
مساعدت با فعالین کم توان 
گردشگری 

معاون گردشگری کشــور از امهال بازپرداخت 
تســهیالت کرونا در حوزه گردشــگری تــا پایان 
شــهریورماه ســال ۱۴۰۰ خبر داد. ولی تیموری 
با اعالم این خبر، بیان کرد: بــا پیگیری های انجام 
شده از ســوی وزارتخانه و قولی که به فعاالن حوزه 
گردشگری داده بودیم، بازپرداخت تسهیالت بانکی 
حوزه گردشــگری که در قالب بسته های حمایتی 
دوگانه در سال گذشــته پرداخت شده بود، تا پایان 
شهریورماه سال جاری امهال شد. امهال مالیات و حق 
بیمه کارفرمایی نیز در حال پیگیری است. بر اساس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مهرماه به تمامی 
کسب وکارهای گردشگری باتوجه به نوع فعالیت، 
بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره، تسهیالتی 
از ۱۶۰ میلیون ریال تا ۹ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۲ 
درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه اختصاص پیدا 
کرد که این زمان تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد. 
همچنین سفره خانه های سنتی و واحدهای پذیرایی 
بین راهی، مراکز سرگرمی و تفریحی، مجتمع های 
گردشگری و آب درمانی دارای مجوز فعالیت از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی براساس 
نوع و درجه واحد بین یک تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال می توانند دریافت کننــد. همچنین انجمن 
صنفی دفاتر خدمات هوایی نیز از باز بودن آژانس های 
هواپیمایی در طول تعطیلــی دو هفته ای کرونایی 
اصناف خبر داد. حرمت اهلل رفیعی در نامه ای به دفاتر 
فروش بلیت قطار و هواپیما و شرکت های خدمت 
مسافرتی، در خصوص تعطیلی این دفاتر اعالم کرد: 
با توجه به لغو نشــدن پروازها و سفر با حمل و نقل 
عمومی و باز بودن ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها، 
آژانس های هواپیمایی و مسافرتی نیز می توانند به 
روند فروش بلیت ادامه دهند. در این بخشــنامه از 
آژانس ها درخواست شده تا با حداقل نیرو به ایفای 
نقش بپردازند. گفتنی اســت در لیســت اعالمی 
گروه های شغلی ۱، ۲، ۳ و ۴ از سوی اتاق اصناف، نامی 
از آژانس های خدمات مســافرتی به چشم نخورده 
و صرفاً از حمل و نقل عمومی برون شــهری )ریلی، 

جاده ای، هوایی و دریایی( نام برده شده است.

 کره ای ها فیلم منیژه حکمت 
را پسندیدند

»بندر بند« به کارگردانی منیــژه حکمت در 
چهاردهمین حضور بین المللی خود در ششمین 
جشنواره فیلم های کوهســتانی اولجو که از ۱۳ تا 
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد، جایزه نتپک )بنیاد 
توسعه  سینمای آسیا و اقیانوسیه( را از آن خود کرد. 
به گزارش ایسنا،  مستند »نان مقدس« ساخته رحیم 
ذبیحی نیز دیگر نماینده سینمای ایران در جشنواره 
فیلم اولجو بود.  »بندربند« به تهیه کنندگی منیژه 
حکمت و مهشید آهنگرانی فراهانی، به همراهی 
فرهاد فزونی به عنوان کارگــردان هنری و پخش 
بین المللی شرکت ایریماژ پیش از این در جشنواره 
بین المللی فیلم تورنتو کانادا، زوریخ سوییس، میل 
ولی آمریکا، جشنواره فیلم بسفر ترکیه،  جشنواره 
فیلم هایی از جنوب در کشــور نروژ،  جشــنواره 
بین المللی فیلم هاینان آیلند چین، جشنواره کلکته 
هند،  داکا در بنگالدش، جشنواره فیلم های ایرانی 
در موزه هنر آسیایی واشــنگتن آمریکا، جشنواره 
فیلم های ایرانی در موزه هنرهای زیبای هیوستون 
آمریکا، جشنواره چند فرهنگی فیلم ماساچوست 
آمریکا حضور یافته و در جشنواره فیلم کلکته جایزه 
بهترین فیلم را از آن خود کرده است. رضا کولغانی، 
امیر حسین طاهری، مهال موسوی و پگاه آهنگرانی 

در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.
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علیرضا بخشی استوار

فراخوان نهمین »دوساالنه نقاشی 
ایران« که قرار است شهریور ماه ۱۴۰۰ 
برگزار شــود منتشــر شــد. بر اساس 
آیین نامه دوساالنه ملی نقاشی ایران، 
این رویداد از سه بخش »سراسرنما«، 
»گفت و گو« و »کیوریتوریال« شــکل 
گرفته اســت. دو بخــش »گفت وگو« 
و »کیوریتوریال« توســط شــورای 
سیاســتگذاری دوســاالنه و هیــأت 
مدیره انجمن هنرمنــدان نقاش ایران 
برنامه ریزی می شود و مشخصات آن در 

زمان های مقرر به اطالع عموم خواهد 
رســید، اما آثار بخش »سراسرنما« که 
رویکردی عمومی دارد از طریق فراخوان 

دریافت می شود.
دوساالنه نقاشی ایران مانند بسیاری 
دیگر از دوســاالنه های کشــور مانند 
دوساالنه مجسمه ســازی، سرامیک، 
طراحان گرافیک و ... با تاخیر بسیاری 
برگزار شد. هشتمین دوره این دوساالنه 
در ســال ۹۰ یعنی دقیقاً ده سال پیش 
برگزار شد و ســوال عمده ای که هنوز 
هم بی جواب مانده این اســت که چرا و 
به چه دلیل ایــن وقفه های طوالنی در 
برگزاری چنین رویدادهای ملی مهمی 

رخ می دهد؟

در طی سال های گذشته انجمن های 
هنری و مدیران هر بار توپ را در زمین 
یکدیگر انداختند و تغییر سیاست های 
مدیران و مشکل بودجه )که دائمی ترین 
مشــکل و بحث انجمن های تجسمی 
است( دلیل عدم برگزاری این رویدادها 
عنوان شده است. این وقفه طوالنی در 
بین ادوار مختلف دوساالنه نقاشی ،جدا 
از این که فرصت را از بسیاری از هنرمندان 
برای عرضه و قضاوت آثارشان گرفته، 
نشان می دهد که هنرهای تجسمی در 
ایران از هیچ راهبرد و برنامه  مشخصی 
پیروی نمی کند و در واقع در زمانه ای که 
باید اثرگذار باشــد عقیم است و هیچ 

تاثیری نمی گذارد.

بخش اعظمی از این ناهماهنگی ها 
و بهم ریختگی ها البته حاصل اختالف 
سلیقه ها و البته تیم بندی هایی است که 
درون این انجمن ها شکل می گیرد و از 
سویی مدیران هم برای به ثمر رساندن 
ایــن رخدادها در زمان صدرات شــان 
تالش خاصی صــورت نمی دهند چرا 
که بازخواستی از آنها صورت نمی گیرد 
و در واقع در مقابل وظایف شان پاسخگو 
نیستند و چنانچه مدیری به وظایفش 
عمل کند در چشم همه به عنوان فردی 
عملگرا و موفق تشویق می شود و نامش 
بر سر زبان ها می افتد در حالی که او تنها 
وظیفــه اش را انجام داده اســت و عدم 
عملکرد صحیح مدیران قبلی موجب 
شــده تا فعالیت های مدیــر جدید به 

چشم بیاید.
از سوی دیگر اگرچه اختالف سلیقه 
امری طبیعی در هر جای دنیاســت اما 
متاسفانه در ایران این اختالف سلیقه ها 
معموال به خصومت و ســپس انشعاب 
و موازی کاری می کشد و توانمندی ها 
و پتانســیل هایی که می تواند در یک 
نقطه جمع شده و به شکل قدرتمندی 
بروز کند، در شمایل رویدادهای نحیف 
در این سو و آن ســو نمود پیدا می کند. 
در نهایت هم بعــد از کش و قوس های 
مختلفی زمانی که بودجه های کالنی 
خرج می شود مدیران در یک موقعیت 
دایره وار به این نتیجه می رسند که باید 
طبق همان روال گذشته عمل کنند و 
بعد از بازگشت به نقطه نخست آنچه را 
که قبل از این شــروع کرده بودند ادامه 

داده و پیش ببرند.

در چنین شــرایطی به دلیل آنکه 
یک رویداد مســیر طبیعی خود را طی 
نکرده و سیاست های فرهنگی هم سیر 
مشخصی ندارند آنچه باب روز است به 
عنوان یک رویکرد انتخاب می شــود تا 
تنها این رویداد ســرپا باشد و در لیست 
اقدامات نهایی وزارت خانه درج شــود 
که چنین رویدادی برگزار شــده است. 
یک روز بنا بر ســلیقه یک مدیر یا دبیر 
جشنواره با رویکرد بینارشته ای برگزار 
می شود و در دوره بعد بنابر سلیقه فرد 
بعدی یک دوساالنه شمایلی کالسیک به 
خود می گیرد و چند سوای دیگر نظرگاه 
و رویکرد دیگری به دوساالنه یا جشنواره 
شــکل می دهد و هنرمندان نیز در این 
میان ســردرگم و بالتکلیف می دانند و  
دقیقاً نمی دانند باید کــدام رویکرد را 

دنبال کنند.
رویکردهایی که البته در سیســتم 
آموزشــی هم با همین میزان از نوسان 
تغییر می کند و در کل دانش آموختگان 
و هنرمندانی را به وجود می آورد که به 
دنبال هر جریان باب روزی اقدام به خلق 
اثر می کنند که بعــد از مدتی از خلق به 
تولید اثر تنزل پیدا کرده و فقط در مسیر 
کاالیی بازاری جهت فروش در گالری ها 
به نمایــش در می آیــد و در کنج خانه 
مجموعه داری خاک می خورد. چنین 
رویکــردی هیچ جریان را نمی ســازد 
و هیچ مســیر روشــنی را پیش چشم 
نمی گشاید پس برای همین و با توجه 
به درک صحیــح از موقعیت آنچه باقی 
می ماند تنها عملکردی ماشینی در تولید 
به تکرار افتاده آثار بازار پسند بر اساس 

رویکردهای ُمد شده در هر دوران است.
اما از همــه این نقدها کــه بگذریم 
ناگزیر باید از انجام وظیفه سید مجتبی 
حســینی، معاون هنری وزیر ارشــاد 
و هــادی مظفری مدیــرکل هنرهای 
تجسمی وزارت ارشاد تقدیر کرد که در 
مدت زمان حضورشان در این سمت ها 
از سال ۹۶ تا کنون به شرایط بهم ریخته 
انجمن ها و رویدادها سر و سامان داده اند.

از آنجا که هیأت انتخــاب، داوری و 
همچنین شورای سیاستگذاری نهمین 
دوساالنه نقاشی ایران افرادی صاحب نام 
و تقریباً کارکشته ای هستند امید است 
که این دوساالنه شکل و شمایل مناسبی 
را در برگزاری پیدا کند تا موجبات تداوم 
آن با تغییر دولت ها و مدیران و همچنین 
اعضای انجمن ها شکلی تضمینی پیدا 
کند و راهبردهای موثــری را بر جای 

بگذارد.

نهمین دوساالنه نقاشی ایران بعد از 10 سال برگزار می شود
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پردهنقرهای
وحید خانه ساز

فصل سوم ســریال »نون. خ« به کارگردانی 
سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی نوروز 
امسال از شبکه یک سیما پخش شد. آقاخانی در 
این اثر که حال و هوایــی بومی دارد و قصه آن در 
مناطق کردنشین غرب کشور می گذرد تالش 
کرده با تکیه بر فرهنگ کردها، فضایی رئالیستی 
و منطبق بر واقعیت را به مخاطبان ارائه دهد. نوع 
پوشش شخصیت ها، طراحی صحنه، گویش و 
بهره گیری از اصطالحات پرکاربرد بومی عواملی 
هستند که در سریال »نون. خ« در جهت پیشبرد 

درام مورد توجه بوده اند.
اما یکی دیگر از عناصر مهم در سریال »نون. 
خ« موسیقی آن است که با توجه و بهره گیری از 
موسیقی غنی کردســتان و کرمانشاه ساخته و 
ارائه شده است. صادق آزمند، آهنگساز سریال 
»نون. خ« که در دو فصل قبلی این اثر نیز در کنار 
سعید آقاخانی و دیگر عوامل سریال بوده، عالوه بر 
ابراز خالقیت در تنظیم و ساخت تیتراژ و پر کردن 
فضاهای احساسی سکانس ها با زبان موسیقی، 
تالش کرده با تکیه بر موســیقی اصیل کردی و 
آثار قدیمی مفاخر نســل های قبل کلکسیونی 
کامل و اصیل از موسیقی کردها ارائه دهد. او که 
در زمینه خوانندگی و پژوهش نیز فعال است و 
تجربه ساخت موسیقی فیلم هایی را نیز در کارنامه 
دارد، درباره اهمیت موسیقی کردی و روند تولید 
و آهنگسازی سریال »نون. خ« با ایلنا گفتگو کرد.

    
 دلیل اصلی موفقیت سریال »نون.خ« 
شناخت کامل سعید آقاخانی، بازیگران و 
دیگر عوامــل از فرهنگ کردســتان و 
کرمانشاه است. در این میان خودتان چقدر 
فرهنگ این دو منطقه را می شناسید و تا چه 
حد بر جزییات موسیقی کردها از گذشته تا 

حال واقفید؟ 

من از یکسو ترک هستم و از طرف خانواده 
مادری ، رگ و ریشه ام کرد است که این موضوع 
بســیار کمک کننده بوده و در  شناخت من از 
موسیقی کردی تاثیر بسیار داشته است. من 
بر موســیقی مقامی کردها کامال واقف هستم 
و موسیقی را با ساز کردی تنبور شروع کردم. 
به طور کلی تنبور، رگ و ریشه کردی خانواده 
ماســت و از پدر و پدران و نیاکان به ما رسیده 
اســت. واقعا خوشــحالم که از زمان تولد این 
اصالت با من همراه بوده است، به این دلیل که 
موسیقی کردستان بسیار غنی و پرقدمت است 
و مولفه ها و جزییات بسیار دارد. و اینکه مناطق 
کردنشین از گذشته تاکنون مفاخر بسیاری را 

به خود دیده اند. 
 پیش از همکاری بــا پروژه »نون خ« 
تجربه های دیگر در ساخت موسیقی فیلم 

و سریال داشته اید؟ 
بله، قبال ساخت موسیقی برای آثار ترکیه ای را 
به عهده داشته ام و آهنگسازی فیلم هایی را نیز به 
عهده داشته ام که در جشنواره های خارجی حضور 
یافته اند. با زنده یاد رحیم ذبیحی فیلمساز کرد که 
چند سال پیش در سانحه ای دار فانی را وداع گفت 
و دیگر هنرمندان کرد نیز در زمینه آهنگسازی 
همکاری داشته ام. اما در میان آنها سریال »نون. 
خ« یکی از متفاوت ترین آثاری بوده که آهنگسازی 
آن ها را به عهده داشته ام. یکی از ویژگی هایی که اثر 
طنز، کمدی »نون خ« را با دیگر آثار متفاوت کرده، 
بیان مسائل و موضوعات مختلف در طول قصه 
آن است که سعید آقاخانی با نویسنده اثر خیلی 
جزیی نگرانه و زیبا آن هــا را مطرح کرده اند. این 
اتفاق باعث شده که مخاطب صرفا شاهد اثری طنز 
نباشد، به این دلیل که بیانگر حرف های جامعه 
است. همین موضوع بر چند و چون موسیقی اثر 

نیز تاثیر داشته است. 
  یعنی اینکه »نــون خ« عالوه بر طنز 
بودن اثری اجتماعی نیز هست که البته 

معموال طنز و کمدی با توجه به مضامین روز 
خواه ناخواه وجهــه ای اجتماعی نیز پیدا 

می کنند. 
همینطور اســت که می گویید. می خواهم 
بگوییم »نون خ« اثری طنز است که به سمت رئال 
بودن می رود و بر همین اساس و به دلیل همین 
اتفاق، موســیقی آن نیز باید جدی باشد، یعنی 
در واقع اگر قرار باشد برای اثری چون این سریال 
موسیقی مستقل ساخته شود آن موسیقی باید 
جدی باشــد. اما ما به این سمت و سو نرفتیم. به 
این دلیل که جدیت و اهمیت در همه بخش های 
موسیقی و فرهنگ کردستان وجود دارد و قبال نیز 
در درباره آن ها صحبت شده و توسط هنرمندان 
نسل های قبل پرداخته شــده اند؛ تا آنجا که ما 
نمی توانیم به آن چیزی بیفزاییم. بر همین اساس، 
کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که از 
دل آن گستره، بخش هایی را جدا کرده و آن ها را 
در خدمت اثر با قصه هم راستا کنیم. تمام آواها 
و نغمه ها و ملودی های موســیقی کردها دارای 
قدمتی هزارساله اند و واقعا آنقدر کامل هستند 

که نمی توان به آن ها چیزی جدید افزود. 
 همینطور است. باتوجه به گستردگی 
و تنوع موسیقی کردستان و کرمانشاه برای 
ساخت موسیقی ســریال به سراغ چه 

بخش هایی رفتید؟ 

من با شناختی که از موســیقی مقامی دارم 
به ســراغ مقامات کردی تنبور رفتم و موسیقی 
سریال را به ســمت فواصل آن بردم. اگر توجه 
کنید بخش هایی از موســیقی »نــون خ« جز 
قسمت های آخر ملودی ندارند. در اواخر سریال 
است که موسیقی جنبه ای سینمایی پیدا کرده، 
زیرا داستان در لوکیشــن هایی چون معدن با 
اتفاقاتی پیش می رود که نوعی دیگر از موسیقی 
را می طلبید. جز این، بیس و بستر اصلی سریال، 
موسیقی مقامی است که هزاران سال قدمت دارد. 
 یکی از امتیازهای موســیقی متن 
سریال »نون خ« این اســت که عالوه بر 
تکمیل فضا، به صورت موازی با قصه پیش 
رفته است. مخاطب در طول اثر داستانک ها 
و وقایــع جدید می بینــد. در مواجهه با 

موسیقی نیز همین اتفاق رخ می دهد. 
دلیلش این است که ما به موسیقی چیزی 
اضافه نکرده ایم و بر اســاس هرآنچه بوده و در 
همان فواصل با نت ها بازی کرده ایم. حتی در 
بخش هایی برای آنکه بــار و معنی دیالوگ ها 
کاهش پیدا نکند و خنده ها و شــوخی دیده و 
شنیده شوند برخی ســازها را میوت کرده ام. 
یعنی اکثر مقام ها را با همان ریتم و مولفه های 
قبلی بر اســاس میوت کردن صدای ســازها 
تنظیم و اجرا کرده ام. به هرحال افکاری در پس 

این تصمیمات وجود داشته که فقط متعلق به 
من نبوده و حاصل تالش تیم زحمتکش خودم 

و تعامالت با آقای آقاخانی است. 
 سعید آقاخانی تا چه حد موسیقی 

کردستان را می شناسد؟ 
ایشان از بچگی با موسیقی فولکوریک منطقه 
آشــنا بوده و بزرگ شده اســت. حین کار برای 
انتخاب بهتر موسیقی ســکانس ها درباره آثار 
فولکور باهم تعامل خوبی داشتیم و دیگر دوستان 
نیز در این باره نظر می دادند. در کل سریال »نون 
خ« و همه بخش های آن، من جمله موســیقی 

حاصل تالشی تیمی است. 
 شما چه در فصل های قبل و چه در فصل 
آخر تعصبی نســبت بــه بهره گیری از 
موسیقی های مناطق کردنشین نداشته اید. 
مثال موسیقی کرمانشاه و کردستان را از هم 
جدا ندانسته اید. سال گذشته هم در گفتگو 
با یکی از رسانه ها گفتید بخشی از تالشتان 
معرفی موسیقی کرمانج بوده است. این نگاه 

و عدم تعصب از کجا نشات می گیرد؟ 
من ســال ها ایران نبودم و در دوران نوجوانی 
کشور را ترک کردم و حال حدود چهار سال است 
که بازگشته ام. من عاشــق موسیقی کردستان 
هستم و در این زمینه ســال ها در منطقه آسیا و 
کشورهای همسایه به تحقیق و پژوهش پرداختم. 
به کشورهای ترکیه و سوریه رفتم و کردهای این 
دو کشور را پیدا کردم و درباره شان تحقیق نمودم. 
کال خط و مشی موسیقی کردی همیشه برایم 
اهمیت داشــته و دلیل نگاه و عدم تعصبی که 

می گویید همین موضوع است. 
 قطعه »لیلم لیل« که با صدای حسین 
صفامنش در قسمت آخر سریال »نون خ« 
پخش شد، اثری فولکوریک و قدیمی است. 
برخی این اثر را متعلق به ترک ها می دانند. 

آیا این نظریه درست است؟ 
»لیلم لیل« یک موسیقی کامال کردی است 
اما از آنجا که خواننده اهل ترکیه ابراهیم تاتلیس 
آن را خواننده بسیاری از مخاطبان تصور می کنند 
که متعلق به ترک هاست در صورتی که ابراهیم آن 

را بر اساس موسیقی کردی خوانده است. 

صادق آزمند در بیان جزئیات ساخت موسیقی سریال »نون. خ«:

»لیلیم لیل« کردی ست نه ترکی 

موسیقی

این وقفه طوالنی در بین 
ادوار مختلف دوساالنه 

نقاشی، جدا از این که 
فرصت را از بسیاری از 

هنرمندان برای عرضه و 
قضاوت آثارشان گرفته، 

نشان می دهد که هنرهای 
تجسمی در ایران از هیچ 

راهبرد و برنامه  مشخصی 
پیروی نمی کند و در واقع 

در زمانه ای که باید اثرگذار 
باشد عقیم است
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