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بیتا یاری

دو سالی می شــود که سید عباس 
صالحی بر کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تکیه زده و در این مدت تغییراتی 
را آرام آرام در حوزه  هــای مرتبــط با 
معاونت ها و مدیران زیرمجموعه خویش 
رقم زده اســت. تغییراتی که هرچند 
خیلی کند و زمان بر بوده همانند انتصاب 
معاونت هنری و موجب ابراز نارضایتی 
از ســرعت عملکرد او در وزارتخانه در 
زمان خود شد اما گاهی همین تغییرات 
کند و مشــمول زمان در جایگاهی که 
انتظار می رفت به سرعت انجام شود نیز 
اصاًل صورت نگرفته است و همچنان با 
مدیرانی در وزارت ارشاد مواجه هستیم 
که اغلب اهالی هنر دست به دامان دعا 
برای رفتن آن مدیر هستند و یا روزانه 

از عملکرد آنها ابراز نارضایتی می شود. 
ازجمله این پست های وزارت ارشاد که 
عده زیادی از مدیریت فعلی آن ناراضی 
هستند مدیرعامل بنیاد رودکی است 
که همگان با عملکرد او جسته وگریخته 
آشنایند. همان که در ســال 96 دوره 
دوساله مدیریتش تمام شــده بود و با 
آمدن صالحی انتظــار می رفت برکنار 
شود، اما نشد. همان مدیری که به علت 
برگزاری مراسم رونمایی خودرو روی 
سن تاالر وحدت و همچنین برگزاری 
همایش یک شــرکت لوازم آرایشی در 
سالن برتر موسیقی کشورمان اجازه داد 
فرهنگ و هنرمان زیر نگاه کاسب کارانه 
و غیرفرهنگی  له شود، همانکه با طراحی 
طرحی برای اجرای موسیقی و همراهی 
ملی پوشان کشورمان در جام جهانی 
روســیه میلیون ها دالر را بر بــاد داد و 
درنهایت هیچ چیزی جــز یک هزینه 
هنگفت روی دست وزارت ارشاد باقی 

نگذاشــت.  همان که با انتشار گزارش 
هزینه کرد بودجه در دو ســال گذشته 
نگاه های بسیار پرسش برانگیز و معنادار 
را از اهالی هنر دریافت کرده است. حاال 
گویا بعدازاین همــه افتخارآفرینی ها 
زمزمه هــای رفتن این مدیــر از بنیاد 
رودکی شنیده  شده و قرار است به زودی 
اســم مدیرعامل جدید بنیاد رودکی 

اعالم شود.
اینکه بعد از دو ســال صالحی، وزیر 
ارشاد، به این نتیجه رسیده که باالخره 
باید برای تغییر این مدیریت ضعیف و 
غیرفرهنگی در بنیــاد رودکی اقدامی 
انجام دهد هرچنــد خیلی دیرهنگام 
اســت، اما باز هم باید شــاکر بود که 
باالخره وزیر ارشــاد نیز متوجه عمده 
نارضایتی هــا از عملکــرد مدیرعامل 
زیرمجموعه خویش شــد و در جهت 
تغییر آن گامی جدی برداشــته است. 
امید می رود که وزیر ارشاد فردی را به 

مدیریت این بنیاد مهم فرهنگی و هنری 
منصوب کند که عملکرد درخشــانی 
در حوزه تعامــالت فرهنگی، هنری، 
مدیریت و شــناخت هنری به همراه 
سابقه نیکو در پاســخگویی و تعامل با 
هنرمندان داشته باشد؛ ضمن سوابق 

روشن و پاک در حوزه امور مالی. ازاین رو 
وقتی زمزمه هایــی درخصوص تغییر 
و جایگزینی مدیرعامل بنیاد رودکی 
فعلی می آیــد توجه ها به ســخنان و 
شــایعات جلب می شــود که باالخره 
وزیر ارشاد چه کســی را شایسته این 
ســمت خواهد دید. اما متأسفانه تنها 
شایعه ای که شنیده می شود حکایت 
از انتخاب مهدی افضلی، مدیر چندین 
و چندساله موسســه توسعه هنرهای 
معاصر توســط صالحی است. مهدی 
افضلی سال هاست بر کرسی مدیریت 
موسسه توسعه هنرهای معاصر تکیه 
زده و تنها در سال 96 بودجه ای بالغ بر 
36 میلیارد تومان دریافت کرده است 
که گزارشــی نیز از هزینه کرد بودجه 
توسط این موسســه در جستجوها و 
پیگیری های اهالی رســانه به دست 

نیامده است. 
نوع مدیریــت افضلی نیــز در این 
سال ها نشان داده که او مدیری است که 
عالقه مند پاسخگویی به رسانه ها و افکار 
عمومی در خصوص عملکرد خویش 
نیست. ضمن آنکه برای اهالی فرهنگ 
و هنر همان قدر که عملکرد موسســه 
توسعه هنرهای معاصر در پرده ابهام قرار 
دارد منابع دولتی بودجه این موسسه نیز 
پرسش برانگیز است که چگونه تخصیص 
می یابد و چگونه خرج می شود. افضلی 
البته در سال هایی که پر حاشیه ترین 
جشنواره موســیقی فجر به مدیریت 
حمیدرضا نوربخــش در زمان حضور 
معاونت آقای مرادخانی برگزار می شد 
همکاری صمیمانه ای با آنها داشــت و 
موسسه اش را مســئول قراردادهای 
جشنواره کرده بود هرچند که همانند 
عملکرد چندین و چندساله این موسسه 
هرگز ریز دخل وخرج  جشنواره موسیقی 
فجر آن دوره نیز قابل دســترس نشد و 

تا امروز نیز مشــخص نیست چرا یک 
موسسه وارد بحث های مالی جشنواره 
موسیقی فجر می شــود اما اثبات شده 
که شفافیت در آن موسسه جزو دستور 
کار نیست و اهمیتی ندارد. ازاین رو اگر 
شــنیده ها واقعیت داشته باشد مساله 
مهمی را پیش روی مــا می گذارد و آن 
این است که چرا عملکرد این چنینی 
موردقبول وزیر ارشاد است و چرا وزیر 
ارشاد به افرادی تمایل دارد که مسائل 
مالی مهم ترین وجه شــناخته شدن 

آنهاست.
همان گونه که وزیر ارشاد در آخرین 
روزهای سال گذشته به خواسته یک 
مدیرمالــی در وزارتخانــه، قانون اخذ 
10 درصد از بلیت فروشی کنسرت ها 
را به مجلس فرستاده و تصویب کرد و 
حتی به  رغم شکایت های متعدد اهالی 
موسیقی دراین باره حاضر به عذرخواهی 
نیز نشــد؛ انتصاب آقای افضلی نیز به 
سمت جدید برای اهالی موسیقی مساله 
غیرقابل باوری نیست؛ چراکه تاکنون 
مرجعی پاسخگوی انتظاراتشان نبوده 
است و تنها تهدیدها و موانع بوده اند که 

روزبه روز رشد کرده اند. 

باالخره موعد تغییر در مدیریت بنیاد رودکی رسید

تمایل به انتخاب مدیران غیرپاسخگو 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

رویداد منحصربه فرد 
سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از 
شنبه پنجم مرداد ماه سال 139۸ با اجرای بیش 
از ۷00 برنامه در بخش های »موسیقی نواحی«، 
»موسیقی دستگاهی« و »موسیقی دستگاهی« 
در تاالر رودکی تهران آغاز شده است. سیزدهمین 
جشنوارۀ ملی موســیقی جوان با دبیری هومان 
اسعدی توسط انجمن موسیقی ایران، با حمایت 
معاونت امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، دفتر موسیقی و با همکاری بنیاد رودکی 
از ۵ مردادماه تا ۵ شهریورماه سال جاری در تهران 

برگزار می شود.
هومان اســعدی طی یادداشتی ضمن تشکر 
از کلیه اساتید همراه و شــرکت کنندگان درباره 
این رویداد هنری اعالم داشــت: »جشنواره ملی 
موســیقی جوان یکی از بزرگتریــن رویدادهای 
هنری کشور و در نوع خود، حتی در سطح جهان، 
رویدادی منحصربه فرد محسوب می شود: بیش از 
۷۷0 اجرا در مرحله نهایی توسط موسیقیدانانی 
نوجوان و جوان از تمامی اســتان های کشور، در 
طول زمانی قریب به یک ماه از صبحگاه تا شامگاه، 
در حضور هیات داورانی مرکــب از بیش از 100 
استاد و موسیقیدان برجستۀ کشور. این جشنواره 
یکی از گسترده ترین گردهمایی های موسیقایی 
در تاریخ ایران زمین را رقم زده است؛ فضایی مملو 
از شور و نشاط نسل های جوان تر و امکاِن ارزیابی 
دست آوردهای شــان به محِک دانــش و تجربۀ 
استادان پیشکسوت؛ و این همه خود ترسیم کنند 
چشم اندازی روشــن از آیندۀ موسیقایی کشور و 
حاکی از تداوم و اســتمرار سنت هایی دیرپاست، 
به  رغم تمامی تنگناها و فراز و نشیب های این هنر 

شریف در طول تاریخ این سرزمین ... .«
    

»مانترا« منتشر شد

آلبوم »مانترا« به آهنگسازی و نوازندگی سام 
اصفهانی توسط انتشارات ماهور منتشر شد. درباره 

این مجموعه به قلم سام اصفهانی می خوانیم:
فارغ از سبک و سیاق، خلق اثر، قراریست برای 
ثبت بی قراری احوال خالق اش. حربه ایست به عبور 
از خمش های روزمره و اعجازیست تابیده از دنیای 

درون خالق به منظر  هستی. 
 »مانترا« پس از »مانــداالی درون«، دومین 
تجربه ی شــخصی ام در قالب انتشار مجموعه ای 
برای سولوی پیانوست؛ اصوات راوی دنیای درونی 
من با خاستگاه شرق و غرب، این بار در مقطعی  تازه 
و نگرگاهی متفاوت از حیث زمان و زیستن. همانند 
مجموعه اول در اثر حاضــر نیز ضمن بهره مندی 
از اصول ُکمپوزیسیون موسیقی غربی و علمی، از 
مصالح موسیقیایی، رنگ و بیان موسیقی ایرانی به 
طور عامدانه ای استفاده شده است؛ در قطعاتی که 
پیشَوند »پانوراما« دارند، مستقیما وامدارِ الگوهای 
تماتیک یا ریتمیِک موسیقی دستگاهی، مقامی و 
محلی ایران زمین بوده ام و سایر قطعات رویکردی 

غیر مستقیم به نشانه های موسیقی ایرانی دارند.
انتخاب عنوان »مانترا« عالوه بر قرابت و شوق 
من به نگرش شــرق و ارتباط معنایــی با فضای 
موسیقی حاضر، کنایه ایست از اصواتی که اندیشه 

را به مقصد رهایی رهسپار می کند.
 مانترا آوا یا کلمه ایســت تکرارشونده با صوتی 
مشخص که در ریشه سانســکریت، از دو بخش 
»مان« به معنای فکر کردن و »ترا« به معنای آزاد 
شدن است؛ توالی مکرر این آوا در مراقبه، امواج مغز 
را به سطح خلسه وار آلفا می رساند و ذهن مشوش را 

رهسپار فراغتی مسکوت می کند.
قطعات

1- پانوراما گردانیه )بر اســاس گوشه گردانیه 
از دســتگاه نوا(؛ ۲- پانوراما گیالنه )بر اساس آواز 
دشــتی و موســیقی گیالن زمین(؛ 3- پانوراما 
پاَوموری )بر اســاس مقام پاَومــوری؛ مرثیهای 
ســوزناک در غم عزیز از دســت رفته از مقامات 
مجلسی و باســتانی تنبور( )تقدیم به حادثه تلخ 
کرمانشاه 1396(؛ ۴- کولی )والس( ؛ ۵- به خاطر 

آفتاب یکشنبه؛ 6- مرثیه ای برای درخت.
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پنج شنبه شب گذشته »حسین زمان« خواننده نسل اول 
موسیقی پاپ ایران، بعد از 1۷ سال سکوت، در مرکز همایش های 
برج میالد به روی صحنه رفت و منتخبی از آثار قدیم و جدید خود 
را با همراهی ارکستر بزرگی متشکل از نوازندگان پیشکسوت و 
جوان اجرا کرد. حسین زمان از خوانندگان پیشگام موسیقی پاپ 
بعد از انقالب که مدت ها فعالیتی نداشت، موفق شد تا پس از اخذ 
مجوز رسمی از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 

مخاطبان قدیمی و عالقه مندان جوان موسیقی پاپ دیدار کند.
از دل نرود هرآنکه از دیده برفت

این کنسرت با اورتور بی کالمی که از قطعه  ای ایران اقتباس 
شــده بود آغاز شــد. پس از این قطعه حســین زمان در میان 
تشــویق های ممتد حاضران روی صحنه آمــد و ضمن خیر 
مقدم به حاضران در سالن گفت: »از مدت ها پیش برای امشب 
لحظه شماری می کردم و بسیار خوشــحالم که می بینم بعد از 

مدت ها سکوت و غیبت هنوز مرا به یاد دارید.«
این هنرمند افزود: »بسیاری از دوستانم به من توصیه کرده 
بودند که اقدام به برگزاری کنسرت نکنم چون دیگر کسی مرا به 
خاطر نخواهد آورد و شاید حنجره من بعد از این مدت طوالنی 
توانایی اجرای دو نوبت کنســرت در یک شب را نداشته باشد، 
اما من باور داشتم که در خاطر شما مانده ام و امشب آمده ام تا با 
اجرای گلچینی از قطعات قدیمی و تعدادی قطعه جدید با شما 
تجدید دیدار کنم و بگویم هنوز هم می توانم برای شما بخوانم.«

ارکستری برای مردم
این هنرمند که برای تازه ترین کنســرت خود از ارکستر 
بزرگ شــامل بخش ســازهای زهی، بادی، کوبه ای و گیتار 
الکتریک، باس، درامز و سازهای پرکاسیو استفاده کرده درباره 
انتخاب چنین آنسامبل بزرگی گفت: »می شد این کنسرت با 
یک ارکستر کوچک پاپ نیز برگزار شود، اما من دوست داشتم 
برای مردمی که سال هاســت موفق نشــده اند از رسانه های 
رسمی سازها و نوازندگان را به صورت زنده ببینند ارکستری 

بزرگ تدارک ببینم.«

حق نوازندگان ادا نشده است
زمان افزود: »از طرفی امروزه موسیقی ما خواننده محور شده و 
آنچنان که باید به نوازندگان بها داده نمی شود و از آنها تقدیر و تشکر 
به عمل نمی آید درصورتی که نوازندگان و بسیاری از عوامل پشت 
صحنه نقش غیرقابل انکاری در موفقیت و به شــهرت رسیدن 

خوانندگان دارند.«
موسیقی جوالنگاه دالالن شده است

او در بخش دیگری از کنسرت خود گفت: »امروزه موسیقی 
ما در دستان دالالنی است که جز منفعت شخصی هیچ دغدغه 
فرهنگی و هنری ندارند و ما هنرمندان باید باور کنیم که حرمت 
هنر و موسیقی در دستان خود ماست و اگر ما برای حفظ حرمت 

خود تالشی نکنیم از دیگران نباید انتظاری داشت.«
درد دل با مخاطبانی خاص

یکی از جذاب ترین بخش های این کنســرت اجرای قطعه 
جدید »برادرجان« بود که در این قطعه که به گفته حسین زمان 
ترانه آن درد دلی است با بعضی از هم نسالن خود در دوران دفاع 
مقدس، محمد رضا چراغعلی با نوازندگی پیانو و حسن فراهانی 
نوازنده ترومپت حســین زمان را بدون ارکستر بزگ همراهی 
کردند. پخش تصاویری از فیلم آژانس شیشه ای به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا در زمان اجرای این قطعه اشاره ای تلویحی بود 
به رزمندگانی که بعد از جنگ مورد بی مهری قرار گرفته و امروزه با 
مشکالت عدیده ای دست به گریبان هستند که مخاطبان اصلی 
این خواننده برای درد دل های حســین زمان بودند که خود در 

سال های دفاع مقدس حضوری فعال در جبهه ها داشت.
تمرکز این موسیقی بر کالم است

پیش از اجرای این قطعه محمدرضا چراغعلی در ســخنان 
کوتاهی گفت: »مخاطبان هنر موسیقی سلیقه های مختلفی 
دارند. برخی از آنها به موســیقی بی کالم عالقه دارند و برخی به 
موسیقی ریتمیک، برخی به موســیقی ملودی محور و برخی 
در موسیقی به کالم و مفهوم ترانه ها عالقه دارند و ما هنرمندان 
موظفیم به همه این سلیقه ها احترام بگذاریم اما مخاطبان اصلی 

موسیقی حسین زمان کسانی هستند که به دنبال کالم و مفاهیم 
ترانه ها در موسیقی دقت می کنند و عالقه دارند.« ترانه بعدی 
کنسرت دیشب حسین زمان »تو نباشی« بود که این خواننده 
آن را به پاس سال ها همراهی و همدلی دوران سخت گذشته به 

همسرش تقدیم کرد.
نوستالژی های یک ترانه

اجرای قطعه »ایران ایران« که برای نخستین بار در سال های 
نخست پس از پیروزی انقالب اســالمی توسط هنرمند فقید 
موسیقی ایران یعنی عبدالرضا کیانی نژاد با نام مستعار »مازیار« 
اجرا شد یکی از پرشورترین بخش های کنسرت حسین زمان بود 
که فضای بسیار نوستالژیکی را در سالن ایجاد کرد و حاضران در 
سالن یکصدا این ترانه را با حســین زمان خواندند. پایان بخش 
کنسرت حسین زمان اجرای ترانه »زندونی« بود که با استقبال 

شایان توجه حاضران در سالن روبه رو شد.
گاهشماری یک جریان هنری

در آخرین سال های دهه ۷0 که شروع دوباره ای برای موسیقی 
پاپ ایران بعد از سال ها ســکوت بود، هنرمندانی در این عرصه 
هنری آغازگر جریانی نو و رویکرد زیبایی شناســانه بدیعی در 
موسیقی پاپ ایران شدند جریانی که در مدت کوتاهی موفق شد 
بر موج موسیقی لس آنجلسی که در آن دوران به عنوان تنها مرجع 
موسیقی پاپ ایرانی بود غلبه کرده و گوی سبقت را از موسیقی 
پاپ لس آنجلسی برباید. این نگاه بدیع و نوین به موسیقی پاپ 
ایران بعد از مدتی هویت هنری خود را به بازار موســیقی واگذار 
کرد و موسیقی پاپ ایران به صورت ابزاری تجاری به دست برخی 

تهیه کنندگان افتاد که جز رقابت در بازار موسیقی و سود سرشار 
مالی به چیز دیگری توجه نداشتند این اتفاق سرآغاز روند رو به 
افولی شده که تا امروز ادامه یافته است. و باعث شده تا موسیقی 
پاپ امروز ما جز مواردی اندک به محصولــی تجاری و عاری از 
نگاه هنرمندانه با تاریخ مصرف کوتاه مدت تبدیل شود. یکی از 
هنرمندان و خوانندگان پیشگام موسیقی پاپ بعد از انقالب که 
نگاه ویژه ای به ســاختار هنرمندانه موسیقی با تمرکز بر اشعار 
جدی و مفهومی داشــت و از همه مهم تر در آثارش به مضامین 
اجتماعی توجه ویژه ای می شد، حسین زمان بود. این هنرمند در 
1۸ مرداد 133۸ در شهر تهران به دنیا آمد. پس ازاتمام تحصیالت 
متوسطه در تهران و اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان خوارزمی در 
سال 13۵6، به دانشگاه راه یافت و در رشته مهندسی الکترونیک 
در دانشگاه صنعتی اصفهان به تحصیل پرداخت. این هنرمند که 
همواره در آثارش ردپاهای پررنگی از هنر متعهد دیده می شود 
در پیش از انقالب مبارزات سیاســی اش را از شانزده سالگی در 
دبیرستان و با پخش اعالمیه ها و نوشتن مقاالت سیاسی آغاز کرد. 
و پس از دو ترم تحصیل در دانشگاه توسط ساواک دستگیر شده 
و از دانشگاه اخراج شد. پس از آن برای تحصیل به آمریکا رفت و تا 

آغاز جنگ ایران و عراق در آنجا بود.
هنرمند جدا   از مردم نیست

حســین زمان که معتقد اســت اثر هنرمند بدون توجه به 
جریانات و تاثیرات اجتماعی اصالت نخواهد داشت با آغاز جنگ 
با وجود اینکه حدود صد واحد دانشگاهی را گذرانده بود و برای 
چند ترم پیاپی شاگرد اول شــده بود، تحصیالتش را نیمه کاره 
رها کرد و به ایران بازگشت و بالفاصله راهی جبهه شد و در طول 
هشت سال جنگ هم زمان با ادامه تحصیل، به مبارزه با دشمن نیز 
پرداخت. او تحصیالتش را تا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی 
مخابرات ادامه داد و در طی بیســت سال گذشته به تدریس در 
دانشــگاه ها و مراکزآموزش عالی و نیز پژوهش در زمینه های 
الکترونیک، مخابرات و رایانه مشغول بوده  است. مجوز فعالیت 
هنری این هنرمند 1۷ سال پیش بنا به دالیلی که به گفته خودش 
تا کنون مشخص نشده به حالت تعلیق درآمد تا اینکه در دوران 
مدیریت علی ترابی بر دفتر موسیقی وزارت ارشاد مراحل لغو این 
ممنوعیت از کارهای هنری آغاز و در روزهای نخست مدیریت 

محمد الهیاری فومنی در دفتر موسیقی به نتیجه رسید.

حسین زمان بعد از 17 سال دوری از صحنه

موسیقی ما در دست دالالن است

گزارش

امید می رود که وزیر ارشاد 
فردی را به مدیریت بنیاد 

رودکی منصوب کند که 
عملکرد درخشانی در 

حوزه تعامالت فرهنگی، 
هنری، مدیریت و شناخت 
هنری به همراه سابقه نیکو 

در پاسخگویی و تعامل با 
هنرمندان داشته باشد؛ 

ضمن سوابق روشن و پاک 
در حوزه امور مالی

اینکه وزیر ارشاد، به این 
نتیجه رسیده است که باید 

برای تغییر مدیریت بنیاد 
رودکی اقدامی انجام دهد؛ 

هرچند خیلی دیرهنگام 
است، اما باز هم باید شاکر 

بود که باالخره ایشان 
متوجه نارضایتی ها از 

عملکرد مدیرعامل بنیاد 
شده و در جهت تغییر وی 
گامی جدی برداشته است
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