مجامع دولتی 
حوزه موسیقی مدام تکرار شده اند که 
اهالی موسیقی بیشتر آن ها را به عنوان 
بازوهای ارشــاد می پندارنــد تا اهالی 
موســیقی ازاین رو تشــکیل شورای 
سیاست گذاری برای جشنواره موسیقی 
فجر که می رفت تا روند دموکراتیک و 
مردم خواهانه تری را به پیش برد عماًل 
گامی به عقب اســت. و هر چه بیشتر 
وابسته کردن مدیریت جشــنواره به 
نگاه دولتی و بســته تر کردن آن است. 
درصورتی که در همیــن دولت در طی 
سال های گذشته از سیاست واسپاری 
کارها به اهالی خودش استقبال شده بود 
و بر این سیاست اصرار می شد اما عماًل با 
این اتفاق گردش به عقبی رخ  داده است.
دبیر جشنواره انتخاب شده توسط 

شورای سیاست گذاری
با تغییــرات آیین نامه جشــنواره 
موســیقی فجر و افزودن بند شورای 
سیاست گذاری و حذف شورای انتخاب 
دبیر؛ عمالً انتخاب دبیر در درون شورای 
سیاست گذاری جشــنواره موسیقی 
فجر محصور شــد و حاال یکــی از این 
شورا به  دبیر جشــنواره انتخاب شده 
است. کسی که حتی ســابقه دبیری 
در ســال 88 را بر عهده داشته و تقریباً 
با احتساب امسال دهمین دوره دبیری 
او بر جشنواره موســیقی است. یعنی 
کسیکه تاکنون عملکردش در جشنواره 

موسیقی فجر و ماحصلش دیده شده 
اســت دوباره بــه دبیری جشــنواره 
برگزیده شده اســت و یعنی راهکاری 
برای انتخاب معضلی به نام دبیر مورد 
تائید مراجع ذی صالح پیدا نشــده و 
با یک دایره بســته مواجهیم که تنها 
اعضای خودش را به دبیری بر خواهد 
گزید و یا به جای گشــتن و پیدا کردن 
دبیر شایسته تر بعد از هر دوره برگزاری 
این مساله را به فراموشی خواهد سپرد. 
انتخاب یک دبیر واجد شرایط و مورد 
تائید مراجــع ذی صالح کار بســیار 
دشواری اســت اما با محول کردن کار 
به شورای سیاســت گذاری عماًل ما را 
با بهبودی در این مساله مواجه نخواهد 
کرد. چراکه ساختار فعلی امکان تغییر و 
واسپاری جشنواره به افراد و دبیر جدید 
را نمی دهد و همچنان دفتر موسیقی 
وزارت ارشاد همه کاره آن است. و با این 
شیوه مدیریت قرار نیست دری که در 
این چهل ساله بر پاشنه سابق چرخیده 

بر پاشنه دیگری بچرخد. 
حاال تمــام آن امید بــه بهبودها را 
که منتقدین جشنواره موسیقی فجر 
داشتند را می توان فهمید که امکان ناپذیر 
است و اصالح و بهبودی همیشه ممکن 
نیست چراکه در دیدگاه مدیران دولتی 
جایی ندارد. یا بهتر بگویم آنها خواهان 
تغییر نیستند و تغییرات را بر نمی تابند. 

حاال اگر به این ســالها نگاه کنیم 
بهتــر می توانیم درک کنیــم که چرا 
در وضعیت جشــنواره بهبود حاصل 
نمی شــود و یا چرا تنها افراد خاصی به 
دبیری آن برگزیده می شوند و علی رغم 
عملکرد پرحاشیه و یا ضعیف همچنان 
مورد حمایت متصدیان دولتی حوزه 
موسیقی هستند و بارها و بارها در هر 
دولتی سمت می گیرند. چرا قرار نیست 
چیزی تغییر کند و اهالی موسیقی بوی 
اندکی بهبود را در فضای جشــنواره 

موسیقی استشمام کنند. 

چرا بهبود وضعیت در جشنواره موسیقی فجر ممکن نیست؟

در بر همان پاشنه می چرخد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

معرفی اعضای علمی سیزدهمین 
جشنواره ملی نواحی 

احمد صدری، دبیر ســیزدهمین جشنواره 
موســیقی نواحی ایران اعضای شــورای علمی 
این دوره جشــنواره را معرفی کرد. بر اســاس 
اعالم صــدری منصــوره ثابت زاده، هوشــنگ 
جاوید، محمدعلی مرآتی، دامون شــش بلوکی 
و فواد توحیدی اعضای شــورای علمی این دوره 

جشنواره هستند.
او دراین باره گفت: در چند دوره اخیر جشنواره 
سعی شــد که ضمن توجه به جایگاه حرفه ای و 
هنری گروه ها، زمینه حضــور گروه های متعدد 
و جدید در هر دوره فراهم شــود و تنوع گروه ها 
از مناطق کشور نیز موردتوجه قرارگرفته است. 
همچنین ایــن رویکرد درباره تم جشــنواره نیز 
در این چنــد دوره مدنظر بوده اســت و هر دوره 
یک تم که با موســیقی نواحی پیوند دارد در نظر 
گرفته شده است تا ضمن تمرکز بر آن تم، فرصتی 
برای حضور گروه های متناسب با تم در هر دوره 

فراهم شود.
دبیــر ســیزدهمین جشــنواره موســیقی 
نواحی ایران افزود: درزمینه اســتفاده از نظرات 
پژوهشگران موســیقی نواحی نیز در چهار دوره 
اخیر سعی شده است زمینه حضور پژوهشگران 
مختلف و نگاه های متفاوت فراهم شــود و در هر 
دوره شورای علمی جشــنواره تغییراتی داشته 
است تا تنوع در شــورای علمی و حضور و نظرات 

پژوهشگران نیز محقق شود.
صدری تأکید کرد: شــورای علمی هر دوره 
جشنواره که از پژوهشــگران شاخص موسیقی 
نواحی هستند، با حضور و نظرات خود در کیفیت 
جشــنواره نقش مؤثری داشــته اند و برای تنوع 
نظرات شورای علمی در هر دوره و متناسب با تم، 
شورا تعیین شده است. اعضای شورا در این دوره 
نیز از پژوهشگران نســل های مختلف موسیقی 
نواحی هســتند کــه در فضای دانشــگاهی و یا 

پژوهش های میدانی فعالیت دارند.
    

 دبیر جشنواره موسیقی فجر با اشاره به 
شرایط کرونایی:

امیدوارم شاهد برپایی یک 
جشنواره باکیفیت باشیم 

حسن ریاحی، آهنگساز پیشکسوت موسیقی 
که روز ششم مهرماه برای دهمین بار به عنوان دبیر 
جشنواره موسیقی فجر انتخاب شده است، گفت: 
امیدوارم شرایط به گونه ای هدایت شود که ما شاهد 
یک جشنواره باکیفیت در شرایط کرونایی باشیم.

وی درباره دالیل پذیرش این ســمت افزود: 
پس ازاینکه از ســوی دوستان پیشــنهاد دبیری 
سی و ششمین جشنواره موســیقی فجر به من 
شد بررسی های الزم را انجام دادم و به این نتیجه 
رسیدم که اکنون در شرایطی هستیم که باید هر 
کمکی از دستمان برمی آید انجام دهیم. ازاین رو 
فقط با هدف کمک به این رویــداد ملی پذیرفتم 
که در کنار دوســتان میزبان هنرمنــدان ارزنده 
کشورمان در جشــنواره موســیقی فجر باشیم. 
به طور حتم با توجه به شرایط کرونایی این ماه ها 
آنچه در جشنواره موسیقی فجر امسال پیش روی 
مخاطبان قرار می گیرد، میزبانی از تعداد کمتری 

از گروه های معتبر موسیقی است.
آهنگساز سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 
در بخش دیگری از صحبت های خود تأکید کرد: 
آنچه در این دوره برای بنده بسیار حائز اهمیت بوده 
و خوشبختانه با استقبال شورای سیاست گذاری 
جشنواره سی و ششــم نیز مواجه شده، توجه به 
موسیقی شرق است که بتوانیم در همین راستا از 
چند گروه معتبر و شناخته شده داخلی و خارجی 
برای شرکت در جشنواره دعوت کنیم. شرایطی 
که قطعاً دربرگیرنده دشــواری های زیادی است 
اما ما امیدواریــم بتوانیم در روزهــای کرونایی 
 فضای ارزشمندی را برای جشنواره موسیقی فجر 

فراهم کنیم.

نوا

لیال موسی زاده

شاید برای کسانی که هر سال شب هایی را به 
دیدن و شنیدن کنسرت های موردعالقه خود 
می رفتند هفت ماه گذشته که همه این برنامه ها 
و اجتماعــات تعطیل اســت غیرقابل تصور 
می نمــود؛ اما حــاال هر چه می گــذرد اغلب 
مردم بیشتر متوجه آســیب هایی می شوند 
که شــیوع بیماری کرونا بر زندگی آن ها وارد 
ســاخته اســت. از طرفی دیگر موزیسین ها 
نیز در این مدت نتوانســته اند فعالیت اجرایی 
داشته باشند و اغلب آموزشگاه های موسیقی 
اگر تعطیل نشده باشــند با ظرفیت یک سوم 
ســابق خود در حال فعالیت اند و شاهد ریزش 
هنرآموزان خود هستند بماند که در چهار ماه 
ابتدایی شیوع کرونا عماًل تمام کالس های آزاد 
هنری و آموزشگاه ها و اســتودیوهای هنری 
تعطیل بودند و متحمل خســارات سنگینی 
شده اند. اما آن دســته از موزیسین هایی که 
درآمدشان از کنسرت ها تأمین می شد حاال بعد 
از گذشت هفت ماه دچار وضعیتی هستند که 

نمی شود توصیف دقیقی از آن کرد اما همگان 
هم صدا اذعان دارند که دولت هیچ حمایتی در 
روزهای سخت از آن ها نکرده است. ولیکن در 
روزهای پایانی ســال 97 هنگامی که می دید 
درآمد کنسرت ها صعودی اســت برای خود 
قانونی وضع کرد تا از ماحصل بلیت فروشــی 
کنسرت ها 10درصد منتفع شود. دولت بدون 
هیچ مشکلی دســت در جیب هنرمندان کرد 
و علی رغم اعتراضات آنان هیچ وقعی به آن ها 
ننهاد و همانند تصویری که از داروغه ناتینگهام 
کارتون رابین هود در ذهن داریم تنها به دریافت 
ده درصدها کوشید. حاال که هفت ماه است که 
بیماری دمار از روزگار موزیســین ها درآورده 
و دولت نتوانسته اســت حمایت شایسته ای 
را از موزیسین ها به عمل آورد بسیاری بر این 
باورند که دولت بهتر است به جای تسهیالتی 
که هیچ کدام رضایت جامعه موسیقی را در پی 
نخواهد داشت همان 10درصدها را برگرداند. 
بماند که در روزگار دالر سی هزارتومانی همان 
ده درصدها نیز از ارزشش کاسته شده است اما 
وقتی برداشت بی حساب از جیب موزیسین ها 

توسط دولت انجام می شد حاال آن روزگار است 
که باید جبران شود آن هم در این روزها که به 
گفته وزیر ارشــاد 80درصد جامعه موسیقی 
از شــیوع بیمــاری کرونا متضرر شــده اند. و 
بسیاری ناباورانه می پرسند که دولت چه هنگام 
می خواهد نسبت به موزیسین ها نگاه منصفانه 
حمایتی داشته باشــد غیر از حاال که همگی 
سخت گرفتار هســتند و نیازمند آن اند که از 
برداشت های از جیبشان شده چیزی بدان ها 

بازگردد؟
حتماً روزهــای آینده بعــد از کرونا اهالی 
موســیقی رفتارهای حمایتــی را فراموش 
نخواهند کــرد و بالعکس رهاشــدگی آن ها 
به ماندن در وضع درماندگی ناشــی از شیوع 
بیماری کرونــا را هرگز از یــاد نخواهند برد. 
بسیاری از موزیسین ها از اینکه امسال آخرین 
سال دولت فعلی است ناخوش اند چراکه باور 
دارند در زمان انتخابات همیشه سیاستمداران 
به یادشان می افتد که سراغی از اهالی موسیقی 
بگیرند و چنانچه دولت برای سال آتی نیازمند 
تائید از جانب مردم بود اکنون آن ها را به حال 
خود رها نمی ساخت و یا به سامانه کارا و امثالهم 
ارجاع نمی داد. بماند که دولت و وزارت ارشادش 
حتی در پرداخت ســه ماه حــق بیمه تمامی 

بیمه شــدگان صندوق اعتباری هنر بســیار 
ضعیف عمل کردند. ازاین رو اگر تعبیر کنیم که 
حمایتی نزدیک به صفر از آن ها صورت گرفته پر 
بیراه نگفته ایم. بااین همه در سخنان وزیر ارشاد 
مدام حرف از تسهیالت برای جبران خسارت 
از کرونا است اما معلوم نیست مدیران دولتی 
کی می خواهند حرف هایی بزننــد و بدان ها 
عمل کنند که به درد مردم رسیدگی کند اینکه 
سامانه کارا وام می دهد و مشاغل آسیب دیده 
بروند تا پایان مهرمــاه در آنجا ثبت نام کنند، 
بیشتر به پاس دادن مشکل و سلب مسئولیت 
می ماند تا گره گشودن از مشکل موزیسین های 

آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا. ضمن اینکه 
نباید فراموش کرد مدرسین خانگی و مشاغلی 
که به صورت غیررســمی از مشــاغل رسمی 
تعریف شده در سیستم دولتی هستند نیز در 
جامعه موسیقی فراوان است و آن ها نیز در این 

شرایط متضرر شده اند.
ازاین رو بعد از پایان بیماری کرونا احتماالً 
شرایط ویژه ای حاکم خواهد شــد که در آن 
موزیسین ها بیشتر از دولت گسسته خواهند 
شــد و بیش از پیش بر ضرورت استقالل خود 
در آفرینش هنری و فعالیتشــان پافشــاری 

خواهند کرد.

در شرایط عدم حمایت از موزیسین های آسیب دیده از کرونا؛

دولت 10 درصدها را پس دهد

دنگ و دونگ

چرا در وضعیت جشنواره 
بهبود حاصل نمی شود و 
یا چرا تنها افراد خاصی 

به دبیری آن برگزیده 
می شوند و علی رغم 

عملکرد پرحاشیه و یا 
ضعیف همچنان مورد 

حمایت متصدیان دولتی 
حوزه موسیقی هستند و 
بارها و بارها در هر دولتی 

سمت می گیرند؟
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