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بهروز آقاخانیان

از وقتی حدود 20 سال پیش برای 
خرید کتاب کنکور برادر بزرگ ترم به 

میدان انقالب رفتم تا امروز دو چیز 
برایم همیشه جالب بوده است. اول 
بساط کتاب های افست کنار خیابان 
و دوم بســاط دست فروشــانی که 

تصاویر شخصیت های شناخته شده 
را در تابلوهــای کوچک بدون فریم 
کنار خیابان می فروشند. اغلب اوقات 
می ایستادم و نگاه می کردم که چه 

شــخصیت های جدیدی به بساط 
این دست فروشان اضافه شده است. 

عالوه بــر نویســندگان بزرگ 
ایرانی، دانشمندان که پای ثابتشان 
بودند، از دوره ای به بعد خوانندگان 
معروف قبل از انقالب به آنها اضافه 
شــدند و بعد خواننده ها و بازیگران 
معروف خارجی. اما چند سالی است 
چهره های جدیدی جای خود را در 
میان این شخصیت ها باز کرده اند که 

هنرمندان رپ فارسی هستند. 
اما رضا پیشرو، هیچ کس، بهرام 
یا قاف و رض چه وجه مشــترکی با 
شــاملو، ابی یا چگوارا و غالمحسین 

لطفی دارند؟ 
برای پیــدا کردن جــواب این 
سؤال شاید تحقیقی استاندارد باید 
انجام شــود، ولی به نظرم پاسخ در 
چهره هایی است که در این بساط ها 

هنوز حضور ندارند. 
چرا خبــری از ســلبریتی هایی 
نیســت که این روزها در برنامه های 
تلویزیونی دعوت می شــوند؟ مگر 
بهنام بانی طرفــدار فراوان ندارد؟ یا 

رامبد جوان و مهران مدیری کجای 
این تصاویر هستند؟ چرا شجریان، 
لطفی، کلهر دیده می شــوند، ولی 
علیرضــا افتخاری، ســاالر عقیلی 
و حتــی همایون شــجریان حضور 
ندارند؟ حتی اگــر تصویری از یک 
شــهید جنگ ایــران و عــراق در 
معدود بســاط هایی وجــود دارد، 
این شهید باکری اســت یا در میان 
 روحانیون تصویــر طالقانی عمدتاً 

دیده می شود. 
درواقع می توان با تسامح نتیجه 
گرفت که چهره هایــی که هرکدام 
به نحوی با گفتمان فرهنگی رسمی 
کشــور که از صدا ســیما، ارشاد یا 
دیگر نهادهای دولتی پشــتیبانی 
می شوند و همســویی دارند در این 
میان این تصاویر دیده نمی شــوند. 
همچنین ایــن شــخصیت ها باید 
چهره هــای مانــدگاری باشــند 
و محبوبیتشــان مانند بســیاری از 
 ســتاره های پاپ محــدود به چند 

سال نباشد. 
با ایــن نتیجه گیــری می توان 

توضیح داد که چرا در چند سال اخیر 
هنرمندان رپ هم به این بســاط ها 
اضافه  شده اند.کســانی که در طول 
بیش از یک دهه با گفتمان رســمی 
همراه نشــده اند، محبوب بوده اند 
و حــاال می تــوان گفــت در قلب و 
فکر تعداد زیادی از مــردم ماندگار 

شده اند.

گشتی در تابلوهای بدون فریم دستفروشان خیابان انقالب

رپرها در کنار شجریان و علیزاده و شهید باکری

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 انصراف نیکی میناژ از اجرا 
در عربستان سعودی

پــس ازآن که خبــر اجرای نیکــی میناژ، 
خواننده زن و رپــر جنجالــی آمریکایی، در 
فستیوال جده حاشیه ساز شــد، این خواننده 
درنهایت از اجرا در عربستان سعودی منصرف 
شد. به گزارش آسوشــیتدپرس و ایسنا، خبر 
اجرای »نیکی مینــاژ«، رپــر آمریکایی، در 
فستیوال موسیقی جده چندی پیش اعالم شده 
بود، اما با توجه به سبک اجرا و نحوه پوشش این 
خواننده، اجرای چنین کنســرتی در کشوری 
که اســالم ازآنجا ظهور کرده است، تعجب و 

حیرت بسیاری را برانگیخت.
اخیراً یک بنیاد دفاع از حقوق بشــر از این 
خواننده خواســت با توجه بــه نادیده گرفته 
شــدن معیارهایی از به رســمیت شناختن 
هم جنس گرایی گرفته تــا برابری حقوق زن و 
مرد و آزادی بیان در کشور عربستان، از شرکت 

در این رویداد صرف نظر کند.
»نیکی مینــاژ« اخیــراً در بیانیه ای اعالم 
کــرد: »پس از در نظــر گرفتــن بازتاب های 
این اجرا، تصمیم گرفتم اجرای کنســرت در 
فستیوال جده را لغو کنم«. پیش ازاین »نلی« 
و »ماریا کری« نیز در این جشنواره موسیقی 
بین المللی شــرکت کرده و البته موردانتقاد 
قرارگرفته بودند. حال شــاهزاده عربستان که 
با تصمیم های متناقضی در ماه های گذشته، 
شــرایط عجیبی را برای این کشــوِر به شدت 
ســنت گرا اما مدعی ایفای نقش در تحوالت 
مــدرن جهانی رقــم زده، با وضعیت دشــوار 
جدیدی مواجه شده است؛ از یک سو لغو اجرای 
کنسرت موســیقی جنجالی به دلیل رعایت 
نشدن حقوق زنان در عربســتان سعودی، از 
سوی دیگر، هزینه دادن بابت حمایت نکردن 

از حقوق هم جنس گرایان در سرزمین وحی.
    

 جزئیات کنسرت حسین زمان 
در برج میالد

حســین زمان پس از ۱۷ ســال دوری از 
صحنــه، کنســرتی را در برج میــالد تهران 
برگزار می  کند. حســین زمان در این کنسرت 
با همراهی ارکستری ۳0 نفره به رهبری صابر 
جعفری روی صحنه خواهد رفت و گلچینی از 
قطعات گذشــته خود را به همراه چند قطعه 
جدید اجرا می  کند. در این برنامه نوازندگانی 
همچون بابک ریاحی پور، حســن فراهانی و 
حسین شریفی که ســابقه همکاری با حسین 
زمان را داشــتند نیز حضور خواهند داشــت. 
کنسرت حســین زمان ســوم مردادماه سال 
جاری در مرکز همایش  های برج میالد برگزار 

خواهد شد.

پیرو انتشــار مطلــب »میراثی کــه نگهبان 
شایسته ای ندارد«، طی تماسی از سوی مدیر روابط 
عمومی بنیاد رودکی عنوان شد: »در پی وزن زیاد 
دکور تئاتر روی صحنه در تاریــخ مذکور، یکی از 
چرخ های انتقال دهنده نیرو در موتور گرداننده سن 
گردان تاالر وحدت دچار آسیب شده بود که برای 
جلوگیری از آسیب های بیشتر، حرکت سن گردان 
متوقف شد تا زمانی که قطعه خریداری شده بعد از 
اتمام تئاتر و جمع آوری دکور آن در جای خود نصب 
گردد. ضمن آنکه چهار عدد از قطعه تعمیری عالوه 
بر نیاز به عنوان یدک سفارش داده شده که همگی 
در ایران تولید شده است.« صفحه موسیقی روزنامه 
توسعه ایرانی ضمن ابراز خرسندی و تشکر از پاسخ 
روابط عمومی محترم بنیــاد رودکی و همچنین 
پیگیری و توجه آنها به بازتاب وقایع در رســانه ها، 
آرزومند است که آن مجموعه بر موضوع و کیفیت 
مراسم برگزار شده در تاالر وحدت نیز نظارت کند تا 
این سالن استاندارد و باشکوه موسیقی کماکان برای 

اهالی موسیقی محفوظ بماند. 
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مهدی یاورمنش

سال پیش همین روزها، بازی های جام جهانی 
روسیه به نیمه نهایی رسیده بود. در مرحله گروهی 
که ایران بازهم نتوانست از آن صعود کند، تیم ملی 
کشــورمان از ۳ بازی، ۴ امتیاز کسب کرد؛ برد در 
برابر مراکش، باخت با یک گل مقابل اســپانیا و 
تساوی در برابر پرتغال، دست آوردی قابل قبول و 

رضایت بخش بود. 
در کنار حضور تیم ملــی فوتبال ایران در جام 
جهانی 20۱۸، گروهی دیگر از کشورمان در روسیه 
حضور داشــتند که همان زمان از هر راه ممکن، 
برخی کوشیدند از آن، موفقیتی جعلی در حد یک 

حماسه بزرگ بسازند.
پارسال، منتخبی از ارکسترهای سمفونیک 
و ملی ایران به جام جهانی روســیه اعزام شدند و 
سرودی را با صدای ســاالر عقیلی اجرا کردند که 

امروز حتی کمتر کسی نام آن را به خاطر دارد.
سرود »۱۱ ستاره« همان زمان انتشارش هم 
مورد استقبال قرار نگرفت؛ ورد زبان کسی نشد، 
تماشاگران بازی های تیم ملی ایران در استادیوم ها 
آن را نخواندند و برخالف خیلی از ترانه ها و قطعات 
مشــابه، در مکان های عمومی و از دستگاه های 
پخش خودروها به گوش نرسید. آن زمان، تنها، 
فیلمی از جمعیتی اندک در بیروِن استادیوم شهر 

سن پترزبورگ منتشر شد که با ساالر عقیلی این 
سرود را می خواندند؛ جمعیتی که از مردم عادی 
نبودند و درواقع اعضای ارکسترها و گروه اعزامی از 
طرف بنیاد رودکی به روسیه بودند. این فیلم اگرچه 
با عنوان همخوانی مردم با ساالر عقیلی به خورد 
رسانه ها داده شد، اما بیشتر مهر تأییدی بر محفلی 

بودن پروژه ساخت و اجرای این قطعه بود. 
اینک پس از یک ســال از اجرای »۱۱ ستاره« 
هم انگار چنین ســرودی هرگز ســاخته، اجرا و 
خوانده نشده اســت؛ چون هیچ اثر و ردپایی از آن 
نمی توان پیدا کرد و مانند غباری سبک، براثر وزش 
نسیم زمان، در هوا پراکنده و محوشده است. امروز 
اگر از مدیران بنیاد رودکی و یا حتی خود ســاالر 
عقیلی بخواهید یک خط از این سرود را بخوانند، 
بعید اســت حافظه شــان یاری کند و چیزی بر 

زبانشان جاری شود. 
پس از یک سال، دلیلی که باعث نوشته شدن 
این یادداشت برای قطعه ای بی مصرف شده است، 
خودش جای بحث و تحلیل بســیار دارد. مدتی 
است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در یک اقدام 
پسندیده و واجب، عزم خود را برای شفافیت جزم 
کرده و پیشتاز به اشتراک گذاشتن اطالعات شده 
است. در همین راستا، بنیاد رودکی هم، هزینه های 
ساخت سرود »۱۱ ستاره« و سفر هیئت اعزامی به 
روسیه را منتشر کرده که آه از نهاد آدمی برمی آورد.

بر اســاس این جدول، هزینه کل این پروژه، 
نزدیک به 2۶ میلیارد ریال، معادل 2 میلیارد و ۶00 
میلیون تومان اعالم شده است. نخستین مسئله این 
است که در این فهرست، اشاره ای به هزینه های 
ارزی اعــزام این هیئت پرتعداد بــه جام جهانی 
20۱۸ نشده است. با توجه به این که بخش عمده 
هزینه های این سفر ارزی و در آن زمان دالر دولتی 
زیر ۴ هزار و ۳00 تومان بوده اســت، با یک ضرب 
ساده می توان هزینه این پروژه را به ارزش امروز، 
نزدیک به ۸ میلیارد تومان برآورد کرد و با این پول 
چه مشکالتی را می توانستیم از سر راه ارکسترهای 

ملی و سمفونیک و تاالر وحدت برداریم. 
مبلغ پرداختی به شاعران این سروده هم که 
نزدیک به ۴۳ میلیون تومان است، عددی فراتر از 

دستمزدهای رایج به شمار می آید.
از آن عجیب تر، پرداخت بیش از ۱۸2 میلیون 
تومان حــق مأموریت به اعضای گــروه اعزامی 
است که در جدول هزینه های این پروژه به چشم 
می خورد. ازآنجاکه این اعزام، یک ســفر اداری و 
مأموریتی نبوده و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته 
است، معلوم نیست اصوالً چرا باید حق مأموریتی 
به کسی پرداخت شود. در ضمن درحالی که بیشتر 
اعضای ارکســترهای ملی و سمفونیک کارمند 
رســمی دولت نیســتند، معلوم نیست این حق 
مأموریت به چه کســانی پرداخت شده است. در 

هیئت اعزامی بنیاد رودکی به روسیه، متأسفانه 
مثل همیشه تعدادی از مدیران دولتی از معاونت 
هنری، دفتر موسیقی و خود بنیاد حضور داشتند 
که معلوم نیســت از این ۱۸2 میلیون تومان حق 

مأموریت، چه میزان نصیب آنان شده است.
در ردیف هــای دیگر این جــدول، همه جا از 
هزینه های غذا، ترانســفر، اقامت و ... نوازندگان و 
عوامل ارکستر یادشده، درحالی که تعداد زیادی 
از اعضای این گــروه اعزامی، هیــچ ارتباطی به 
ارکسترهای سمفونیک و ملی نداشته اند که بهتر 
بود تعداد آنان و هزینه هایشان جداگانه و به تفکیک 

سمت و موقعیت مشخص می شد.
در پاسخ به تمام این نقدها، شاید مدیران بنیاد 
رودکی به پرداخت هزینه های این پروژه توسط 
اسپانسر اشاره کنند که عذر بدتر از گناه است؛ چون 
دو حالت بیشتر ندارد. در حالت اول، اگر این پروژه 
توسط مدیران بنیاد رودکی تعریف شده است، باید 

به آنان مرحبا گفت! چون درحالی که تاالر وحدت 
ازنظر ساختمانی و تجهیزات صحنه و سالن نیاز به 
تعمیرات اساسی دارد و ارکسترهای سمفونیک و 
ملی به شدت نیازمند سازهای تازه و مناسب تری 
برای نوازندگان هستند، چنین کمکی را به معنای 
واقعی کلمه دور ریخته اند. اما اگر انجام این پروژه 
پیشنهاد شرکت حامی بوده است، باید از مدیران 
بنیاد پرســید به چه حقی نام و عنــوان و برند دو 
ارکســتر بزرگ کشــور را به راحتی پای یک کار 
تبلیغاتی بی فایده ریخته اند که هیچ سود فرهنگی 

و هنری نداشته است.
امیدواریم در روزهای آینده، بنیاد رودکی، بر 
اساس سیاست های وزارت ارشاد، شفاف تر عمل 
کند و ابعاد این پروژه، ترکیــب هیئت اعزامی و 
هزینه های انجام شــده را دقیق تر و ریزتَر اعالم 
کند و خود را پشت نوازندگان محترم ارکسترها 

پنهان نکند.

بیتا یاری

هنوز در بدیهیات باهم توافــق نداریم. ازاین رو نمی دانیم 
چگونه می توانیم بر سر مسائل روزمره با هم به تفاهم برسیم. 
اصاًل چرا بدیهیات را بگویم که همگان باید به مســاله اشراف 
داشته باشــند؛ منظورم موارد ابتدایی است که بر سر آنها نیز 
با هم در چالشیم. چراکه هر چیزی را که ما بدیهی می دانیم 
لزوماً شاید موردقبول و توافق همگان نباشد؛ ازاین رو الزامی 
به اجرا و رعایت آن در بین همه نیســت! اما مــوارد ابتدایی 
شــاید همان چیزهای اولیه در برقراری ارتباط اســت که با 
رعایت آنها توانســتیم به عنوان جماعتی در شهرها گرد هم 
بیاییم و چیزی به نام تمدن  و مفهوم شهروندی را خلق کنیم 
که یک پایه آن فرهنگ اســت. اما گویــا در خصوص موارد 

ابتدایی فرهنگ ازجمله آداب معاشرت با هم توافق نداریم. و 
این همان مساله است که جزئیات آن می تواند برای عده ای 
بدیهی باشد و برای برخی نباشــد؛ که البته آداب معاشرت از 
موارد ابتدایی در ارتباط مردم با یکدیگر نیز می دانیم هست. 
ازاین رو این مورد ابتدایی در شــکل گیری شهرها و تمدن ها 
نقش عمده ای داشته تا معیاری بر رشد و تعالی مردمان باشد 
و از دوران توحش و ســتیزه به دوران شهرنشینی و ارتباط با 

دیگر شهروندان برساند. 
شاید اولین تمدن های شهرنشــینی چندین هزار سال 
پیش به وجود آمده باشــند و انســان با موضوع در کنار هم 
زیستن ســالیان سال اســت که آشناســت اما کیفیت این 
موضوع همواره قابل بحث اســت و ازاین روست که می تواند 
چیزی جزو بدیهیات در جامعه یا قشــر و طبقه ای باشــد و 

در دیگران موضوعیتی نداشته باشــد. اما آیا آداب معاشرت 
این گونه اســت؟ بگذاریــد ملموس تر بگویــم. در گالیه ای 
که هفته پیش کیهــان کلهر از دســت برخوردهای صورت 
گرفته توسط حراست طاق بستان با مردم کرد و از مخاطبان 
کنسرت هایش و حتی خودش عذرخواهی کرد چه عاملی از 
بدیهیات را روی سخن قرار داده بود؟ آیا غیر از این بود که  او 
از بی احترامی ها و بی ادبی هایی نوشــته بود که به مخاطبان 
کنسرت های او روا داشته بودند، او که هنرمند طراز اول این 
کشور است و در عرصه های بین المللی نیز خوش درخشیده 

اما در شهر زادگاهش در محیط فرهنگی و باستانی طاق بستان 
با مردم چنان رفتار می کنند که آه از نهاد خواننده و شنونده 
گالیه ها درمی آید. آیا باید با یک شخص هنرمند اهل فرهنگ 
و هنر این گونه برخورد شود؟ با مردم چه؟ آیا چون عالقه مند 
کنسرت هستند و به موسیقی دل بســتگی دارند باید با آنها 
درنهایت بی احترامی و خشونت رفتار شود؟ راستی سازمان 
میراث فرهنگی کجاست؟ آیا می داند در مجموعه طاق بستان 
بر مردم عالقه مند موســیقی در آن دو شب چه گذشته و چه 
میزان مردم ازنظر روحی و روانی مــورد آزار قرارگرفته اند؟ 
آیا این رفتارها درباره هنرمند و فرهنگ پذیرفتنی اســت؟ 
به راستی چه کســی متولی حفظ حرمت انسان، فرهنگ و 
ادب در سازمان ها و نهادهاســت؟ و چه کسی باید در ترویج 
آن بکوشــد؟ آیا ناظری برای این گونه مسائل در محیط های 
فرهنگی وجود دارد؟ چه کسی الزام رعایت ادب را در جامعه 
باید ترویج کند؟ چه کسی باید این مقوالت ابتدایی را آموزش 
دهد تا جزو بدیهیات شوند؟ به روز ما چه آمده که هنوز باید در 

این مسائل ابتدایی درگیر باشیم؟

یادی از یک حماسه بزرگ در سالگرد جام جهانی روسیه!

8 میلیاردی که  در  روسیه  دور  ریخته  شد

در حاشیه اتفاقات طاق بستان

ناظر بر رعایت ادب در سازمان ها و نهادها کجاست؟

هزارتو

دنگ و دونگ

چند سالی است که 
هنرمندان رپ فارسی 

هم جای خود را در میان 
تابلوهای دستفروشان 

خیابان انقالب باز کرده اند. 
اما رضا پیشرو، هیچ کس، 

بهرام یا قاف و رض چه 
وجه مشترکی با شاملو، 

ابی یا چگوارا و غالمحسین 
لطفی دارند؟ برای پیدا 
کردن جواب این سؤال 

شاید تحقیقی استاندارد 
باید انجام شود
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