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بیتا یاری

زمانه دســتخوش تغییراتی است 
هر چند ذات زمان و زمانــه بر تغییر 
اســت و گذر؛ اما اگر نیــک بنگریم 
شدت تغییرات و اتفاقات پشت سر هم 
آنچنان کم فاصله و پر ســرعت است 
که شــتاب در جاده پر پیــچ و خمی 
را می ماند کــه یا به مقصــد آرامش 

می رســد و یا اینکه در پرتگاه ساکن 
خواهد شد. 

شتاب همیشه مســاله ای است که 
اندیشیدن و تصمیم گیری سریع را الزام 
می دارد چراکه شاید در زمان الزم فرصت 
واکنش مناسب با شرایط حادث شده 
جدیدی از بین برود. در نتیجه شــتاب 
زمانه تنهــا بر واکنش هــا و تصمیم ها 
اثر و الزاماتی ندارد بلکــه ابتدا نیازمند 
آن اســت که در ورطه حواث چشم ها 
وگوش ها و توجهات را بر خود جلب کند. 

تا از این رو بتواند واکنش هایی در خور 
زمان و مقتضیات زمانه را موجب شود. 
موزیسین ها همیشه به توجه اهمیت 
داده اند و زمان و روح زمانه و البته برخی 
نیز واکنش هایی متناســب با روزگار و 
شرایط داشــته اند اما اکنون به برهه ای 
از زمانه رسیده اند که دیگر مساله تنها 
یک واکنش نیست.  آنهایی که روزگاری 
طوالنی برای حق به رسمیت شناخته 
شدن و از زیر بار اتهام گناه خارج ساختن 
هنرشان مجبور به تحمل شرایط سخت 

تحمیلی بودند بهتر از هر کســی دود 
سرد و گرم روزگار را در کام کشیده اند و 
می دانند محرومیت و ممنوعیت بر حرفه 
و هنر آنها چه گذرانــده و آورده. آنهایی 
هم که روزگاری با ســاز همانند اسلحه 
رفتار می کردنــد نیز به خوبی می دانند 
که چه کارها نکرده اند و اهالی موسیقی 
در شــب های تیره آن روزگار از برکت 
وجود آنها چه رنج هایــی را که ندیده و 
نبرده. موزیسین ها سال ها را زیر اتهام 
ســپری کردند اما آن روزها هر چه بود 
رفت هرچند آن نگاه غیرانسانی و هنری 
همچنان بروزهایی دارد اما به هرگونه که 
بود روزگار بهتر سراغ جامعه موزیسین ها 
را گرفت. ولیکن اهالی موســیقی از یاد 
نبرده اند و فراموش نمی کنند که چه بر 
آنها رفت و چه جان هایی که در گوشه 
عزلت و فراموشی آب شد و دق کرد. آنها 
سعی کرده اند هرچند چندپاره و پراکنده 
اما در بزنگاه  های تاریخی واکنشــی از 
خود نشان دهند که متناسب با جانب 

مردم باشد. 
اکنون نیز با موج فجایعی که هر دم 
فزونی می گیرد و شــتابی خیره کننده 
دارد عده ای بــر ضرورت تحریم حضور 
در جشــنواره دولتی فجر دالیلی ابراز 
می دارند و برخی دیگر نیز با اشــاره به 
همان دوران تاریک ممنوعیت موسیقی 
همه را به حضور و عدم تســلیم کردن 
صحنه به غیر فرامی خوانند. مســاله 
حضور در صحنه جشــنواره موسیقی 
فجر حاال دو وجه یافته یکی همکاری با 

دولتی ها و خالی نکردن عرصه و دیگری 
ترک همکاری در محافل دولتی و ترک 
کردن عرصه حضور. حضــوری که در 
سال هشتادوهشــت نیز با ترک و نه به 
فعالیت در جشــنواره دولتی فجر خود 
را نشــان داد. اما این بار نماینده جبهه 
پایداری در مجلس که دولت متبوعشان 
جشنواره ســال 88 را در کارنامه دارد، 
به دنبال محروم سازی هنرمندانی بود 
کــه نمی خواهند با جشــنواره دولتی 
فجر همکاری داشته باشند. مساله ای 
که هرگز در چهل و یکســال گذشته 
سابقه رسمی نداشــته و همواره برخی 
شبهات و گمانه زنی غیررسمی درباره 
آن شده اســت. اما حتی این تهدید هم 
برای موزیسین ها کارگر نشد و عده ای 
همچنان استعفای خود را از همکاری 
با جشنواره موســیقی فجر نوشته و در 
تریبون های مجازی شخصی خویش 
منتشــر می کنند. همانند آنچه البته 
به صورت بســیار گســترده تر درباره 
جشنواره موســیقی فجر دولت دهم 
اتفاق افتاد و دست اندرکاران جشنواره 
به سراغ جایگزینی فســتیوال خلوت 
بی مخاطبشان با موزیسین های پاپ با 
ترفند همین گونه سخنانی که امروز آن 
نماینده مجلس بر سر زبان آورد شدند 
تا بگویند رونقشان همواره برقرار است 
حتی اگر کیفیتی در میان نباشــد آنها 
میدان را از آن خود می کنند. همین نوع 
برخورد برای موزیســین ها یک تجربه 
بود تا بدانند در عــدم حضور آنها چه بر 

مردم تحمیل خواهد شــد و بدانند در 
نبودشان دنیای سیاست چه به خورد 
مردم می دهــد، اما ازآنجا کــه معاون 
هنری وزیر ارشــاد در زمان الزم در این 
خصوص واکنش نشــان داد و تصریح 
کرد که »اختیار حضور در جشــنواره 
بــا موزیسین هاســت و محدودیت و 
محرومیتی در کار نیســت« نشان داد 
که حداقل به دنبال زورگویی نیست و 
شــرایط زمان و روحیات هنرمندان را 
درک می کند. اما این مساله در همین جا 
پایان نمی یابد چراکه حضــور یا عدم 
حضور موزیسین ها در جشنواره دولتی 
به نگاه هــای متناقضــی انجامیده که 
می تواند منجر به گفتگوهای بیشتری 
درون صنف موســیقیدان ها شود تا از 
این رهگذر آورده بسیاری بر هنر و حرفه 
آنها بیفزاید. چه حضور، چه عدم حضور 
موزیسین ها در جشنواره موسیقی فجر 
مساله ای اســت که نفعش برای صنف 

موسیقی است.

در حوالی تحریم جشنواره موسیقی فجر

مساله حضور یا عدم حضور موسیقیدان ها در صحنه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

درگذشت نتل موسیقی شناس 
صاحب نظر در موسیقی ایران

پروفســور برونو نتل، موسیقی شناس مشهور 
دنیا و از پیشــگامان پژوهش در موســیقی ایران 
  )Bruno Nettle( درگذشت. پروفسور برونو نتل
اســتاد بازنشسته انسان شناســی و موسیقی در 
مدرسه موســیقی دانشــگاه ایلینوی آمریکا از 
متخصصان موســیقی ایرانی به شــمار می رفت 
که در ســالهای پایانی دهه چهل به واسطه روابط 
تبادل علمی-دانشــگاهی بین دانشگاه تهران و 
دانشگاههای سراسر دنیا به ایران آمد و مدتی نیز 
به پژوهش و فراگیری موسیقی ایرانی نزد نورعلی 
برومند گذرانــد. او از پایه گــذاران »انجمن قوم 
موسیقی شناسی« آمریکا و از نظریه پردازان مهم 

این رشته بود.
    

تک نوازی عود 
نوازنده عراقی در تاالر رودکی

کنســرت تک نوازی عود ُمَعّنی َجهاد با عنوان 
»خاطرات بغدادیه« یکشنبه ششم بهمن ماه، در 
تاالر رودکی برگزار می شود. کنسرت »خاطرات 
بغدادیه« با اجرای نوازندۀ چیره دست عود از عراق 
به همت انجمن موسیقی ایران و نشر و پخش جوان 
روز یکشنبه ششم بهمن، ساعت هشت شب در تاالر 
رودکی برگزار می شود. مَعنی جهاد متولد 1986 
در بغداد و فارغ التحصیل هنرســتان موسیقی و 
دانشکدۀ هنرهای زیبای بغداد است. او با گروه های 
»اماسی الشرق«، »العود الذهبی«، »منیر بشیر«، 
و »انانا« همکاری داشته و کنسرت های متعددی 
به صورت تک نوازی و گروه نوازی در کشــورهای 
سوریه، اردن، فرانسه، مصر، ایران، بلژیک، هلند، 
ســوئد و غیره اجرا کرده اســت. از او دو آلبوم به 
همراه گروه هم نوازان »منیر بشــیر«، از ســوی 
وزارت فرهنگ عراق تحت عنوان »تجلیات عود« 
و »حکایت عود« و ســه آلبوم تک نوازی »حالت 
صحت«، »شناشیل بغدادیه« و »تکنو عود« و نیز 
آلبومی با عنوان »شواطی الحب« از گروه »آنانا« 
توسط جشنوارۀ موازین مراکش منتشرشده است.

    
به علت لغو پروازهای ایرالین های خارجی 

به تهران
کنسرت آنسامبل نیواک لغو شد

 اجرای آنسامبل نیواک )گلریز و ژابیز زربخش 
به همراه لیال رمضــان( در تاریخهای ۳ و ۴ بهمن 
ماه به دلیل شــرایط بوجود آمده و کنسل شدن 

پروازهای خارجی به تهران لغو شد.
پیشتر قرار بود آنسامبل »نیواک« سوم و چهارم 
بهمن ماه در تاالر رودکی به روی سن رفته و آثاری از 
»لودویگ وان بتهوون«، »آرنو باباجانیان« و »تورو 

تاِکمیتسو« را در ایران اجرا کند.
در این اجرا »گلریز زربخش« نوازنده ویولن و 
»ژابیز زربخش« نوازنده ویولنسل  قرار بود به همراه 
»لیال رمضان« نوازنده پیانو ساکن سوئیس به روی 
صحنه بروند که به دلیل لغو پروازهای خارجی به 
تهران و از دســت دادن زمان از پیش برنامه ریزی 
شده برای تمرین و هماهنگی در صورت انتخاب 

پروازهای دیگر، این کنسرتها نیز لغو می شوند. 

نوا

دوره  چهارم رویداد منسجم »شب های جنوب« به همت 
»سازباز« با حضور شش گروه در فرهنگسرای نیاوران برگزار 

می شود. 
رویداد شب های جنوب که در کنار »شب های جز« یکی 
از پروژه های اصلی موسسه فرهنگی هنری سازباز محسوب 
می شود با حضور گرو ه های مطرح ایرانی و بین المللی برگزار 
خواهد شد. امســال این رویداد نســبت به سال های گذشته 
پیشرفت محسوسی داشته و قرار است طی روزهای 29 و ۳0 
دی ماه و 1 بهمن ماه با حضور شش گروه در سبک های متفاوت 

برگزار شود.
در روز اول این رویداد اســتاد »قنبر راستگو« جفتی نواز 
برجسته بندرعباس همراه با ادوات کوبه ای بندرعباس )ُدُهل 
َکِسر( روی صحنه می رود و در قسمت دوم گروه »داماهی« که 

به نوعی پای ثابت شب های جنوب است با تمرکز بر آثار بندری 
به اجراهای شــب اول پایان می دهند. در روز دوم این رویداد 
تریوی »ماهان میرعرب« موزیسین جز ایرانی که سال هاست 
فعالیت  و تحقیقات اش را بر پیوند موسیقی ایرانی و موسیقی 
جز متمرکز کرده روی صحنه می رود. این تریو تشکیل شده 
از ماهان میرعرب، امیر وهبا و مارتین بروئر اســت که به نوعی 
تلفیقی از موسیقی جز با موســیقی مراکش را ارائه خواهند 
داد. در قسمت دوم برنامه رضا کولغانی، حمزه  یگانه و ابراهیم 
علوی به این تریو اضافه می شــوند و آثار جدیدشان را همراه با 
بداهه های جزبندری اجرا می کنند. در آخرین شب از رویداد 
چهارم شب های جنوب، تریوی »بابک مداح« آغازگر برنامه 
خواهد بود. بابک مداح موزیسین خوزستانی و درامر برجسته 
سبک جز است که سال هاست فعالیت   حرفه ای خود را در هلند 

پیگیری می کند و همراه با مارک تونسترا و ماریا گامز تریوی خود 
را تشکیل داده است. و اما آخرین اجرای شب های جنوب میزبان 
موزیسین بین المللی و سرشناس فرانسوی یعنی »تیتی روبن« 
خواهد بود. تیتی روبن که که تلفیقی از موسیقی مدیترانه ای، 
جیپسی و آســیایی ارائه می دهد سال هاست به عنوان یکی 

از ارکان موسیقی مدیترانه ای شــناخته می شود. او در کارش 
تاثیرات زیادی از موسیقی ترکی، عربی و ایرانی گرفته است و 
حتی سابقه همکاری با موزیسین های ایرانی مثل علیرضا قربانی، 
حبیب مفتاح بوشهری و شادی فتحی را در کارنامه دارد. اجرای 
تریوی تیتی روبن با همراهی فرانسیس واریس و خوزه لوییس 
دوناسیمنتو، پرکاشنیست شهیر برزیلی که سابقه همکاری با
Jean-Luc Ponty  و Al Di Meola را درکارنامــه دارد 

پایان بخش شب های جنوب چهارم خواهد بود.
شب های جنوب در سال های گذشته میزبان هنرمند زیادی 
از جمله گروه جالبوت، کماکان، سلیدون، لیان، ماکان اشگواری 
و ... بوده است. این رویداد که با تمرکز بر موسیقی نواحی گرم 
ساحلی برگزار می شود امسال وارد مرحله  جدیدی شده است 
و پیش بینی می شود سال آینده به شکل گسترده تر و با حضور 
گروه های بیشــتری از ایران و کشــورهای دیگر برگزار شود. 
همچنین الزم به ذکر است این رویداد با حمایت »چای بالکا« 
برنامه ریزی شده و عالقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت به 

سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

دوره  چهارم شب های جنوب در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود

ترکیبی هیجان انگیز 

بهروز آقاخانیان

سعید قطبی زاده منتقد ســینما، در یکی از 
برنامه های هفت در مورد تعــدادی از فیلم های 
جشنواره فجر از اصطالح جالبی بنام »ژانر نکبت« 
استفاده کرد. او گفت که بعد از »ابد و یک روز« این 
فیلم ها سعی کردند با مثاًل نشان دادن مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی طبقات کم درآمد جامعه در 
باد موفقیت آن فیلم قرار بگیرنــد، اما هیچ کدام 
نظر مخاطب را جلب نکرده و اثری عمیق روی او 

نگذاشتند.
متأسفانه، این قضیه در مورد تعداد زیادی از آثار 
رپ ایران هم صادق است. آثاری ناموفق در پرداخت 
روایی، فضاسازی و خالقیت فرمی که با دست مایه 
قرار دادن مشــکالت اجتماعی و اقتصادی روزبه 
دنبال عناوینی مانند »معترض به وضع موجود« یا 
»خالف جریان« هستند. خالقان این آثار به خاطر 
عدم آگاهی اجتماعی سیاسی یا عدم توانایی کافی 

هنری و یا در نگاهی بدبینانه صرفاً به علت ریاکاری 
و به خاطر جذب بیشتر مخاطب و معروف شدن، 
از حــوادث پیش آمده در جامعه سوءاســتفاده 
می کنند و سعی می کنند عناوینی مانند هنرمند 
اجتماعی، مردمی و معترض را برای خود دست وپا 
کنند. در ادامه ویژگی هایی را که یک اثر معترض 
از دید نویســنده این یادداشــت باید دارا باشد را 

توضیح داده ام:
 اثر اعتراضی خشمگین است

 نه ناالن و مستأصل
آنچه هنرمند را بر آن می دارد که تحت تأثیر 
فشــارهای محیط اطــراف به وضــع موجود 
اعتراض کند خشــمی اســت که در درون او 
می جوشد. حال این خشم در اثری مثل »آدم« از 
بامداد به صورت برافروخته است و در اثری مانند 
»مجنون شهر« از سورنا فریاد زده می شود. ناله و 
استیصال بیشتر نشان دهنده عدم توانایی تغییر، 

تسلیم و پذیرفتن آنچه هست، است.

 اثر اعتراضی از حوادث روز 
سوءاستفاده نمی کند

شاید بارها دیده ایم که بعد از اتفاقی در جامعه 
مانند خبر اختالس، آتش سوزی، پربازدید شدن 
ویدئویــی در فضای مجازی، تعــدادی آهنگ با 
عنوان های مشابه به این حوادث و یا اشاره به آنها 
بیرون می آید. اما کافی است که اشاره به این حوادث 
را از این آثار کنار بگذاریــد. هیچ پیام، خالقیت و 

نکته ای فراتر از آن ندارند.
 اثر اعتراضی، خالقی آگاه 

به مسائل سیاسی اجتماعی دارد
اعتراض زمانی می تواند نقطه ای درست را هدف 
بگیرد که خالق آن علل ریشه ای اتفاقات روزمره را 
بشناسد. خالق چنین اثری دیدی وسیع تر نسبت 
به معضالت متعدد جامعه خود دارد و با هوشمندی 
می داند که در چه زمانی کدام موضوع را دست مایه 
کار خود قرار دهد. برای همین بازه  او برای انتخاب 

موضوع محدود به حوادث اخیر جامعه نمی ماند.
اثر اعتراضی در فرم خالق و تواناست

خالق یک اثر اعتراضی دغدغــه آن را دارد که 
کارش بر مخاطب تأثیر بگذارد. برای همین هم در 
فضاسازی، روایت و اجرا تواناست و هم آنکه سعی 

می کند مدام یک فرم موفق را تکرار نکند. درواقع او 
باور دارد که اثر هنری اش قرار نیست حکم مسکن را 
برای دردهای مخاطب داشته باشد بلکه باید سعی 
کند با خالقیت هر بار تلنگری باشد برای بیدار و پویا 

نگه داشتن ذهن او.
 اثر اعتراضی به دنبال چارچوب 

و کنترل شدن نیست
هیپ هاپ فرهنگی نیســت که قرار باشــد 
آثارش را در چارچوب های تعیین شــده تولید 
کند. این قضیه در مورد رپ به عنوان بخشــی از 
این فرهنگ نیز صادق است. یک اثری اعتراضی 
قرار نیست اخبار و مقاالت اجتماعی روزنامه ای 
رسمی مانند شرق یا شهروند را تکرار کند. همه ما 

متوجه محدودیت های جامعه هستیم اما بدون 
جسارت و ریسک پذیری نمی توان خطوط قرمز 
را جابجا کرد.  جای تردید نیست که تعدادی از 
آثار اعتراضی شناخته شده در رپ ایران فاقد یک 
یا چند مورد از موارد باال هستند ولی آنچه از نظر 
نویسنده مهم است از یک سو آگاهی مخاطبان 
در تفکیک آثار اعتراضی از کارهایی اســت که 
با سودجویی از احساســات مخاطب نسبت به 
حــوادث و پدیده های روز ســعی در معترض و 
رادیکال نشان دادن خود دارند و از سویی دیگر 
تشــویق هنرمندی جوان تر رپ برای افزایش 
آگاهی و توانایی تحلیل درست نسبت به آنچه در 

جامعه خود می بیند است. 

تفاوت نالیدن و اعتراض در موسیقی زیرزمینی

رپ معترض در مقابل »ژانر نکبت« 

دنگ و دونگ

حضور یا عدم حضور 
موزیسین ها در جشنواره 
فجر به نگاه های متناقضی 

انجامیده که می تواند منجر 
به گفتگوهای بیشتری 

درون صنف موسیقیدان ها 
شود تا از این رهگذر آورده 
بسیاری بر هنر و حرفه آنها 

بیفزاید

 شماره   436   /    یکشنبه 29 دی   1398  /   23  جمادی االول 1441  /   19  ژانویه   2020

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

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
t oseei r ani . i r


