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حسین وفا درباره هنر »الکچری« 
مرسوم در دنیای امروز می گوید: هر چه 
مصرفی شــدن در جوامع بیشتر نمود 
پیدا می کند، هنر به ســمت تجمالت 
می رود. تجمالتی شدن هنر پدیده ای 
است که آسیب جدی به بدنه هنر می زند 
و در موسیقی هم بی تاثیر نبوده است. 
مثال قیمت ها باعث شده تا فقط بخش 
توانمند از نظر مالی بتوانند به کنسرت 

بروند و بقیه محروم مانده اند.
حسین وفا یکی از فعاالن عرصه پاپ 
اســت که بیش از دو دهه فعالیت های 
موسیقایی داشته است. او که در زمینه 
موسیقی پاپ، سنتی و کالسیک فعالیت 
داشته در نهایت موسیقی تلفیقی »پاپ 
سنتی« را برگزیده و دنبال کرده است. 
وفا عالوه بــر بهره گیری از اســتادان و 
مدرسان موســیقی از شاگردان مجید 
مجیدی کارگردان سینما نیز هست و در 
زمینه موسیقی و سینما فعالیت داشته 
اما به گفته خودش در نهایت در مسیر 

موسیقی سنتی گام برداشته است.
حســین وفا که گزیــده کاری را بر 
پرکاری ترجیح داده، در گفتگو با ایلنا 
از جزئیات فعالیت هایش طی سال های 

اخیر گفت.
***

چه شد به سراغ موسیقی رفتید 
و چند سال اســت در این عرصه 

مشغول فعالیت هستید؟
من از کودکی به هنر عالقه داشتم و 
بعدها هم به موسیقی، بخصوص شاخه 
تلفیقی؛ »پاپ، سنتی« عالقمند شدم 
و حاال بیشتر از ۲۰ ســال است در این 
حیطه فعالیت مشغول فعالیت هستم. به 
هرحال همین عالقه باعث شد گامهایی 
که بر می دارم، هدفمند باشد تا رویایی 
که همیشه در سر می پروراندم را تحقق 
بخشم. موســیقی برایم آرامش بخش 
شد و تالش کردم تمامی پیچ و خم های 

راه را به درستی طی کنم.
موسیقی پاپ شاید نسبت به 
دیگر ســبک ها در سال های پس 
از انقالب اسالمی مسیر متفاوتی 
را در جهت کامل تر شدن پیموده. 
نظر شــما درباره چهل و سه سال 
گذشته ی موسیقی ایران چیست؟

قاعدتا موسیقی ایران مثل هر جامعه 
دیگری دستخوش تغییرات بسیاری 
بوده است. موافقم که موسیقی ایران از 
نظری پیشرفت کرده، اما این همه ماجرا 
نیست؛ چراکه خیلی ها اصطالحا از زیر 
زمینها به روی زمین آمدند و ســلیقه 
مردم به واســطه آن ها و آثارشان تغییر 
کرد. خوب یا بد و خواه ناخواه، شــکل 
دیگری از موســیقی در ایران پا گرفت 
که تحت عنوان موسیقی مصرفی از آن 
یاد می شــود؛ همین آهنگهایی که هر 
روزه می شنویم و بالفاصله فراموششان 

می کنیم.
نظرتان در بــاره واژه مارکت 
موسیقی که این روزها زیاد شنیده 

می شود، چیست؟
مارکت موســیقی را مردم تعیین 
می کنند و آن ها هســتند که مشخص 
می کنند در بازار موســیقی چه چیزی 
باید به تولید برسد. عوامل دیگری نیز 
در این زمینه دخیل هستند، اما نهایتا 
این مردم هستند که تعیین کننده اند. 
برای داشتن یک مارکت استاندارد که 
حرف برای گفتن داشته باشد باید نیم 
نگاهی نیز به مردم داشت. هر چیزی در 
جایگاه خودش مارکت محسوب می شود 
مثل موســیقی، خوانندگی و مقوالت 
دیگر. موضوع مهم این است که تالش 
کنیم در قالب مارکت ایرانی در ســطح 

جهانی فعالیت کنیم. اگر در اینباره نظر 
شخص مرا می خواهید، باید بگویم فکر 
نمی کنم در این زمینه صاحب نظر باشم. 
نظر کارشناسی ندارم و فکر می کنم اگر 
صحبت نکنم و اظهار نظــر نکنم کار 

شایسته تری کرده ام.
خیلی ها طی این ســال ها به 
اسم هنرمند وارد حرفه موسیقی 
شده اند و به زبان عامیانه تر داللی 

را برگزیده اند!
 متاسفانه بعضی افراد فقط به پول 
و شهرت فکر می کنند؛ در صورتی که 
موسیقی یک احســاس درونی و دلی 
است. اگر موزیسینی این بعد را نادیده 
بگیرد، فقط درگیر بعد مادی می شود و 
به این ترتیب دیگر آثار ماندگار مثل آثار 
گذشتگان تولید نمی شود و یا کم تولید 
می شود؛ آن هم از سمت کسانی خواهد 
بود که اهل فرهنگ، و هنر جدی و فاخر 
هستند. با وجود همه اینها به نظرم اگر 
موسیقی دان های ما با هم متحد شوند، 
قطعا اتفاقات بهتری رخ می دهد و آثار 
ماندگاری خلق خواهد شد. متاسفانه 
چنین اتحادی در جامعه موســیقی ما 

وجود ندارد.

چرا می گویید موزیسین های 
کشور با هم متحد نیستند؟

چون اغلب همین طور است. به ندرت 
کسی دیگری را قبول دارد و همین امر 
باعث ایجاد فاصله بیــن هنر و همین 
طور هنرمندان می شود. برای رسیدن 
به هنری یکدست و ارائه موسیقی های 
شنیدنی بیشتر نیازمند صلح در جامعه 

موسیقی هستیم تا تفرقه!
به هنر مصرفی اشاره کردید. 
ایــن مصرفی بــودن پدیده ای 
عجیب را ایجاد کرده که به آن هنر 
»الکچری« می گویند. در انیباره چه 

نظری دارید؟
 هر چــه مصرفی شــدن در جوامع 
بیشتر نمود پیدا می کند، هنر به سمت 

تجمالت می رود. تجمالتی شدن هنر 
پدیده ای است که آسیب جدی به بدنه 
هنر می زند و در موسیقی هم بی تاثیر 
نبوده اســت. کما اینکه شاهد بوده ایم 
از فرط تجمالتی شــدن، از دسترس 
عوام خارج شــده اند. مثل قیمت بلیت 
کنســرت هایی که این روزها شــاهد 
هســتیم. قیمت ها باعث شده تا فقط 
بخش توانمند از نظــر مالی بتوانند به 

کنسرت بروند و بقیه محروم مانده اند.
دغدغه های سیاسی، اجتماعی 
چقدر بر نحوه فعالیت حرفه ای شما 

تاثیرگذار بوده و هست؟
 هنر جای سیاست نیست. من هرگز 
شخصیت سیاسی نداشته ام و عالقه ای 
ندارم به عرصه سیاست وارد شوم. از نظر 
من سیاست و هنر باهم سنخیتی ندارند، 
اما دغدغه اجتماع را داشتن الزمه هنر 
و هنرمند است. به اعتقاد من هنرمند 
واقعی بایــد دغدغه مند مــردم و امور 
اجتماع خود باشد. خوشبختانه طی این 
سال ها تمام تالشم این بوده با مردم هم 

دغدغه باشم.
جدا از هنرمندان دغدغه مند 
حوزه سنتی و آن هایی که به تولید 
آثار فاخر می کنند؛ ســطح سواد 
عموم موســیقی دانان کشور را 

چطور ارزیابی می کنید؟
 متاسفانه بعضی از موسیقی دانان 

ما برای دل و احساس جامعه دل 
نمی سوزانند و با این دغدغه کار 
تولید نمی کنند! این دسته 
از افراد فقــط به جنبه مالی 
قضیه نگاه می کنند. چنین 
تفکراتی خیلــی ناراحت 
کننده اســت، چــون در 
صورت ادامه این روند، ریشه 

اصیل موسیقی ایرانی 
خشــک 

خواهد شد. سطحی نگری موزیسین ها 
و تولیــد باری به هر جهــت آهنگ ها 
و ســری دوزی آن ها، لطمــه بزرگی 
به موســیقی وارد کرده اســت. کمتر 
خواننده یا آهنگسازی زحمت آموزش 
و یادگیری علمی موسیقی را به خود 
می دهد و اصولی ســاختن و اصولی 
خواندن را بلد اســت! متاسفانه همه 
دنبال یک شبه معروف شدن هستند و 
می خواهند ره صدساله را یک شبه طی 
کنند. به همین دلیل برای دست یابی 
به شهرت و ثروت دنبال کوتاه ترین راه 
می گردند. همین تفکــر و رویه باعث 
می شود کمتر به موسیقی دلخواه برای 

سلیقه های فاخر دست یابیم.
 اینکه اغلب اهالی موســیقی 
با جامعه و دغدغه های اجتماعی 
مردم همراه نیستند، احتیاج به 

دلیل و حتی ارائه آمار دارد.
 با گوش دادن به آثاری که این روزها 
در بسترهای اجتماعی مختلف نظیر 
تاکسی ها، کافی شاپ ها، پارک ها پخش 
می شــوند، می توان متوجه شد که آیا 
موسیقی دانان با جامعه همراه هستند 
یا خیر! آنچه مشهود است این است که 
بیشــتر آهنگ های منتشر شده صرفا 
مایحتاج و نیازهــای لحظه ای مردم را 
برطرف می کنند. جایز نیســت مثال 
بزنم، اما محتوا و مضامین ســطحی و 
دم دستی بسیاری از اشعار 
آهنگهای تولید شده، نه 
غنای ادبی دارند و نه 
از نظر هنری دارای 
ارزش هســتند. 
وقتی پوچــی در 
اشــعار و پرداختن 
به لباس و رنگ موی 
طرف واضح و 

آشکار به شکل آهنگین به گوش مردم 
می رسد، طبیعی است که موسیقی به 
سمت ابتذال برود. با این حساب تعداد 
انگشت شماری از موزیسین ها با توجه 
به دغدغه ها و خواست جامعه و بر اساس 
علم و فرهنگ به انتشار آثار خود اقدام 

می کنند.
 ســلیقه مردم به مسیری رو 

ابتذال را طی می کند؟
 نــه دقیقا منظــورم این نیســت. 
می خواهم بگویم ما مسئول گوش های 
مردمیم. ما به عنوان متولیان فرهنگ و 
هنر این مرز و بوم باید برای مردم خوراک 
فرهنگی مناســب و ارزشمند به مردم 
بدهیم؛ نه اینکه صرفا بــا توجه به نیاز 
لحظه ای آن ها کار به تولید اثر بپردازیم 
و اگر دیدیم آهنگی در جامعه گل کرد، 
هزاران کپی از روی آن بزنیم و منتشر 
کنیم. یک موزیســین و یا خواننده با 
جامعه شناسی و رفتارشناسی جامعه 
خود )همین طور امانتــداری در اصل 
موســیقی( می تواند فرهنگ ســازی 
شنیداری انجام بدهد و مردم را به سمت 
و سویی سوق دهد که برای گوش خود 
ارزش قائل شوند. اگر این فرهنگسازی 
صورت گیرد، به مرور موسیقی خوب 
و ارزشــی جایگزین موسیقی مصرفی 

می شود.
سطح سلیقه جامعه چه تاثیری 
در ساختار موسیقی شما دارد و 

اصال به آن توجه داشته اید؟
 هم ســلیقه مخاطبان و هم سلیقه 
خودم اهمیت دارد، ولــی قطعا آنچه 
درست تر باشد را انجام می دهم. به نظرم 
پرداختن به هر دوی اینها به موازات هم 
در کنار هنر، قطعا به ایجاد آثاری عمیق 

خواهد انجامید.
 ذائقه این روزهای مردم متمایل 
به موسیقی پاپ و نهایتا موسیقی 
تلفیقی اســت. چه اصراری به 
فعالیت در سبکی که انتخاب کرده 

اید، دارید؟
 اگر دقت کــرده باشــید هر دوی 
موســیقی ها هم پاپ و هــم تلفیقی 
اصطالحا بین مردم اشــباع شده اند و 
مدتهاســت که اتفاق جدیدی در این 
دو زمینــه آن نیفتاده اســت. من هم 
سعی کردم موسیقی تلفیقی کار کنم تا 
پیوندی باشد برای نسل قدیم و جدید. 
چنین چیزی نیازمند مسلط بودن به 
هر دو سبک پاپ و سنتی است که سعی 

کرده ام آن را مدنظر داشته باشم.
خودتان را به لحاظ حرفه ای و 
مالی، هنرمندی مستقل می دانید؟

به لحاظ سبک فکر نمی کنم هنوز 
مستقل شده باشم. به جرات می توان 
گفــت خواننده های امــروزی تقریبا 
مستقل نیستند و هریک ادامه دهنده 
مســیر یکی از بــزرگان این عرصه 
هستند. گاهی یک خواننده یا آهنگساز 
نسخه دست چندم هنرمندی قدیمی 
است، اما با افتخار کارهایش را منتشر 
و به مــردم معرفــی می کند. از 
لحاظ مالی هم بایــد بگویم که 
موسیقی در هر جای دنیا نیازمند 
حمایت های مالی است. وقتی 
یک محصول هنری قرار اســت 
خلق شــود، باید برای آن هزینه 
شــود و اگر فرد به تنهایی بخواهد 
دست به فعالیت هنری بزند قطعا جایی 
کم می آورد؛ مگر این که از نظر اقتصادی 
توانمند باشد. اگر حمایت عزیزان نباشد 

قطعا نمی توان مستقل قدم برداشت.
با توجه به اینکه هم در عرصه 
پاپ و هم در عرصه سنتی فعالیت 
داشــته اید، کدام سبک برایتان 

اهمیت دارد؟ نظرتان درباره ارتقاء 
سبک های واراداتی چون »راک« 

در ایران چیست؟
 در رابطه با بخش اول ســوالتان باید 
بگویم؛ ترجیحم است در مورد موسیقی 
اصیل ســنتی ایرانی گام بــردارم، ولی 
موســیقی پاپ و راک هــم مخاطبان 
خوب خودش را دارند. البته موســیقی 
راک رگه هایی از پیشــرفت و همسویی 
با موسیقی استاندارد جهانی را در خود 
دارد ولی هنوز به مرحله کاملی از رشد و 
ترقی نرسیده است. خیلی مانده تا بگوییم 
در ایران موسیقی راک داریم. پاپ هم که 
وضیتش مشخص است. هر کسی برای 
خودش در خانه اش آهنگ می ســازد، 
کالم رویش می گذارد، ضبط و منتشــر 
می کند. بنابراین نمی توان درباره آن با 

قاطعیت نظر داد.
در ترکیــب و تلفیق شــعر و 
موسیقی و فرم خوانش در سبک 
شما، نیاز به دانش و تخصص است. 
آیا سعی کرده اید در این زمینه به 

روز باشید؟
 بله دقیقا با تکیه بر آموزه های قدیمی 
که آن ها را سر لوحه فعالیت های هنری 
خود قرار داده ام، ســعی در به روز بودن 
دارم. سبک موســیقی سنتی به خاطر 
ورود به دستگاه های موسیقی، گونه ای 
سخت محســوب می شــود و دانش 
منحصر و مربوط به خــودش را دارد. به 
نظرم، آموزش در این زمینه بسیار الزم 
است و کسی نبوده که بدون آموزش سر 

از این عرصه در آورده باشد.
در هنر توجه به نسل های جدید 
و کشف افراد با صالحیت و مستعد 
یکی از تعهدات مهم هنرمندان 
امروز است. شما برای پرداختن به 
این موضوع مهــم چه کارهایی را 

تاکنون انجام داده اید؟
 قطعا جوانان ایرانی مملو از استعداد 
هستند، گاهی حتی در کوچه و خیابان 
صداهای خوب می شنوم و از صاحبان 
این صداها استقبال می کنم. برنامه ای نیز 
در این خصوص دارم که هنوز زمان بندی 
مشــخصی ندارد و به محض انجام آن، 
اطالع رسانی های الزم انجام خواهد شد.

بسیار می شــنویم که ترانه 
سرایان، شاعران و موزیسین ها 
نسبت به وجود ممیزی ها انتقاد 
دارند. ممیزی ها تا چه حد روی کار 

شما و کارتان تاثیر داشته؟
 گاهی اوقــات این اتفــاق افتاده که 
کلمه ای در شعرها جابه جا شده، اما لطمه 
خاصی به آن نزده است. چون سبکی که 
من کار می کنم ســبکی نیست که زیاد 
درگیر و دار ممیزی باشــد. ضمن اینکه 
خودم به امور این چنینی واقف هستم و 
سعی می کنم رعایت کنم تا زمان کمتری 

صرف تولید و انتشار آهنگ هایم شود.

تعبیرحسین وفا از گرانی بلیت کنسرت های موسیقی

عمومیت یافتن هنر »الکچری« در ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجمالتی شدن هنر 
پدیده ای است که آسیب 
جدی به بدنه هنر می زند. 
کما اینکه شاهد بوده ایم 
از فرط تجمالتی شدن، 
از دسترس عوام خارج 

شده اند. مثل قیمت بلیت 
کنسرت هایی که این روزها 

شاهد هستیم. قیمت ها 
باعث شده تا فقط بخش 

توانمند از نظر مالی بتوانند 
به کنسرت بروند و بقیه 

محروم مانده اند
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تئاتر شهر، میزبان فروغ فرخزاد
اجــرای تئاتر»خانــه 
سیاه است« به کارگردانی 
محسن اردشیر، یکشنبه 
اول اســفندماه با حضور 
تعــدادی از هنرمنــدان 
صاحب نام تئاتر کشورمان 
و  سخنرانی قطب الدین صادقی در تاالر اصلی مجموعه 
تئاتر شهر آغاز شــد. قطب الدین صادقی که به دعوت 
گروه اجرایی برای افتتاح این نمایش در مجموعه تئاتر 
شــهر حضور یافته بود، قبل از آغاز اجــرای اول این اثر 
نمایشی توضیح داد محسن اردشیر از جمله هنرمندان 
فعال تئاتر در خارج از پایتخت است که همیشه در حوزه 
تئاتر، مداومت و تالش بسیار فراوانی داشته و این موضوع 
قابل احترامی اســت که باید به او و گروهش دراستمرار 
این راه تبریک گفت. وی بیان کرد: »متأســفانه فقدان 
توجه به فرهنگ ایرانی تبدیــل به بحران جدی در تئاتر 
کشورمان شده و اجرای بی رویه کارهای فرنگی مشغول 
فتح صحنه های تئاتر هستند و این یک مأموریت جدی 
برای اهالی تئاتر اســت که بتوانند با بــه صحنه بردن 
نمایش های ایرانی در حفظ فرهنگ ایرانی به سهم خود 
تالش کنند.«»خانه سیاه است« نمایشی در باب زندگی، 
اشــعار و آثار فروغ فرخزاد اســت که تا پایان اسفندماه 
ساعت 19 به مدت 6۰ دقیقه در تاالر اصلی مجموعه تئاتر 
شهر به صحنه می رود. علی قاجاری، محمدرضا شریفی، 
علیرضا شــریفی، پونه قدیری، محمــد امین پازوکی، 
هانیه بذرافشان، فاطمه موســوی، آرزو صراف رضایی، 
امیرحسین اسفندیاری، لیال بروفه، المیرا حسنلو، فروغ 
درویش زاد، ســوزان عمران، پارسا جوهری فرد، شکیبا 
رنجبر، مریم موسوی، کوثر نعمتی، محمد محنانی، آوا 
مهماندوست، رحمان اســماعیلی، پریسا حسین زاده، 
مبینا رحیمی، دانیال خندانی، فاطمه زهرا آقایی، شایان 
میرحسینی، مهران عبدی، پیام زمانی، پریناز بور، نرگس 
میرفتاح، ابوالفضل شاکری، افسانه زنگنه، فاطمه شیخلر، 
امیررضا محمدزاده، علی نعمتی و آرمیتا لطفی هم گروه 

بازیگران نمایش را تشکیل می دهند.

مراقب عالیجناب پولداَرک های 
اقتصاد ایران باشید

عالیجنــاب پولداَرک، 
عنوان یک کتاب هشــدار 
دهنــده و جذاب اســت 
بــرای کســانی کــه تازه 
تصمیــم گرفته انــد وارد 
چرخه فعالیت اقتصادی و 

کارآفرینی شوند.
به گزارش ایلنا، این مجموعه داستان کوتاه از سوی 

نشر بهار سبز روانه بازار کتاب شده است.
در این کتاب در قالب 84 داستان کوتاه با شخصیتی 
آشنا می شوید به نام عالیجناب پولداَرک، که یک پولدار 
به معنای واقعی کلمه است، از آن هایی که هیچ چیز به 
اندازه موفقیت اقتصادی و تجاری، برایشان اهمیت ندارد. 
از آن هایی که برای فعالیت های کاری و مالی خود برنامه 
و هدف دارند و در راه رسیدن به آن، به هیچ کسی رحم 

نمی کنند و مراعات هیچ چیز را نمی کنند.
وقتی مشغول صحبت های روزمره است، خیلی گرم و 
صمیمی است، حتی از شوخی و مزاح و نقل داستان های 
بامزه هم کم نمی گذارد ولی امــان از لحظه ای که وارد 
قلمرو منافعش شوید، ناگهان تبدیل به یک شخصیت 
سرسخت، خشن و جدی می شود. انگار که زلزله ای بپا 

شده، به حریف فرصتی برای عرض اندام نمی دهد.
او شکارچی لحظه هاست و منتظر اولین اشتباه طرف 
مقابل است تا در فرصت مناسب، پیروز میدان رقابت باشد 
و موجودی خود را افزایش دهد. شــفاهی قول می دهد 
و مکتوب قول می گیــرد و تالش می کند بیشــترین 
مسئولیت ها را به گردن طرف دوم بیاندازد. نقاط قوت 
افراد را بــا رندی تبدیل به نقطه ضعــف می کند و از آن 
برای امتیاز گیری بیشتر استفاده می کند. از رقابت در 
زمین های تراز و هم سطح پرهیز می کند و همیشه دنبال 
آن است که بازی را پیش از شروع، سه بر صفر برده باشد. 

عالوه بر این ها، عالیجناب پولــداَرک ده ها ترفند و 
شگرد فوق العاده دیگر برای تضمین موفقیتش دارد که 

تعدادی از آن ها واقعا چندش آور و زهردار است.
اما در کنار آداب چندش آورش که باید نســبت به 
آن ها آگاه بود و دوری جســت، یک سری توانمندی ها، 
مهارت ها، تکنیک ها و تاکتیک هایی هم دارد که موفق 
به اداره مجموعه های بزرگ اقتصادی و پول سازی های 
خارق العاده و افسانه ای شده و حیف است که این فنون 
و روش ها در ســایه آداب چندش آورش، مورد توجه و 

استفاده قرار نگیرد. 

تئاتر

کتاب

فرهنگ و هنر

ما مسئول گوش های 
مردمیم. ما به عنوان 

متولیان فرهنگ و هنر این 
مرز و بوم باید برای مردم 

خوراک فرهنگی مناسب و 
ارزشمند به مردم بدهیم؛ نه 

اینکه صرفا با توجه به نیاز 
لحظه ای آن ها کار به تولید 

اثر بپردازیم و اگر دیدیم 
آهنگی در جامعه گل کرد، 

هزاران کپی از روی آن 
بزنیم و منتشر کنیم


