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بخشی از تصویرسازی پوستر دوازدهمین دوره جشنواره شعر فجر

کمکارینیست؛کمنیستاینکهشما
سر و کارتان با هنری کامال تخصصی
و ح ـتــی م ـه ـجــور بــاشــد و ب ـتــوان ـیــد با
هنرمندی آن را میان مــردم بیاورید.
دربـ ــاره غالمحسین امیرخانی حرف
م ـیزن ـیــم؛ هنرمند خوشنویسی که
مردم این هنر را به نام او میشناسند.
نهفقط هنر خوشنویسی بلکه یکی از
زیرشاخههای آن یعنی نستعلیق را.
اساسا عموم مردم خوشنویسی را با
یکی از عناوین آن یعنی همین خط
نستعلیق میشناسند و ایــن هنر،
این شناسبودن را مرهون تالشهای
غالمحسین امیرخانی است .امیرخانی
از سال  ۱۳۴۰در ادارهکل هنرهای زیبا در
وزارت فرهنگ و هنر سابق با سمت
خ ـطــاط اس ـت ـخــدام ش ــد .از مشاغل
دیگر او میتوان به مدیریت و ریاست
شــورایـعــالــی انـجـمــن خوشنویسان
ایران ،مدیریت فرهنگسرای ارسباران
و ریاست شورای عالی خانه هنرمندان
ایران اشاره کرد .امیرخانی در انجمن
خــوشـنــویـســان ایـ ــران بــه ک ــار تعلیم
خ ــط ب ــه خــوش ـنــوی ـســان و اســت ــادان
دیـگــر مـشـغــول اس ــت .امـیــرخــانــی در
نستعلیقنویسی ش ـیــوهای ویــژه به
خــود دارد کــه مــورد اقـبــال بسیاری از
استادان خوشنویسی است .بسیاری
از خوشنویسان صاحبنام معاصر
ازجمله مهدیفالح،کرمعلیسالخورده
آبسردی،امیراحمدفلسفی ،علیاشرف
ص ـنــدوقآبــادی ،جــواد بـخـتـیــاری و ...
شاگرد غالمحسین امیرخانی هستند
و بیشتر خوشنویسان معاصر ب ه طور
مستقیمیاغیرمستقیماز خطاومشق
کردهاند .امیرخانی عالوهبر اینکه در
کــار خــود هنرمند اس ــت ،نــاظــر دقیق
فرهنگ ایــران نیز اســت .یکبار او در
مراسمرونماییاز کتاب«نامهبهفرزند»
پندنامه محمدعلی اسالمیندوشن
گفته بود« :افسوس میخورم که یکی
از بزرگترینفرهنگهایجهانراداریم
که باید آن فرهنگ و اخــاق را به دنیا
صادر کنیم و ارزش نفت و گازمان در
کنار آن بسیار ناچیز است ،اما در عمل
قادر به انجام آن نیستیم .کافی است
کتابهای بــزرگــان ایــرانــی را بــا ترجمه
دقـیــق همچون مثنوی و  ...بــه دنیا
صادر کنیم،چراکهاینآثار معرفیکننده
جــای ـگــاه ان ـســان روی زم ـیــن اس ــت».
سال گذشته بود که استاد امیرخانی
در ردیــف گنجینه زنــده بشری در خط
نستعلیق در فهرست ملی نادرهکاران
میراثفرهنگی ناملموس هم ثبت
شد .پیامهای تبریک فراوانی برای او
فرستادند .یکی از پیامها مربوط به
هادی مظفری بود که مدیرکل هنرهای
تجسمی است« :خط نستعلیق عصاره
نگاهزیباییشناسانسانایرانیاست،
در همه قرون ،نادرهکارانی که دست به
قلم بردند و خطی بر جریده هستی به
یادگار گذاردند .بیتردید سالیان درازی
اس ــت ک ــه ه ـنــر خــوشـنــویـســی و خط
نستعلیق به قلم شما عزت یافته و نام
نیکتان خوشنویسی این مرز و بوم را
در جهان رونقی دیگر بخشیده است».

گزارشی از برگزاری پانزدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر
و همه حواشی و حرف و حدیثهای پیرامون آن

آخرین جشنواره شعر فجر قرن
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چرا دیگر خبری از خوانندههای پرسابقه پاپ کشور نیست؟
چه کسی فرمان موسیقی این روزها را به دست گرفته است؟

موسیقی گوشخراش مافیا

چندی پیش ،یکی از فعاالن رسانهای و هنری ،بار دیگر سطح رویین زخمی کهنه را از پوست

موسیقیبرداشت؛زخمسلطهانحصارگراییدر تولیدوتقویتاینهنر.حرفهایاودربارهاستقرار
نظاممافیاییدر چرخهتولیدوعرضهوتقویتموسیقی،بااینکهتازگینداشت،اماهر بار کهناظری
از بین ناظران به این ماجرا اشاره میکند ،زخم کهنه نیز سر بر میآورد .مافیایی ریشهدوانده در
صابر محمدی
ادبیات و هنر

الیههایپنهانوآشکار کهماجرارابغرنجتر کردهوفعاالنحوزهموسیقیرانگرانتر.رسولشکرینیا
رااهالیرسانهخوبمیشناسند؛اوبود کهاخیرادوبارهبااشار هبهنفوذ کاملچندمؤسسهدر همه
شؤون مرتبط با موسیقی ،دوباره توجهها را به این نامالیمتی پرقدمت جلب کرد .البته این روزها و
ماهها آنقدر با کرختی و ایستایی در حوزههای مختلف هنر مواجه بودهایم که هشدارهای این

فعال رسانهای و هنری ،چندان موجی بهراه نینداخت .بدیهی است وقتی کنسرتها بهعنوان داغترین تنور موسیقی در
سالهای اخیر تعطیلاند ،توجهی هم به هشدارها در رابطه با موسیقی نشان داده نمیشود .با این حال ،ما نخواستیم از
این حرفها بگذریم و با رسول شکرینیا ،پژوهشگر رسانه و موسیقی در این باره به گفتوگو نشستیم تا بیشتر بشنویم.
اخیرا از سلطه مافیا بر چرخه تولید موسیقی گفتهاید؛ به
دادههایتازهایدستیافتهایدیانکاتیکهمیفرماییدهمان
حدیث مکرر سابق است؟

بهعنوان فعال عرصه رسانه و هنر ،با مافیا آشنا هستم
و دادههــا را طی این سالها از فعاالن حــوزه موسیقی
جمع کر دهام .کشف من نیست؛ مافیا جریانی فاسد در
موسیقی ماست و از آنجا که مردم موسیقی را دوست
دارند و این هنر ظرفیت باالیی در اقناع افکار عمومی
دارد ،مافیا هم همین جا چنبره زده .دغدغه اصلی همه
آنها که درگیر تولید موسیقی و برگزاری کنسرت هستند،
این است که بتوانند بدون موانع و محدودیتهایی
که کارتلها ایجاد کــردهانــد فعالیت کنند .ما دو دهه
است درگیر این کارتلهای موسیقی هستیم؛ افرادی
که سرمایههای سرگردان مسالهدار داشتند و آن را وارد
حــوزه موسیقی کردند و از این مسیر ،فضا و مجال را
برای هنرمندان تنگ کردند .مافیا ،اختاپوسی است که
نمیگذارد موسیقی درست پا بگیرد .ما دهها مؤسسه
موسیقی داریم که سالهاست اجازه فعالیت گسترده
پیدا نمیکنند.
مطامع این مافیا ،صرفا اقتصادی است یا هدفهای
دیگری هم دارد؟

هدف فقط اقتصادی نیست .گمان من این است که
اینها بهدنبال تغییر ذائقه مــردم در هنرهای مختلف
هم هستند .میخواهند سلیقه را از موسیقی فاخر به
سمت دیگر موسیقیها بکشانند .آنها موسیقی سنتی
ایران را تحقیر کردهاند .سرخوردهاش کردهاند .کارشان
ذائـقـهســازی بــرای جــوانهــا و کشاندن آنها به سمت
موسیقیهای سخیف است.
در اظهاراتتان به نفوذ این مافیا در مجموعه وزارت

فرهنگوارشادنیز اشاره کردهاید.یعنیمعتقدیداینفساد،
فسادی سیستماتیک است؟

ن ــه ،فـســاد حــاکــم بــر مــوسـیـقــی ،سیستماتیک نیست.
وزارت ارشاد ،متولی اصلی است و مسؤولیت دارد .مجوز
میدهد برای تولید موسیقی و برگزاری کنسرت و تاسیس
مؤسسهها.بنابراینآدمهامجبورندباآنهاهماهنگشوند.
در دوره معاونت هنری علی مرادخانی در وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامــی ،انتقادها ز یــاد بــود .پیش از او هم این
مشکالت بود .االن هم پس از تالطم دوره پیشین ،معاون
جدیدخیلیتالشکردهموسیقیراساماندهد.آدمتوانمند
و فهمیدهای است .اما این کارتلهای حوزه موسیقی که
فضا را غبارآلود و جریانسازی میکنند ،همانهایی هستند
که برای دیگران تصمیمسازی میکنند .مدعیاند حمایت
آنهاست که موسیقی کشور را سر پا نگه داشته .آنها دفتر
موسیقی را هم زیرکانه مدیریت میکنند .حتی توسعه
فرهنگ را هم بهعهده میگیرند .فکرش را بکنید ،خود
عامالن بههمریختگی ،کار توسعه را بهدست گرفتهاند.
این همه مؤسسه و هنرمند دار یــم اما همچنان امور به
دست همان چند مؤسسه خاص است .اینها در دوران
مختلف بودهاند و با تغییر دولتها سر جایشان ماندهاند
و نفوذشان ادامه داشته است .گاهی خود مجموعه وزارت
فرهنگ و ارشاد هم در برخی کارها با اینها هماهنگ میکند.
این غلط است.
منتقدانبارهااز اینمافیاسخنگفته،امااز ذکر مصادیق
سر باز زدهاند .علت چیست؟ خأل مدارک اثبات؟

مدارک اثبات مافیا ،مدارک عجیب و غریبی نیست .گردش
مالی فعاالن موسیقی قابل رصد است .دستگاههای نظارتی
بهراحتی میتوانند آمــار درآمدهای این چند مؤسسه را از
برگزاری کنسرتها و تولید موسیقی رصد کنند .اینها مالیات

همنمیدهندوگردشمالیدقیقیهمبهدلیلمعافیتهای
مالیاتی ندارند .کاسب هستند نه توسعهدهنده فرهنگ.
البته ابا هم ندارند از اذعان به این ماجرا .استثمار هنرمندان
را پنهان نمیکنند .اگر هنرمندی فاخر ،حرفهای اینها را
میزد تا آخر عمر بایکوتش میکردیم اما اینها از تریبونهای
رسمی حرفهایشان را تکرار میکنند .میبینیم گروههای
هنری شاخصی که با اینها کار میکردند بهدلیل مخالفت
سرکوب شدهاند .برخیها هم مهاجرت کردهاند .چرا به این
مجموعهها این همه باج داده میشود؟ بهدلیل اینکه اینها
اجازه ورود به دیگران نمیدهند ،فقط خودشان هستند.
ببینید بیلبوردها در اختیار کیست .ببینید کیست که
میتواند یکی را سریع شاخص کند .وقتی یکشبه یکی باال
میآید ،این خودش مدرک است .کدام یک از آنها ماندگار
شدهاند؟باشعرهاوموسیقیتکراریودستدوم،یکسالی
بودهاندورفتهاند.اینهاخاکموسیقیخوردههاراخانهنشین
کردهاند.برخیفعاالنراستینموسیقیدر تامینهزینههای
اولیه زندگیشان در ماندهاند .مافیای موسیقی ،فضا را برای
اینها تنگ کرده است و کسی هم نیست تذکر بدهد و
تخلفهای اینها را بررسی کند.
در دهــه  ،90هــر ســال بــا بــرآمــدن خواننده
موسیقی پاپ و سپس پایینکشیدن او مواجه
بودهایم؛ تا آنجا که هر یک از سالهای دهه  ،90به
نام یک خواننده موسیقی پاپ نوشته شده
و سال بعد از او خبری نیست و یکی
دیگر جایگزین شده ...چرا؟

زمانی موسیقی پاپ ،موسیقی فاخر
داشــت مثل کارهایی کــه امثال
محمد اصفهانی و علیرضا عصار
ارائه میکردند .اینها هم بهخاطر
عملکرد کــارتــل موسیقایی و
رسانهای از میدان بـهدر شدند.
برخی آنقــدر بزرگ بودند که مافیا
نتوانست بایکوتشان کند .با این

حال ،آن بزرگان هم امروز فضا را در دست ندارند .به چه
بهانهای این را خارج کردهایم؟ بهخاطر بهادادن به جوانها.
اما با کدام کیفیت؟ با این خوانندههای نازل؟
نهضتی آغاز شده که هر کسی خواننده است مگر خالفش
ثابت شود.
مگر میشودکسیرامحدودکردبهاینکهفالنموسیقی
را بشنود و بهمان موسیقی را نه؟

جلوی خواندن کسی نباید گرفته شود ،بلکه فضا باید برای
همه باز باشد .ببینید جوانهای ما چه گوش میدهند؟ نه،
انسان را نباید محدود کرد به شنیدن موسیقی خاصی .اما
واقعا یلگی و رهایی این روزها زیاد است .االن خوانندهای
بدونوجاهت،میتواندباچنددابسمشسخیفبرجسته
شود .مشکل این است که چنین روندی به مبنا تبدیل
شده است .وقتی این روند مبنا میشود ،آن هنرمند نه
با هنرش ،بلکه با تعداد دنبالکنندههایش برای دیگران
شاخ و شانه میکشد .رفتار بچهها نیز این روزها متناسب
با موسیقی و فرامتنها تغییر کــرده .سرگردانی عجیبی
است .نه فقط خانوادههای حزباللهی و مومنها ،بلکه
خانوادههای عادی هم بارها به من گفتهاند از این
وضع راضی نیستند.
چه باید کرد؟

انجمنهای واقعی با حضور دلسوزها باید تاسیس
شــود .دلسوزها باید کــار را مدیریت
کنند و فضا را از دست برخی افراد
خ ــاص بـگـیــرنــد .وظـیـفــه دولــت
و حاکمیت هــم ایــن اســت که
به تولیدکنندههای موسیقی
فاخر اهمیت بدهد .این توجه
باید در حــدی فراتر از پوشش
بـیـمــه و ای ـن ـهــا ب ــاش ــد .م ــا بــایــد
مرجعیت را بــه نهادهای قانونی
مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگردانیم.

شما استقرار مافیا را صرفا در موسیقی پاپ رصد کردهاید یا شاهد این بحران در انواع دیگر موسیقی نیز
هستیم؟

نه .این فضای مافیا ،مختص پاپ نیست .در موسیقی سنتی و موسیقی ملی هم هست .اما به هر
حال ،اقتصاد موسیقی پاپ داغتر و حضور مافیا در آنجا جدیتر است .تاالرهای بزرگ شهر در اختیار
آنها بوده است .شما اگر بخواهید بهعنوان یک گروه اصیل موسیقی سالنی را برای اجرا اجاره کنید،
میبینید سالنها را هم باید از آنها اجاره کنید چون در اختیار آنهاست و بلندمدت اجارهاش کردهاند.
آنها هم موظف نیستند سالن را در اختیارتان قرار دهند.
از اینروست که هنرمندان موسیقی اصیل ،زیر پای مافیای پاپ له شدهاند .شاخصها و فاخرها و
نوآمدهها ،گوش مردم را در اختیار ندارند .مظلومترین قشر ،همین اهالی موسیقی سنتی هستند.
هنرمندان موسیقی آیینی هم که کامل بایکوت هستند .سالهای پیش در مناسبتها آثار آیینی ارائه
میشد اما با تالش کارتل ،آنها هم کنار رفتهاند و جز تک و توکهایی که نهادهای رسمی حمایتشان
میکنند ،ما موسیقی آیینی نداریم.

چند روز پیش بود که اینجا خبر دادیم
اولین آلبوم شخصی موسیقی حامد
بهداد ،مجوز انتشار گرفتهاست .حاال
خبر رسیده همه چیز آمــاده است و
پیشفروش این آلبوم که «هزار هیچ»
نام دارد از دیروز در سایت بیپ تونز
و تیکوک آغاز شده است .آلبوم کی
منتشر خــواهــدشــد؟ از 10بهمن به
شــکــل دیــجــیــتــال و فــیــزیـکــی .خـبــر را
هنرآنالین منتشر ک ــرده و اف ــزوده:
حامد بــهــداد در تولید اولـیــن آلبوم
رســمــی خــود توانسته نــوازنــدههــا و
مــوز یــســیـنهــای شــاخــص را بــا خــود
همراه ســازد و مجموعهای با هفت
قطعه را آماده انتشار کند .بهداد در
تولید تمام قطعات از اشعار حافظ
استفاده کردهاست.
این اولین تجربه حامد بهداد در زمینه
موسیقی نیست و او پیش از این در
آلبومها و کنسرتهای گروه دارکوب
بــه عــنــوان خواننده حضور داشـتــه و
همچنین قطعاتی در فضای راک و بلوز
با همکاری مسعود فیاضزاده منتشر
کرده که به نوعی هزار هیچ ادامه همین
فعالیتها محسوب میشود.
بهدادعالوهبرخوانندگیوآهنگسازی،
تهیهکنندگی این آلبوم را هم بر عهده
دارد .مسعود فیاضزاده آهنگساز،
تنظیمکننده و نوازنده گیتار الکتریک
ِآلبوم هزار هیچ است.
دیگر اعضای گــروه ساخت و تولید
این آلبوم عبارتند از :دارا دارایی (گیتار
بأس) ،درشن آنند (طبال) ،علی باغفر
(درام ــز ) ،آر یــن میلیکیان (کیبورد)،
عــلــی اظ ــه ــری (گ ــی ــت ــار ال ـک ـتــر یــک و
آکوستیک) ،رضا خوشنویش (پیانو)
و صنم پاشا (بــک وکــال) .همچنین
گروه کر فیالرمونیک ایران به رهبری
علیرضا شفقینژاد در تولید یک قطعه
با حامد بهداد همکاری داشتند.
ضــبــط ای ــن آلــبــوم از س ــال  1396در
اســتــودیــو پــاپ بــا ص ــداب ــرداری امید
اصغری آغاز شد و در نهایت میکس
و مستر آن امــســال تــوســط رامـیــن
مظاهری به پایان رسید .ضبط کرال
در اســتــودیــو شهر صــدای پارسیان
ان ــج ــام شـ ــده و ن ــاش ــر ایـ ــن آ لــبــوم
ه ــم نــشــر ک ــوک (رضـ ــا کــری ـم ـیت ـبــار )
اس ــت .حنیف س ــروری مـجــری طر ح
و ف ــره ــاد فــتــوحــی حــامــی مــالــی ایــن
پروژه هستند.
گرافیک هزار هیچ کار سوگل ضامنی
و عکاس عطا محمدی است و نسخه
فیزیکی این آلبوم به همت پخش رها
(رهــگــذر هفت اقلیم) در دسترس
عــمــوم ق ــرار م ـیگــیــرد .امــیــر ب ـهــاری و
سیامک قلیزاده تیم رسانهای آلبوم
هستند و پخش بینالمللی آن توسط
زنگ رکوردز انجام میشود.
عــاق ـهمــنــدان م ـیتــوان ـنــد ت ــا روز
10بهمن برای پیش خرید نسخه
دیجیتال آلبوم
ه ـ ــزار ه ـیــچ از
طریق سایت
بـ ـ ـی ـ ــپ تـ ــونـ ــز
اق ـ ـ ــدام کـنـنــد
و ه ـم ـچ ـن ـیــن
برای پیشخرید نسخه
فـ ــیـ ــزیـ ــکـ ــی و ن ـس ـخــه
امــضــا ش ــده بــه سایت
تیکوک ()tikook.com
مراجعه کنند .از دهم
بــهــمــن ارسـ ــال نسخههای
فــیــزیــکــی ب ــا پــســت پـیـشـتــاز
آغـ ـ ـ ــاز مـ ـ ـیش ـ ــود و ن ـس ـخــه
دیجیتال هم قابل دانلود
خواهدبود.

