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لیال موسی زاده

لحظــات آخر یک کشــمکش 
بزرگ، دســت آخر کــه می فهمی 
نباخته ای اما باید تســلیم شــوی، 
که باید بــروی، برای جســتجوی 

روزهای بهتر، اما در آغازش بســیار 
سخت، از کشورت برای همیشه، یا 
طوالنی مدت دل بکنی و بروی، تنها 
اندازه یک چمدان جاداری. باید تمام 
دنیایی که داشتی را در آن جا بدهی 

و با خود ببری. 

روزهای ســخت پرکشــمکش و 
چالشی را پشت ســر گذاشته ای که به 
تصمیمی ســخت انجامیده: بریدن و 
رفتن. رفتن برای همیشه. یا الاقل برای 

چند دهه.
شب ها نخوابیده ای و فکر کرده ای تا 

بروی، تا هرچند از صفر، اما دوباره شروع 
کنی؛ از هیچ. اما بروی. پناه ببری جایی 
دیگر. غریب بمانی اما بروی. خانواده ات 
را هم نبینی و تنهای تنها با دل خودت 
بمانی و به امید روزهــای بهتر تالش و 

تقال کنی.

تقالیی وانفسا در روزگاری که نان از 
میان سنگ و گلوله بیرون می آید.

راســتی در یــک چمــدان چقدر 
می تــوان آرزو و عشــق و احســاس 
گذاشت؟ چقدر می توان در بین لباس ها 
و هدایا و ضروریات شــروع یک زندگی 
دوبــاره در غربت، خاطرات ارزشــمند 
 و عشــق و آرزو و احســاس را گذاشت 

و با خود برد؟ 
مگر می شــود تمام عشقت را درون 
یک چمدان بگنجانی؟ اما رفتن قطعیتی 
دارد که باید هر نشدنی ای را ممکن کند. 
بی رحمی این سفر از نیست شدن بدتر 
اســت. چراکه مرگ سرنوشت محتوم 
هرکسی اســت در عاقبت اما مهاجرت 
تحمیل شرایطی است و قطع امید. باید 
دل بکنی از هزار و یک چیز خواستنی، 
از خانه، محله، شهر، سرزمین، داشته ها 
و هر چیزی که روزگاری برای هدفی آن 

را خریده ای یا هدیه گرفته ای. 
ولیکن اگر چیــزی را بتوانی با خود 
ببری که آنجا هم آفتاب گرمی بر روزگار 
غریبی ات باشد و با آن بتوانی روزهای تلخ 

را سپری کنی بُرده ای.
دم رفتن عشقی که تو را رها نمی کند 
را عاقبت برمی داری. آن کتاب دســتور 

سه تار حسین علیزاده، آنکه تمام عشق و 
شور زندگی را در تو زنده نگاه داشته، حتماً 
چاره این درد می کند، شوق دلنگ دلنگ 
یک مضراب ســاز، که تو را حیاتی دیگر 
بخشیده و می بخشد. این همان عشقی 
اســت که کتابش را می بری تــا در دل 
غربت غمگین تار دلت، مضراب زندگی 
دوباره را نبض حیاتی دیگرگونه کنی. این  
همه ی آن عشقی است که تو در سرزمین 
اهورایی خود با همه سختی ها آن را حفظ 
کرده ای و داری در سفر مهاجرت با خود 
می بری. خوشــحال باش که هرچند 
نتوانستی در وطن خانه کنی و نتوانستی 
وطن را با خود برداری و به هرجایی که 
دوســتش داری و دلــت می خواهد، با 
خود ببری؛ اما عشقی را می بری که در 
وطن هم روی خوشی ندیده و می تواند 
در مهاجرت آسوده باشــد. و عشق در 

دوردست ها نیز زنده می ماند. 
از باقیمانده یک هواپیمای موشک 
خــورده در آســمان بر فراز کشــورم 
می نویسم و آن کتابی که جلدش تکه پاره 
بود. فاجعه سختی است اما باید ببالیم 
که تمام دارایی و عشــق یک پناه برنده 
به غربت، کتاب دســتور سه تار علیزاده 

بوده است. 

برای موسیقی، همان عشق جاودانه 

خانه ویران شد وآن نقش به دیوار بماند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فراخوان دومین دوره جشنواره  
بین المللی موسیقی شیراز

دومین دوره  »جشنواره  بین المللی موسیقی 
شیراز« با عنوان »اپوس 2: لودویگ ون بتهوون« 
با تمرکز بر آثار این آهنگســاز بزرگ موســیقی 
کالســیک از تاریخ 17 تا 20 تیرمــاه 1399، با 
همکاری اســتادان برجسته  موســیقی کشور، 
مشارکت آموزشگاه موســیقی فروغ و موسسه  
فرهنگی- هنری شهرآفتاب با حمایت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس در مجموعه 
فرهنگی- سینمایی هنرشــهرآفتاب در شیراز، 

برگزار خواهد شد. 
این فســتیوال با هدف ایجاد شــوق و انگیزه  
بیشــتر برای نوازندگان، آهنگسازان و همچنین 
پژوهشگران موسیقی، به منظور ارائه  توانایی ها و 
داشته های خود و همچنین ایجاد بستری مناسب 
برای معرفی و تفسیر آثار آهنگسازان بزرگ تاریخ 
موسیقی و آهنگسازان معاصر کشورمان طراحی 
شده است. امید به اینکه تعامل سازنده و صمیمانه 
میان موزیسین های ایرانی و میهمانان غیرایرانی 
این جشنواره عالوه بر پیشرفت و ارتقای جایگاه 
ایشــان، به معرفی انواع فاخر موسیقی به عموم 

هم میهنان مان نیز یاری رساند.

با توجه به گســتردگی و گوناگونی رویدادها، 
استادان، هنرمندان و مدیران مجرب و شایسته  
حــوزه  موســیقی کشــور در قالب شــوراهای 
متعدد از قبیل شــورای علمی و هنری، شورای 
سیاستگذاری، مدیریت اجرایی، مدیریت روابط 
عمومی، مدیریــت بین الملــل و .... در برگزاری 
این جشــنواره مشــارکت دارند. محمدهادی 
اوجی مدیر هنری، محســن خباز مدیر اجرایی و 
مشاوران علمی این فســتیوال عبارتند از: روزبه 
تابنده، محمدرضا تفضلی، علــی رادمان، آروین 

صداقت کیش.
 مشــاوران هنری در بخش آنســامبل ستاره 
بهشــتی، فرزاد خاوند و آذین موحد هســتند و 
مشــاوران هنری بخش پیانو را ربکا آشــوقیان، 
رافائل میناسکانیان و محمد هادی اوجی تشکیل 
می دهند. امور بین الملل این جشــنواره را گروه 
FAM IA به سرپرستی میالد فرجادیان بر عهده 
دارد. دومین دوره جشنواره بین المللی موسیقی 
شیراز در سه بخِش غیررقابتی سازمان یافته است:

• کنسرت
• مسترکالس 

• کارگاه های آموزشی و ارائه مقاالت
داوطلبان باید مطابق با آیین نامه  جشنواره تا 
مهلت تعیین شده نمونه  تصویری اجرای رپرتوار 
خود را که شامل اجرای دست کم یک اثر از لودویگ 
ون بتهوون باشد، در وب سایت رسمی جشنواره به 
آدرس www.SIMF.ir بارگذاری کنند. پس از 
بررسی و ارزیابی آثار ارسالی توسط هیأت بازبینی، 
از برگزیدگان برای شرکت در جشنواره و اجرای 

صحنه ای دعوت به عمل خواهد آمد.
• مهلت پذیرش آثار در بخش کنسرت حداکثر 

تا تاریخ 1399/02/10 خواهد بود.
•  نتایــج و اعالم پذیرفته شــدگان در بخش 
کنســرت تا تاریخ 1399/02/20 در وب سایت 

رسمی جشنواره منتشر خواهد شد.
•  مرجع رسمی اطالع رسانی جشنواره سایت  
www.SIMF.irاســت که تمامــی اخبار و 
اطالع  رسانی ها از این طریق منتشر خواهد شد. 
پیگیری اخبــار و اطالعات ایــن مرجع برعهده  

درخواست کنندگان است.
• تصمیم گیری دربارۀ مسایل پیش بینی نشده 

به عهدۀ دبیرخانه جشنواره است.
• دبیرخانه جشنواره بین ساعت های 9 تا 17 
روزهای کاری پاسخگوی پرسش های داوطلبان 
خواهد بود. شماره  تماس:  36301686-071 و 

09027928239

نوا

بهروز آقاخانیان

شــاید تابه حال از خودتان پرسیده باشــید که چرا از فالن 
هنرمند رپ یا گروهی از آنها، خوشم می آید یا اینکه فکر کنید 
عقایدتان به آنها نزدیک تر است. یا اینکه برعکس فکر کنید چرا 
در شعرهای دیگری بر سر پاسخ به سؤاالت اساسی اجتماعی، 
سیاسی یا فلسفه مانند عدالت، اخالق و مذهب هیچ وجه اشتراکی 
ندارید. در بســیاری از متون تحلیلی و انتقادی در دنیای هنر و 
ادبیات برای شناخت بهتر هنرمندان آنها را به دسته های مختلف 
تقسیم بندی می کنند. دسته های که گاه به صورت قطبی در برابر 
هم قرار می گیرند و گاه همپوشانی دارند. از شناخته شده ترین 
این دسته بندی ها، گروه بندی هنر برای جامعه )یا هنر متعهد( 
در مقابل هنر برای هنر اســت. جایی که به طور مثال در شــعر 
معاصر فارسی شعرایی مانند شــاملو به عنوان شاعری متعهد 
)مخصوصــاً در دوره پیش از انقالب اســالمی( در مقابل یداهلل 
رویایی قرار می دهند یا دسته بندی هایی مانند تجربه گرا/ جریان 
اصلی )تجاری(، محتوا گرا/ فرم گرا که برای شاخه های مختلف 
هنری در دوره های مختلف انجام شده است. آنچه در نوشته های 
تحلیلی و انتقادی رپ فارسی تا به امروز جریان داشته عمداً ناظر بر 
 )Lyricist( دوگانه زیرزمینی و تجاری یا هنرمندان شعر محور

در مقابل چیز غیر از آن بوده است. حال آنکه ازنظر نویسنده این 
یادداشت ابزارهای دسته بندی تازه تری نیاز است تا بتوان به وسیله 
آن شناخت بهتری از صحنه رپ فارسی به دست آورد. به طور مثال 
آیا تمامی رپرهای زیرزمینی را می توان ازنظر فکری مانند هم در 
نظر گرفت؟ یا اگر به طور عمده این طور باشد آیا صرف قرار گرفتن 
در تحت عنوان زیرزمینی به ما شناختی کافی از آنها می دهد؟ 
مثاًل آیا همه آنها ازنظر دیدشان نسبت به مذهب یا سنت شبیه 

هم هستند؟
البته قصد من در اینجا نه موشکافی و برچسب زدن خوب 
و بد بر هنرمندان و نه زیر سوال بردن دسته بندی های پیشین 
است. بلکه به دنبال آن هستم که اوالً این نوشته بهانه ای باشد 
برای گشایش فصلی تازه در حوزه نقد رپ فارسی. گشایشی که 
با به کارگیری ابزاری تازه برای تحلیل هنرمندان و جریان های 
موجود می تواند حاصل شــود. و ثانیاً معرفی ابزار جدیدی که 
می تواند شناخت بهتری از نظام فکری هنرمند به مخاطب دهد.

شاید تابه حال اســم گرایش چپ و راســت را در سیاست 
شنیده باشید. اصطالحی که از زمانی به این اسم متداول شد 
که طرفدار هرکدام از جناح های سیاسی در اروپا در سمت چپ 
یا راست پارلمان می نشستند. اما منظور از این دسته بندی در 
این یادداشت معنی جناح و حزب سیاسی ندارد بلکه مقصود 

گرایش و جهت گیری فکری اســت. گرایش راســت در اکثر 
فرهنگ ها ناظر به ارزش هایی اســت که اصول آن ریشــه در 
گذشته و ســنت دارد. مانند تأکید بر اخالقی که اصول آن در 
مذهب و تاریخ آن کشور است. افرادی با این گرایش فکری در 
ایران عمداً یا به مذهب و یا به ارزش های ایران باستان و نمادهای 
آن تعصب و تعلق خاطر دارند. نگاهشان نسبت به زن همراه با 
حس مردانگی، تعصب و مالکیت است و معموالً نسبت به تغییر 
در نظم و سیستم موجود اطرافشــان مانند خانواده، جامعه و 
کشور موضعی منفی، ســخت و محافظه کار دارند. در مقابل 
افرادی با گرایش چپ فکری بیشتر در پی تغییر در وضع موجود 
و شنا در خالف جهت باورهای گذشــته که ریشه در مذهب، 
تاریخ و ســنت دارند هســتند. باور به برابری های اقتصادی و 
اجتماعی میان افراد جامعه جدا از مذهب، نژاد و جنســیت و 
پرهیز از تفکر مردســاالرانه از ویژگی های اصلی این گرایش 
فکری است. اعتقاد به اینکه تقسیم قدرت و منابع میان افراد 
آســیب پذیرتر جامعه نه به معنای لطف و خیریه بلکه احقاق 
حق است. و اینکه نگاهشان به مردم دنیا برخالف نگاه ملی یا 
قومی گروه اول نگاهی جهان وطنی و فراتر از مرزهاست. البته 
مسلم است که نمی توان افراد را به صورت قاطع دریکی از این 
دودســته قرارداد. درواقع گرایش راست و چپ طیفی را میان 
خود قرار می دهند که تفکر فرد در سال های مختلف زندگی اش 
می تواند جایی در میان این طیف باشــد. این کــه چرا افراد به 
سمتی از طیف در طول زندگی شان میل می کنند تحت عنوان   
political socialization مبحثی جداست ولی محیط و 

میزان درآمد خانواده، میزان و محل تحصیل، رسانه، مذهب، 
جناح های سیاسی و سیاست های دولت ها عوامل تعیین کننده 
آن هســتند. عالوه بر این افراد در طول زندگی ممکن اســت 
تحت شرایط مختلف در طول این طیف جابجا شده و گرایش 

فکری شان تغییر کند.
هنرمندان فعال در رپ فارسی را نیز مانند دیگر افراد می توان 
از این نظر تحلیل و بررسی کرد، هرچند این یادداشت قصد و 
فرصت آن را ندارد و تنها به مواردی من باب نمونه اکتفا می کند. 
به طور مثال ســروش لشــکری )هیچ کس( مانند بسیاری از 
متولدین دهه 60 تحت تأثیر فرهنگ لوتی کردی و مردانگی 
و تعصــب روی ارزش های ناسیونالیســتی بــود )گرایش به 
راست( اما با افزایش سن و مهاجرت از این نگاه متعصب فاصله 
گرفت و بیشتر به ســوی ارزش های چپ، نگاه جهان وطنی، 
ضد ســرمایه داری و برابری خواه میل کرد یا یاس از گذشته 
تابه حال عمداً به واســطه پرداختن به مباحث اخالقی، باور به 
انتقاد نرم به سیستم و تعلق خاطر به ارزش های ایران باستان 
)البته بیشتر درگذشته( می توان او را در طیف راست قرارداد. 
در مقابل اعضای تشکل های زیرزمینی دهه 90 مانند پالک، 
چریک، ملتفت و تا حدی دیوار گرایششان عمداً به سمت چپ 
بوده است. همان طور که گفته شد نویسنده امید دارد که این 
یادداشت بهانه ای برای به کارگیری معیاری نو برای تحلیل در 
متون انتقادی رپ فارسی باشــد. تحلیل هایی که به شناخت 
هرچه بیشتر مخاطب از گذشــته و صحنه حاضر رپ فارسی 

کمک می کند.

وحید خانه ساز

سعید جعفرزاده احمد سرگورابی، متخلص به 
پرواز همای، طی روزهای گذشته با انتشار پستی 
در صفحه شخصی اش ضمن تسلیت به بازماندگان 
پرواز مرگبار ایران -کیــف، با لحنی کنایه آمیز از 
مردم خواست با پروازهای ارزان مسافرت نکنند! 

او ساعاتی بعد پستش را پاک کرد!
احمد سرگورابی که چندی پیش لقب پرواز 
همای را برای خودش انتخاب کرد، به گفته خودش 
قرار بوده در پرواز مرگ بــار تهران-کیف حضور 
داشته باشد. او روز گذشته جمعه 20 دی ماه پستی 
را منتشر کرد و چند ســاعت بعد در پی اعتراض 

مخاطبان و فالوئرهایش آن را پاک نمود.
پرواز همای که پیش از روی کار آمدن دولت 
آقای روحانی به دلیل برخــی فعالیت های برون 
مرزی چند سال ممنوع الکار شــده بود و در سال 

1394 با اظهار ندامت و پشیمانی و نوشتن توبه نامه 
و حمایتهای معاونت هنــری وقت، به فضای کار 
بازگشت و در این سال ها به علت همکاری با برخی 
موسسات خواننده ســاز، به خواننده ای پرکار و 
پردرآمد تبدیل شــده، در صفحه اینستاگرامش 
ضمن تسلیت به درگذشتگان با لحنی کنایه  آمیز 
به مردم پیشنهاد کرده از انتخاب پروازهای ارزان 

قیمت برحذر باشند!
در حالی او وضعیت مالــی خوب خود را به رخ 
مردم کشیده اســت که یک روستازاده است و در 
فقر و نداری برای یادگیری »مداحی« و »خواندن 
در تعزیه« اقدام کرده اما پس از چند ماه تالش آن 
را هم نیمه کاره رها نموده است و بهتر دیده که به 
شیوه دلخواه خودش بخواند و نام خواننده را بر خود 
بنهد. سپس با ترفندهایی که برخی آن را تالش در 
جهت وزش باد و ناراستی می نامند خود را به قدری 
توانسته از فقر و شرافت دور و به نوکیسگی نزدیک 

کند که نه تنها روزگار گذشته خویش را به یاد ندارد 
بلکه حتی می تواند با تمسخر طعنه به مردگان بزند.  
سعید جعفرزاده احمد سرگورابی، نوشته است: 
»مســافران این پرواز یا ایرانی های مقیم کانادا و 
یا دانشــجویان ایرانی کانادا و یا کسانی بودند که 
برای نخستین بار به کانادا سفر می کردند تسلیت 
به خانواده هــای داغ دار این پرواز، قرار بود من هم 
در این روزها به کانادا سفر کنم و این پرواز یکی از 
پیشــنهاهای ارزان بود و خوشبختانه من مسیر 
دیگری رو برگزیدم. لطفــا در انتخاب هواپیماها 
دقت کنید، هواپیماهای بوئینگ هفتصد و سی و 
هفت در سال های گذشته سقوط و تلفات زیادی 
داشته با اینکه سه سال بیشتر از عمر این هواپیما 
نمی گذشــته، ای کاش اندکی اطالعات پروازی 
پیش از انتخاب مسیرها داشــته باشیم و تنها به 

قیمت پایین پرواز فکر نکنیم.«
 همای کمی بعد به دلیــل واکنش مخاطبان 

 این پست را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد! 
پــرواز همــای در ســال 1393 پیــش از رفع 
ممنوع  الکاری اش طی مصاحبه با یکی ار رسانه ها 
گفته بود: »ما در ایران مشکل خاصی نداشتیم. در 
واقع صالح نبود که در چند سال گذشته به دلیل 
اتفاقاتی که در کشور رخ داد، کنسرت برگزار کنیم. 
نوع موسیقی ما به گونه ای بود که صالح نبود روی 
صحنه باشیم. مسئولین هم هیچ وقت ما را ممنوع 
نکردند و فقط می گفتند که آقای همای صبر کنید 

جو جامعه طوری باشد که وقتی شما روی صحنه 
می روید، مردم لذت ببرند و تحریکی ایجاد نشود.« 
ولیکن مردم فراموش نکرده اند که او در تلویزیون  
صدای آمریکا حرف های دیگری بر زبان آورده بود.

گفتنی است، هواپیمای مسافربری بویینگ 
737 متعلــق به خطــوط هوایــی اوکراین روز 
چهارشــنبه 18 دی ماه، در پی خطای انســانی 
پدافند سپاه پاسداران ســاقط شد و 176 مسافر 

آن جان باختند.

ابزارهایی برای تحلیل رپ فارسی: گرایش فکری چپ و راست

رپرهای راست و چپ

درحاشیه یادداشت عجیب و کنایه آمیز پرواز همای در صفحه اینستاگرامش

مردم از پروازهای ارزان قیمت برحذر باشند!
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