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گپ و گفت

بررسی هزینهکردهای جشنواره موسیقی فجر

بودجه انقباضی با دالر  18هزار تومانی!

بیتا یاری

انتشار هزینهکرد جشنوارههای
زیرمجموعه معاونت هنری وزارت
ارشــاد در هفته گذشــته آنهم در
ســال دالر  18هزارتومانــی اتفاق
خجســتهای بود تا همگان از میزان
هزینهها و بودجهها و نحوه تخصیص
آن مطلــع شــوند و ارزیابی بهتری
از شــفافیت درون مجموعه وزارت
ارشاد پیدا کنند .هرچند این مساله
شــفافیت در نگاه اول نگاهی حاکی
از سپاســگزاری از هــر بینندهای

میطلبد اما در حین تدقیق و مقایسه
نکات جالب و بعضاً قابل پرسشی بروز
مینماید .خاصه آنکه اهل موسیقی
باشــی و هنرت سالهاست زیر تیغ
محدودیت و ممنوعیت نفس بکشد
و موسم جشنواره فجر مجال نفس
کشیدن اندکی راحتتر تلقی گردد.
از این منظر نگاهی اجمالی به سه
جشنواره موسیقی ،تئاتر و تجسمی
فجــر آه از نهــاد هر موزیســینی
برمیآورد؛ چراکه بودجههای هر سه
این هنرها باهم قابل قیاس نیستند.
مطابق آمــار اعالمــی معاونت
هنری وزارت ارشــاد برای برگزاری
سی و چهارمین جشنواره موسیقی

فجر مبلغ  ۳میلیارد و  ۲۶۹میلیون
تومان هزینهکرد ثبتشــده است.
این عــدد را لطفاً مقایســه کنید با
مبلغ برگزاری یازدهمین جشنواره
هنرهای تجســمی فجر که بالغبر
۲میلیــارد و  ۹۷۳میلیــون تومان
هزینــه در آن ثبتشــده اســت و
همچنین هزینهکرد سی و هفتمین
جشنواره تئاتر فجر با مبلغ  ۶میلیارد
و  ۵۵۰میلیون تومان؛
یعنی بودجه جشنواره تجسمی
فجر تنهــا  300میلیــون کمتر از
جشنواره موسیقی فجر است و البته
بودجه جشــنواره تئاتر فجر دقیقاً
دو برابر بودجه جشــنواره موسیقی

اســت .درســت اســت که به قول
مدیران و تصویبکنندگان بودجه،
اختــاف بودجهها در شــاخههای
گوناگــون هنر به طبیعــت هر هنر
بازمیگردد ،اما آیا در سال دالر 18
هزارتومانی اختصــاص  3میلیارد
بودجه به جشــنواره موسیقی فجر
دوره ســی و چهارم که در سال قبل
از آن با دالر 4هزارتومانی بودجهای
بیشــتر نزدیک به 4میلیارد تومان
داشته است سزاست ؟
آیا مدیران در تســهیم بودجه به
هنرها عادالنه برخــورد کردهاند؟
و چرا معــاون محترم هنــری وزیر
ارشــاد در این سال ســخت بودجه

دنگ و دونگ
بررسی و پرسشگری درباره قانون اخذ  10درصد از درآمد بلیتفروشی کنسرتها

یک قانون و چندین پرسش
کیوان فرزین

بیشــک بــیراه نرفتهایم اگــر بگوییم
تصویب قانون اخذ ده درصد از کنسرتهای
موسیقی در کالنشهرها یکی از پرچالشترین
اتفاقات معاصر موسیقی کشور ما بوده است،
قانونی که اثرات مخرب و ویرانگر کوتاه مدت
و بلند مدت آن بر کســی کــه در این وادی
دستی بر آتش داشته و دارد پوشیده نیست و
پرداختن به آن خود مجالی دیگر میطلبد .به
محض خبری شدن تصویب این قانون از سوی
آقای علیاصغر کاراندیــش معاون حقوقی
وزارت فرهنگ در اواخر سال گذشته مجمع
صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و انجمن
صنفی هنرمندان موسیقی طی بیانیههایی
جداگانه نسبت به تصویب این قانون اعتراض
کرده و آن را به زیان هنر موســیقی و مغایر با
مصالح اهالی آن دانستند .اما در سالجاری و
در ادامه اعتراضات جســته و گریخته اهالی
موسیقی و رسانهها این استعفای علی ترابی
موسیقی بود که جریان را وارد

مدیرکل دفتر
فاز جدیدی کرد تا نهایتا با انتشــار طوماری
شدیداللحن از ســوی بیش از  ۲۰۰۰نفر از
اهالی موسیقی به اوج خود برسد ،طوماری که
به تاریخ هشتم خردادماه به صورت سرگشاده
منتشر شــد و تا امروز هیچ واکنش یا پاسخ
مستقیمی را از ســوی دولتمردان و وکالی
مردم کــه در این نامه خطــاب گرفتهاند در
پینداشته است.
هرچند در طــی این مــدت توضیحات
و اظهــار نظرهایی نیــز از ســوی متولیان

فرهنگی و از جمله معاون امور هنری وزارت
فرهنگ نیز صورت گرفت امــا عملکردها و
موضعگیریهای بخشهای مختلف مدیریت
فرهنگی کشــور و جامعه هنری بر ابهامات
پیرامون این قانون و بهتبع آن فضای موسیقی
چنان دامن زده که لزوم بررسی موشکافانهتر
چرایی امثال این اتفاق را بیــش از هر زمان
دیگری نمایان میســازد .مســائلی که اگر
امروز همچنان بهطور جــدی و عملگرایانه
بدان نپردازیم و بر اساس واقعیتها به اصالح
خود ،جامع ه و سیاستهای فرهنگی و هنری
همت نگماریم مسئولیت آسیبهای آتی آن
متوجه نسل ما و در وهله اول سیاستگذاران
عرصه فرهنگ و هنر خواهد بود و انداختن بار
آن بر گردن تهاجمفرهنگی غرب و شــرق،
رسانههای بیگانه ،عوامل خودفروخته و یا هر
دشمن خیالیای تنها جز بهانهای برای فرار از
مسئولیت و سرپوش گذاشتن بر بیکفایتیها
و اهمالهای نســل ما نخواهد بود ،چنانکه
واقعه اخیر رخ داده در مدارس کشور نیز جز
این نبود و نتیجه قانونهایی از این دســت
قطعا آیندهای بس اســفبارتر را برایمان به
ارمغان خواهد آورد.
و اما چند سوال در همین ارتباط:
 .۱آیا در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
بردن طرحی به مجلس در یک حوزه تخصصی
بدون اطالع معاونت و مدیریت مستقیم آن
حوزه و دستاندرکاران و جامعه مرتبط امری
متدوال به شمار میرود؟
 .۲آیا نمیبایســت قبــل از تهیه چنین
طرحی با هنرمندان و فعاالن حوزه موسیقی

مشورت میشد؟ اگر این مشورت انجام شده
چرا نام نهادها یا افرادی که مورد شــور قرار
گرفتهاند اعالم نمیشود و این افراد از مزایای
چنین قانونی دفاع نمیکنند؟
 .۳بنا بر سخنان معاون محترم امور هنری
این طرح چند سال پیش به مجلس ارائه شده
و رای نیاورده تا اینکه اتفاقی امسال مطرح و
تصویب شده .آیا نمیتوان به دقت بیشتری
بیان کرد که چه سالی و توسط چه کسانی این
طرح به مجلس ارائه شده و آیا در آن دورهها
نیز معاونان هنری و مدیرانکل دفتر موسیقی
از آن بیاطالع بودهاند؟ و اینکه چرا امســال
اصرار بــر آن افزایش یافتــه و علیرغم عدم
تصویب آن در کمیسیون فرهنگی مجلس ،با
پافشاری ظاهرا اتفاقی برخی صاحبمنصبان
وزارتخانه در کمیســیون تلفیق به تصویب
رسیده؟
 .۴آیا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی
بنا بر وظیفه ذاتی خود نمیبایست در اسرع
وقت پاســخگوی نامه و درخواســت تعداد
کثیری از هنرمندان حوزه موســیقی که در
بین ایشان نام بسیاری از نخبگان هنر این مرز
و بوم نیز مشاهده میشود باشد؟
 .۵آیا عجیب نیســت نمایندگان محترم
مجلس به توجیه اینکه هر طرحی از ســوی
دولت پیشــنهاد شــده حتمــا روی آن کار
کارشناســی انجام گرفته ،چشم بسته با آن
موافقت کننــد؟ آیا در همه مــوارد اینگونه
است؟
 .۶آیــا شایســته اســت یــک نماینده
مردم در مجلس شــورای اســامی منافع

سهراب کاشف ،رهبر مهمان ارکستر ملی ایران:

همه مسئولیم

مربــوط به جشــنواره موســیقی
فجر را نســبت به دوره سی و سوم
کاسته است؟
چه فکری در ذهن معاون محترم
هنری وجود داشته است که صالح
دیدهاند بودجه جشنواره تجسمی را
تا نزدیکی جشنواره موسیقی تعیین
نمایند و بــرای تئاتر نیــز دو برابر
جشنواره موسیقی بودجه تخصیص
دادهاند؟
آیا در ذهن معاون هنری فراهم
کــردن گروههای موســیقی برای
شرکت در جشــنواره فجر در اندازه
گروههای تئاتر نیست که بودجهای
بهاندازه نصــف بودجه تئاتــر را به
موســیقی تخصیــص دادهانــد؟
بهراســتی معیار تخصیص بودجه
به جشــنوارهها در معاونت هنری
چیست؟
کدام عمل در جامعه موســیقی
موجب میشود که معاون هنری رقم
باالتری برای جشنواره موسیقی در
نظر بگیرد؟ بهراستی چرا موسیقی
در نظر معاون هنــری محجور واقع
میشود آنهم با  84گروه موسیقی
در جدول جشــنواره دوره ســی و
چهارم ولیکن بااینهمه گروه حاضر،
بودجه در نظر گرفتهشــده بســیار
ناچیز اســت آنهم در سال جهش
قیمتها و تورم پانصد درصدی؟
آیا معاون محتــرم هنری برای
اینگونه سیاست تقســیم بودجه
پاســخی شایســته آمــاده دارند
و میتواننــد از ایــن وضعیت دفاع
کنند؟ چراکه موزیسینها وقتی به
این اختالف فاحــش در هزینهکرد
بودجههــای تئاتر و تجســمی در
مقایسه با بودجه جشنواره موسیقی

کوتاه مدت ،کوچــک و البتــه مبهم حوزه
انتخاباتیاش را بر یک مســاله ملی و حفظ
بخــش مهمــی از فرهنــگ و هنــر کهن
کشورش ارجح بداند؟
 .۷چرا خانه موســیقی بهعنوان یک نهاد
صنفی با توجــه به اینکــه میدانیم پیش از
تصویــب از چنین طرحی مطلــع بوده ،این
مساله را با جامعه موسیقی در میان نگذاشته
و حتی تا امــروز بعد عمومی بــه آن نداده و
سعی نکرده با حمایت افکار عمومی سنبه پر
زورتری را علیه این طرح به کار گیرد.
 .۸چــرا خانه موســیقی بایــد صرفا در
زمانی ســکوتش را بشــکند که مســاله به
بحران رســیده ،تمام اقشار جامعه موسیقی
مســتقیما درگیر شــدهاند و همه میدانند
طوماری با تعداد باالی امضا در شرف انتشار
اســت؟ آنهم با انتشــار اطالعیهای ظاهرا
سرآسیمه تا دست پیش بگیرد و صرفا بگوید:
ببینید! ما هم بودهایم.
 .۹آیا وقت آن نشــده که خانه موسیقی
دســت از دشــمن انگاری منتقــدان اکثرا
خســته و ناامیدش بردارد و با شفافسازی،
قانونگرایــی ،پاســخگویی و خــروج از باند
بازیها و سیاسیکاریهای رایجش و کاستن
از خیلی مصلحت اندیشیهای بیهوده و کهنه
مرسوم به ایجاد پایگاهی مردمی بنا بر وثوق
اکثریت جامعه موســیقی اقــدام کند تا در
چنین شــرایطی عمال ملجا ،مامن و کمک
حال اهالی موسیقی قرار بگیرد؟
 .۱۰آیا واقعا تهیــه طومار و ایجاد کمپین
برای مقابله ســنجیده با امثال این طرح که
معاش اغلب موسیقیدانان را هدف میگیرد
و بسیاری از گونههای هنری موسیقی را در
خطر انقراض قرار میدهد در وظایف ذاتی یک
نهاد با ادعای صنفی قرار نمیگیرد و جامعه
موسیقی هربار باید بهصورت خودجوش این

آیا مدیران در تسهیم
بودجهبه هنرها عادالنه
برخورد کردهاند؟ و چرا
معاون محترم هنری وزیر
ارشاد در این سال سخت
بودجه مربوط به جشنواره
موسیقیفجررانسبتبه
دوره سی و سوم کاسته
است؟
فجر دقیق شوند از هرچه حضور در
جشنواره است دلسرد میگردند .آیا
معاون محترم هنری فکری به حال
جشنواره سی و پنجم موسیقی فجر
کردهاند تا با ریزش گروهها به دلیل
انقباضی بودن بودجه در ســال قبل
مواجه نگردند؟
یعنــی کوچکتریــن عواقــب
این بودجه بخشــی آن اســت که
موزیســینها بیعالقه به حضور در
جشنواره موسیقی فجری میشوند
که بودجــه آن به نحو محسوســی
انقباضــی تخصیصیافته اســت و
گشادهدستی در ســایر هنرها این
تأثیر بد و واکنش منفی موزیسینها
را موجب شده است.
راهــکار معاون محتــرم هنری
وزارت ارشــاد برای حل این معضل
میتوانــد محک خوبــی در درایت
و عــدم معضــل آفرینی ایشــان
برای جامعه موســیقی و جشنواره
موســیقی فجر آتی باشــد و از قهر
جامعه موسیقی نسبت به جشنواره
موسیقی فجر جلوگیری نماید .باید
دید آیا مجتبی حســینی برای این
مساله راهکاری دارد یا خیر؟

خیزش را انجام دهد و هدایت کند؟! آیا وقت
آن نرسیده تا نهادهای صنفی ما اعم از انجمن
صنفی هنرمندان موسیقی و خانه موسیقی
در رویکردهای خود کمی تجدیدنظر کنند؟
 .۱۱چرا بسیاری از مدیران و گردانندگان
اصلی نهادهــای صنفی هیــچگاه در کنار
حرکتهای جمعــی اهالی موســیقی قرار
نمیگیرند چه در بیــن امضاکنندگان این
طومار و چه در نامــهای که به رییسجمهور
در خصوص محدودیتهای فراقانونی حوزه
موسیقی با حدود  7000امضا سال  ۹۵منتشر
شد؟ مگر این خواســتهها چیزی جز منافع
منطقی و قانونی صنف موسیقی است؟
 .۱۲چرا بســیاری از هنرمندان شناخته
شده و تهیهکنندگان محترم حوزه موسیقی
که اتفاقا بیشــترین فعالیتهــای اجرایی و
باالترین منافع را در حوزه موســیقی دارند
نیز حضوری در هیچکدام از این حرکتهای
مدنی نمیبینیم ،مگر پای خودشان در میان
باشد؟
 .۱۳چــه فرآینــدی باعــث میشــود
رسانههای محترمی که بنا بر وظیفهشان باید
مستقل و آزاد عمل نمایند حتا از انتشار متن
نامهای که تعداد کثیری از اهالی موســیقی
و بزرگان هنر این مرز و بــوم بر آن مهر تایید
زدهاند واهمه دارند .آیا دســتوری رسیده یا
بر اساس سلیقه شخصی یا سیاسی و جناحی
اســت که برخی متن را نامناسب تشخیص
میدهند و از انتشــارش برائت میجویند و
برخی دیگر متن نامه را آگاهانه گزینش کرده
و انعکاس میدهند؟ آیــا این امضاکنندگان
کســانی غیر از همان هنرمندانی هســتند
کــه بــه مناســبتهای مختلــف خبرها،
گفتگوها و مطالبشــان را به اصرار و پیگیری
زینت بخــش و مایــه اعتبار رســانه خود
قرار میدهند؟

سهراب کاشف که قرار است به عنوان رهبر
مهمان ارکستر ملی ایران را هدایت کند ،معتقد
اســت در زمانهای که گوش مردم به ســمت
موسیقی نامناسب سوق پیدا کرده ،همه برای
سلیقه مخاطب مسئولیم .کاشف  ۳۱خرداد ماه
با ارکســتر ملی ایران روی صحنه خواهد رفت.
کاشــف درباره اجرای پیش رو نکاتی را یادآور
شده است که در ادامه میخوانید:
فرآیند همکاری
دعوت بنیاد رودکی بــرای رهبری میهمان
ارکســتر ملی ســر آغاز این همکاری بود که با
کمال میل آن را پذیرفتم .آنگونه که مطلع شدم
برنامهریزی اجرای پیش روی ارکســتر ملی به
رهبری آقای منوچهر صهبایــی و خوانندگی
آقای سراج از قبل انجام و تمرینات اولیه آن نیز
آغاز شده بود که در ادامه به دلیل تغییراتی که در
برنامه ها بوجود آمد مسئولیت رهبری ارکستر
در این اجرا به من سپرده شد .امیدوارم بتوانم به
طور موثر در خدمت ارکستر ملی باشم.
رپرتوار اجرایی
رپرتــوار اجرایی این برنامــه در دو بخش با
کالم و بیکالم خواهد بود که در بخش بیکالم
آثاری از زندهیادان حشمت سنجری و مرتضی
حنانه و در بخش با کالم قطعاتی از آثار آقای علی
رحیمیان با صدای آقای حسام الدین سراج اجرا
خواهد شــد .برایم این اولین همکاری با آقای
ســراج خواهد بود که امیدوارم نتیجه آن مورد
پسند مخاطبین عزیز واقع شود.
وضعیت نوازندگان ارکستر
نوازنــدگان خوبــی در ارکســتر ملــی و
ســمفونیک حضــور دارند و بــه همین دلیل
ارکســترها از ظرفیت های خوبــی برخوردار
هســتند .در مقایســه با همــکاری قبلی که
با ارکســتر ملی داشــته ام نوازنــدگان جوان
و مســتعدی به ارکســتر ملحق شــده اند که
برخی از آنان را میشناســم و از دانشجویان و
فارغالتحصیالن توانمند دانشــگاههای معتبر
کشور هستند .این موضوع بسیار برایم موجب
خوشحالی اســت و به طور قطع حضور جوانان
توانمند باعث رشــد کیفی ارکستر است .طبعاً
برنامهریزی با نگاه تخصصی باعث شــکوفایی
بیش از پیش ارکسترها خواهد شد.

وضعیت موسیقی و یک آرزو
چهار ســال پیش کــه به ایــران عزیزمان
بازگشــتم در همان روزهــای اول متوجه نیاز
مهمی شدم «آموزش با کیفیت و قابل رقابت با
استانداردهای روز دنیا» پس از چند اجرا که در
نوع خود موفق و شاخص بودند به ناگاه تصمیم
گرفتم مدتی به روی صحنه نروم و تمام تمرکز و
وقت خود را بدون هیچ توقعی صرف نسل آینده
کنم .به همین دلیل در هنرستانهای موسیقی
و دانشگاههای هنر و تهران مشغول به پرورش
نسل نوجوان و جوان شــدم که معتقدم به طور
قطع آیندهی روشــن موسیقی کشور به دست
همین جوانان و نوجوانان رقــم خواهد خورد.
امروز هم افتخار میکنم کــه همین جوانان با
حضور خود در ارکسترهای مختلف باعث ارتقاء
ســطح کیفی مجموعه اطراف خود هســتند.
آرزویم این اســت که این جوانــان قدر خود را
بدانند و این روند رو به رشد که چهار سال پیش
آغاز شده همچنان ادامهدار باشد و بتوانم کاری
هرچند کوچک برای این نسل کرده باشم.
نزول سلیقه مخاطب
فکر میکنم بــرای ســلیقه مخاطب همه
مســئولیم؛ تولیدکنندگان آثار موســیقایی،
اجراکننــدگان ،آهنگســازان و البتــه خود
مخاطب .آرزویم این اســت که هر روز نگاهی
حساستر و تالشی بیش از پیش داشته باشیم
و انتخابهای بهتری را در دسترس مخاطبان
قرار دهیــم .مخاطب هم این حــق را دارد که
مشکل پسندتر باشد.

