
خوانندگان ایرانی که در کشور 
دیگری ساکن هستند!

 : ین هــا تر بر
ده  زا بــا بهمــن با
خبرنــگار حــوزه 
ر  د سیـــــقی  مو
نوشــت:  مــی  پیا
ن  ا ر ا د د ر کــو ر «

خواندن برای   »ایران«، دیگر در کشورشان زندگی 
نمی کنند.  »ساالر عقیلی« مدتهاست که با خانواده 
در  اسپانیا اقامت دارد و  محمد معتمدی هم در  هلند. 
این یک انتخاب شخصی ست و قابل احترام. اما زین 
پس، با مکث و تامل بیشتری هنگام شنیدن آثاری 

برای وطن، حس بگیریم.«

شناسایی محوطه های تاریخی 
دوران پارینه سنگی در مریوان

سرپرست هیأت 
ســی  ن شنا ستا با
مســتقر در مریوان 
از بررســی تکمیلی 
ســی  ن شنا ستا با
مریــوان بــا هدف 

شناســایی و درک روشــن تر از محوطه هــای 
دوره هــای مختلــف پیــش از تاریــخ، تاریخی 
و اســامی در مریوان خبر داد.به گــزارش روابط  
عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 
محمد معصومیان، گفت: وجود دشــت های غنی 
میان کوهی، رودخانه های دائمــی، دریاچه  زریبار 
و وضعیــت زمین ریخت منطقه موجب شــده که 
پیش از این مطالعات باستان شناسی در این منطقه 
بیشتر معطوف به دشت مرکزی شهرستان مریوان 
شــده و توجه کمتری به ارتفاعات این شهرستان و 
سایر بخش ها نظیر گلچیدر، سرشیو، خاوومیرآباد 
و کوماسی نسبت به دشت مریوان شود.  او همچنین 
تصریح کرد: با توجه به پیشینه بررسی ها و کاوش های 
باستان شناسی در شهرستان مریوان، انجام بررسی 
تکمیلی در این شهرستان برای تکمیل مطالعات 
صورت  گرفته و کمک به تهیه نقشه باستان شناسی 

کشور در این منطقه الزم و ضروری است. 
معصومیــان در تشــریح شــیوه  کار در این 
فصل از بررســی، گفــت: با توجه بــه موقعیت 
ویژه و استعداد بالقوه  زیســت محیطی، کار در 
این فصل به صورت پیمایشــی و بیشــتر با پای 
پیاده انجــام می شــود و در این میــان تاکنون 
محوطه هایــی از دوران پارینه ســنگی تا دوران 
اسامی مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته اند 
 که تعداد قابل توجهی از این محوطه ها شاخص 

و کلیدی هستند.  

معاون صنایع دستی کشور خبر داد: 
اعطای ۵۹میلیارد ریال کمک 

بالعوض به ۴۲۲ هنرمند صنایع دستی 
معــاون صنایع 
ت  ر ا ز و ســتی   د
ث فرهنگــی،  ا میر
و  ی  شــگر د گر
صنایع دستی گفت: 
»تا پایان هفته جاری 

مبلغ ۵۹میلیــارد ریال کمک باعــوض به ۴۲۲ 
هنرمند صنایع دستی پرداخت خواهد شد.« 

به گزارش ایلنا، پویــا محمودیان )معاون 
صنایع دســتی کشــور( گفت: »این مبلغ با 
هدف حمایت هرچــه بیشــتر از هنرمندان 
صنایع دســتی به دســتور مســتقیم دکتر 
علی اصغر مونســان وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به هنرمندان 
صنایع دســتی پرداخت می شــود.« معاون 
صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی ادامــه داد: 
»شاخص هایی که برای پرداخت این مبلغ به 
هنرمندان در نظر گرفته شــده شامل نوآوری 
در تولید، بسته بندی مطلوب، حوادث ناشی از 
کار، رونق تولید در کارگاه های شهرهای ملی 
و جهانی صنایع دستی، دارابودن نشان ملی و 
مهر اصالت، احیای رشــته های منسوخ شده و 
یارانه شرکت در نمایشگاه های خارجی است.« 
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امید سعیدی خواننده و آهنگساز 
آلبوم »به دشــت نفتــون« درباره 
موســیقی مذهبی بوشــهر در الیو 
خانــه هنرمندان ایــران بیان کرد: 
موسیقی مذهبی بوشــهر به خاطر 
فعالیت های افرادی همچون ناخدا 
عبــاس دریانورد کــه از بزرگترین 
آهنگسازان جنوب کشــور است و 
جریان موسیقی مذهبی را به نوعی 
در موسیقی بوشهر وارد کرده است، 

غنای زیادی دارد.
به گزارش ایلنا، هشــتمین الیو 
خانه هنرمنــدان ایــران در حوزه 
موســیقی بــا موضوع حــال و روز 
موسیقی تلفیقی به بهانه انتشار آلبوم 
»به دشــت نفتون« بــا حضور امید 
سعیدی آهنگساز و نوازنده و نیوشا 
قربانی همخوان و نوازنده و با اجرا و 
کارشناسی سما بابایی پنجشنبه ۱۷ 
تیرماه  در صفحه اینســتاگرام خانه 

هنرمندان ایران برگزار شد. 
امید سعیدی نوازنده نی انبان و 
خواننده آلبوم »به دشــت نفتون« 
در ابتدای این الیو درباره اثر جدید 
خود بیان کرد: این ســومین آلبوم 
گروه موسیقی »اتاق« به سرپرستی 
بامداد افشــار اســت. آلبوم سوم بر 
اســاس ایده و آهنگسازی من پیش 
رفت و بامداد عزیز هم به من اعتماد 
کرد و با همراهی گــروه این آلبوم را 
تولید کردیم. توسط نشر موسیقی 
»واک« عرضه و در پلتفرم های بین 

المللی نیز منتشر شده است. نسخه 
فیزیکی نیز توســط نشر موسیقی 
 بتهــوون طــی هفته هــای آینده 

پخش می شود. 
وی افــزود: »به دشــت نفتون« 
زمانی دغدغه ام شد که با پیامدهای 
کشف و استخراج نفت در تاریخ ایران 
مواجه شــدم. در برخــی از قطعات 
ارجاعات تاریخی به این ماجرا داده 
می شــود. به زمانی که انگلیسی ها 
حمله کرده و نفت در مسجد سلیمان 
کشف می شــود و تمام مشکات و 
ســختی هایی که تاریخ نفت برای 
ایران از مشکات زیست محیطی تا 
تضاد و فاصله طبقاتی و شکل گیری 
مناطق محروم به دنبال دارد، بر این 

ایده تاثیر داشته است.
سعیدی درباره خاصه این اثر که 
خرده روایت هایی از زندگی روزمره 
مردم ساحل نشین است، بیان کرد: 
گویی دریا قصه های روزانه ای دارد 
و برای مــردم و مجاورانش همواره 
ماجراهایی را رقم می زند. »به دشت 
نفتون« شامل ۹ قطعه است. قطعه 
»اندر بندر« قطعــه ای اعتراضی به 
قطع آب و اتفاقی در بوشــهر مبنی 
بر حصــر آب و یزلــه ای اعتراضی 
)گونه ای از موســیقی بوشهری که 
سوال و جواب دارد( است؛ وضعیتی 
که این روزها هم دچار آن هســتیم. 
موســیقی تلفیقــی رویکــرد این 
آلبوم اســت. به کارگیری ایده های 

مینی مالیستی که بر اساس تکرار و 
حذف موارد اضافی در ملودی ها نیز 
از دیگر ویژگی های این اثر است و از 
فضای هارمونــی تونال هم در آلبوم 
دور بودیم و بیشتر بر هارمونی مدال 
پیش رفتیم. زیرا موســیقی محلی 
با این نوع هارمونی بیشتر می تواند 
منطبق شود. بر آکسان های آوازی 
بوشهر نیز تاکید داشتیم که بخش 
عمده ای از آن از موســیقی محلی 

بوشهر برگرفته است. 
وی در پاســخ به این سوال که آیا 
موسیقی تلفیقی در ایران نظیر کار 
گروه های بمرانی، پالت، دنگ شو و... 
با تعاریف مختلف برای خود توانسته 
است موفق ظاهر شود، عنوان کرد: 
به نظــرم این جریان خــوب پیش 
رفته اســت اما هنوز با موســیقی 
تلفیقی بسیاری از کشورهای نظیر 
کشــورهای همســایه آذربایجان، 

ترکیه و... فاصله دارد. 
ســعیدی دربــاره موســیقی 
بوشــهر و خدمــات آن بــه عرصه 
موســیقی توضیح داد: به نظرم این 
دغدغه مندی موســیقی به جریان 
ساده ارتباطی در بوشهر برمی گردد. 
آدم هــای ایــن شــهر بــه راحتی 
می توانند با دیگران ارتباط بگیرند، 
خونگرم هســتند و به کشــورهای 
دیگر دسترسی ساده ای دارند و این 
تعامات باعث درک و دریافت شعر و 

موسیقی می شود. 

»به دشت نفتون« وامدار 
موسیقی مذهبی بوشهر است

وی درباره وام گیری از موسیقی 
مذهبی بوشــهر در آلبوم »به دشت 
نفتون« عنوان کرد: این یک جریان 
ظریف و حساس و دســت نخورده 
اســت. می تــوان از عزاداری هــا و 
موسیقی بوشــهر در این مراسم وام 
گرفت. برای مثال ماجرای شهادت 
حضرت عباس )ع( در ترانه اندر بندر 
مورد الهام بوده اســت. زیرا در این 
قطعه نیز ما با یک سقاخانه سروکار 
داریم یا در قطعه قتل نفتون می گوید 
عزاداری امروزمان می تواند این باشد 
که با وجود این همه ثــروت و منابع 
طبیعی نه آب داریم و نه برق، و گویی 
تنها یک پاتوق ســاده برای گذران 
زندگی داریم و این ها چیزهایی است 
که می توان از عزاداری و موســیقی 
مختــص آن وام گرفت. ایــن نکته 
درباره ترانه های آلبوم بود اما درباره 
موســیقی آن باید بگویــم که »به 
دشــت نفتون« وامدار موســیقی 
 مذهبــی بوشــهر در آهنگســازی 

نیز هست. 
موسیقی مذهبی بوشهر به خاطر 
فعالیت های افرادی همچون ناخدا 
عباس دریانــورد کــه از بزرگترین 
آهنگسازان جنوب کشــور است و 
جریان موسیقی مذهبی را به نوعی 
در موسیقی بوشهر وارد کرده است، 

غنای زیادی دارد. 

تنظیم های خاص، خروجی کار را 
از سایر گروه ها متمایز می کند

در ادامه این الیو نیوشــا قربانی 
نوازنده و همخوان آلبوم »به دشت 
نفتون«دربــاره اهمیت کار گروهی 
در گروه اتاق بیان کــرد: این گروه 
ســال ۹۵ بــه سرپرســتی بامداد 
افشــار تاسیس شــد و دغدغه اش 
تلفیــق موســیقی الکترونیــک 
بــا فولکلوریک اســت. در قطعات 
آلبوم هــای گــروه اتــاق در عین 
سادگی تنظیم های خاص و ویژه ای 
از بامداد می شــنویم. بــه نظرم او 
تنظیم های خاصی دارد که خروجی 
 کار این گــروه را از ســایر گروه ها 

متمایز می کند. 
وی دربــاره تاکید ایــن گروه بر 
ادبیات و موسیقی فولکلوریک بیان 
کرد: در وهله اول عاقه شــخصی 
اعضای گــروه و جذابیت این جنس 
موســیقی برایشــان کار را بیشتر 
به این ســمت کشــانده است. در 
آلبوم »به دشــت نفتون« نیز امید 
سعیدی بسیار دوست داشت درباره 
زادگاه خود و منطقه بوشهر و آنچه 
زیسته است، کاری تولید کند. ایده 
او برای ما نیز بســیار جــذاب بود. 
خود مــن عاقه زیــادی به جنوب 
ایران دارم و از ایده امید ســعیدی 
استقبال کردیم. خوشــبختانه در 
 اجرای خــود بازخوردهای مثبتی 

نیز گرفتیم. 
قربانــی دربــاره همخوانی خود 
در این آلبــوم عنوان کــرد: قبل از 
ایــن موســیقی جنــوب را گوش 
می کردم و آشــنایی نســبی با این 
نوع موسیقی داشتم اما همخوانی ام 
به دلیل ایــن که اصالــت جنوبی 

ندارم برایــم چالش برانگیــز بود و 
نگران این بودم کــه نتوانم لهجه را 
به خوبی ادا کنم. امید ســعیدی در 
این رابطه به مــن کمک زیادی کرد 
و بــرای فهماندن موضــوع و قصه 
 ترانه ها توضیحاتــی داد و بعد از آن 

بر لهجه کار کردیم. 
زنان در ایران نمی توانند مهارت های 

آوازی خود را ارائه کنند
وی دربــاره فعالیــت نوازندگی 
خود توضیح داد: من از شش سالگی 
بــرای اولین بــار روی صحنه رفتم 
و آن زمــان تنبــک می نواختم. آن 
شب به من گفتند همراه با ساز زدن 
اجرای آوازی نیز داشته باش و همان 
لحظه اعتماد به نفسی که خانواده ام 
به من دادند، باعث شــد تا در ادامه 
کارم، تجربه هــای مختلفــی را در 
موسیقی دنبال کردم و این احساس 
تاکنون با من همراه اســت. هرچند 
متاســفانه زنان در ایران هیچ وقت 
 نمی توانند مهارت های آوازی خود 

را ارائه کنند.

به بهانه انتشار آلبوم »به دشت نفتون« مطرح شد

موسیقی مذهبی بوشهر غنای زیادی دارد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

موسیقی 

میراث

صنایع دستی

روزهای اخیر انتقادات از قادر آشنا بابت 
فقدان شفافیت مالی حضور ۱۵ ماهه اش باال 
گرفته است. آشنا در زمان حضورش در اداره 
کل هنرهای نمایشی اعام کرده بود در ارائه 
آمار مالی خود از چیزی دریغ نخواهد کرد. در 

اولین گام نیز او وضعیت مالی دوره مدیریت 
شهرام کرمی را منتشــر کرد. آخرین برگ از 
شــفافیت مالی قادر آشنا به جشنواره آیینی 
و سنتی برمی گردد که در دوره شهرام کرمی 
منتشر شده است. در حالی که از برگزاری فجر 

شش ماه گذشته اســت، هنوز آمار مالی آن 
منتشر نشده اســت. از وضعیت بودجه ریزی 
و تخصیصات ۱۵ ماهه آقای آشنا نیز چیزی 

منتشر نشده است.
بخشــی از انتقادات اخیر به ســمت رضا 
بصیرت سوق یافته است. مدیرعامل انجمن 
هنرهای نمایشی که عمًا بازوی مالی تئاتر 
به حساب می آید. البته حضور آقای بصیرت 
برخاف قوانین حاکم بر مؤسسات خصوصی 
رخ داده اســت. انجمن هنرهای نمایشی در 
ظاهر یک مؤسســه چندمنظوره فرهنگی و 
هنری است که توســط مرحوم کشن فاح، 
محمدعلی خبری و حســین مسافرآستانه 
تأسیس شده است و شرایط کاری آن تفاوت 
چندانی با دیگر مؤسسات ندارد. با درگذشت 
مرحوم کشــن فاح، معاونت هنری وزارت 
ارشاد در حرکتی قابل تأمل، حمید قبادی، 

مشاور اجرایی امور هنری ارشاد را جایگرین 
او کرده اســت. به عبارتی دولت در امور یک 

مؤسسه خصوصی دخالت کرده است.
حکم رضا بصیرت نیز برخاف رویه حاکم 
بر مؤسســات خصوصی از ســوی حسینی،  
معاون هنری وزارت ارشاد اباغ شده است؛ 
این در حالی اســت که دولــت حق انتصاب 
در نهادهای مردم نهاد را نــدارد. از همین رو 
به نظر می رســد انجمن هنرهای نمایشــی 
بیــش از آنکه یــک نهاد خصوصی باشــد، 
یک اهرم کامًا دولتی برای فــرار از قوانین 
جاری بر کشور اســت. ذکر این نکته جالب 
توجه اســت که انجمن هنرهای نمایشــی 
جایگزین انجمن نمایش ســابقی می شود 
که به گفته فرهاد مهندس پور، آخرین مدیر 
آن در دولت اصاحات، بدون تشکیل جلسه 
اعضا و به صورت غیرقانونی توســط حسین 

پارسایی منحل می شود. همچنین مشخص 
نیست رضا بصیرت که به نظر کارمند وزارت 
ارشاد اســت، با حفظ ســمت کارمندی در 
مؤسسه خصوصی انجمن هنرهای نمایشی 
مدیرعامل است یا به شیوه ای دیگر. با توجه 
به اینکه شــفافیت مالی بایــد از دل انجمن 
هنرهای نمایشی بگذرد،  رضا بصیرت در کنار 
قادر آشنا در فقدان شفافیت مالی تئاتر مورد 

انتقاد قرار می گیرد.
پیش از این در ســال ۱3۹8 زمزمه هایی 
مبنی بر انحال انجمن های مختلف وزارت 
ارشاد شنیده می شد که با اعتراض هنرمندان 
اســتانی متوقف شــد. در این روزها تاشی 
برای انحــال انجمن های اســتانی صورت 
گرفته اســت و به نظر می رســد این انحال 
به سبب مشــکات قانونی انجمن ها باشد. 
این گمانــه وجــود دارد بــه زودی تمامی 
انجمن هــای هنــری، هماننــد وضعیــت 
 معاونت فرهنگی وزارت، پیش از اتمام دولت 

در هم ادغام شود.

هیاهو بر سر فقدان شفافیِت »آشنا«
تئاتر

امید سعیدی خواننده 
و آهنگساز آلبوم »به 

دشت نفتون«: موسیقی 
مذهبی بوشهر به خاطر 

فعالیت های افرادی همچون 
ناخدا عباس دریانورد که 
از بزرگترین آهنگسازان 

جنوب کشور است و جریان 
موسیقی مذهبی را به نوعی 

در موسیقی بوشهر وارد 
کرده است، غنای زیادی 

دارد
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