
با سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر- ۵

روزی برای اجنه و مصلحت نظام

علیرضا بخشی استوار

چهارمین روز از جشنواره فجر با خبر درگذشت 
زنده یاد علی انصاریان در بهت عمیقی فرو رفت. گمان 
می کردیم او برای فیلم »رمانتیسم عماد و طوبا« در 
نشست خبری این فیلم در کنار اهالی رسانه باشد. 
اما این اتفاق متاسفانه رخ نداد و این فوتبالیست و 
بازیگر چشم از جهان فرو بست. در این حال و هوا و در 
شرایطی که فضای روز حاکم بر جشنواره فیلم فجر 
غمناک بود، تماشای فیلم ها شاید دلچسب نبود. اما 
به هرحال جشنواره به کار خود ادامه داد و در این روز 

از دو فیلم اولی رونمایی شد.
»زاالوا«

»زاالوا« نخســتین ساخته ارســان امیری، 
فیلمی در میان ژانری بود. فیلمی که داستانش در 
دهه 50 خورشــیدی می گذرد و بر اساس یک باور 
عامیانه شکل گرفته است و در حال و هوایی تاریخی 
در کردستان می گذرد. ماجرا درباره بحرانی است که 
در یک روستا به وجود می آید و حضور اجنه اوضاع این 
روستا را به هم می ریزد. اما این فیلم ساخته ای کم ادعا 
است که به قواعد درون متنی خویش پایبند است. 
کارگردان این فیلم در پی ایجاد یک رمز و راز روایی 
است و قصه برای او از هر امر دیگری مهم تر است. او 
از ابتدا هر عنصری را که وارد روایتش می کند مورد 

استفاده قرار می دهد. در این فیلم هیچ شخصیت، 
کاراکتر و یا حتی شئ و موقعیت اضافه ای به چشم 
نمی خورد و گویی همه چیز در خدمت فیلم است. 
روند دراماتیک فیلم درست پیش می رود و اتفاق ها در 
فیلم غیرقابل پیش بینی هستند. به گونه ای که اتفاق 
پایانی فیلم، غافلگیری مناسبی را برای بیننده ایجاد 
کرده است. ســکانس پایانی فیلم بر اساس رعایت 
منطق دراماتیک فیلم، ســکانس جذابی است که 

اتفاق  های درونش غیرقابل پیش بینی است.
»مصلحت«

اما »مصلحت« نخستین ساخته حسین دارابی، 
فیلمی تکراری است. اثری در مسیر فیلم های چند 
سال اخیر سازمان رســانه ای اوج. از لحاظ ساختار 
سینمایی این فیلم شباهت جزء به جزء با فیلم های 
سیاسی-تاریخی سال های اخیر این سازمان داشت. 
آثاری همچون »ماجرای نیمروز«، »لباس شخصی« 
و حاال هم »مصلحت«. این فیلم سینمایی که پیشتر 
»مصلحت نظام« نام داشت از ماجرای پنهان کاری 
پرونده یک آقــازاده در ســال های اول انقاب پرده 
برمی دارد. اگر چه این ماجرا واقعیت ندارد اما در آن 
سکوت در برابر واقعیت یک پرونده به ظاهر سیاسی و 
پنهان کردن آن، مصلحتی است تا کشور از هرج و مرج 
و آشوب فاصله بگیرد. داستان این فیلم در دوره ریاست 
جمهوری ابوالحســن بنی صدر و مخالفت هایش 
با شهید بهشتی روایت می شــود. دوره ای که پس 

از چندی منجر به گســترش اقدامات جنایتکارانه 
»سازمان مجاهدین خلق« در تهران و شهرستان های 
ایران شد. »مصلحت« اگرچه فیلمی استراتژیک به 
نظر می آید که در آن تاش شده نقاط و زوایای پنهانی 
از رخدادهــای اول انقاب روایت شــود اما عمًا در 
ساخت هیچ نکته ویژه و قابل تاملی ندارد. این فیلم 
تکرار مکررات در »اوج« است. سازمان رسانه ای اوج 
در این سال ها خط مشخصی را پی گرفته و بر اساس آن 
اقدام به تولید انبوه یک سری فیلم سیاسی با قواعدی 
آزمون پس داده کرده است. این که »مصلحت« به چه 
دلیل در لیســت فیلم های مسابقه سودای سیمرغ 
جشنواره قرار گرفته مشخص نیست، ولی احتمال 
دارد در بخش هــای طراحی صحنــه و لباس، جزو 

نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بشود.
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یکــی از راه هــای ماندگاری 
موسیقی و رســوم و آیین های 
مرتبط با آن، همچنین ســازهای 
ایرانی، ثبت رسمی آن ها به عنوان 
میراث ملی است که توسط وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی انجام می شود. 
ایــن کار از تحریف های احتمالی 
جلوگیری می کند و طی این روند 
است که کشورهای همسایه و غیر 
همسایه در تصاحب میراث ملموس 
و ناملموس ایرانی ناموفق می مانند؛ 
کما اینکه در برخی موارد این اتفاق 

افتاده است. 
ســوالی که گاه ذهــن اهالی 
موسیقی نواحی را به خود مشغول 
می کند این است که برای ثبت و 
تصویب ملی و رسمی موسیقی ها، 
ســازها، و آیین های موســیقی 
محور چه روندی طی می شــود و 
مسئوالن مربوط در سازمان میراث 
فرهنگی تا چه حد با کارشناسان 
و پژوهشــگران عرصه موسیقی 

کشور تعامل دارند؟ 
هوشــنگ جاوید، نویسنده، 

مولف و پژوهشگر موسیقی نواحی 
و آیینی ایران، که عالوه بر نگارش 
چندین اثر مکتوب در مقطعی به 
عنوان کارشناس با وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی همکاری داشته، در گفتگو 
با ایلنا درباره نحوه و چگونگی ثبت 
موســیقی ها و آیین ها و سازهای 

ایرانی توضیحاتی ارائه کرد.
    

 مسئله ای که همواره در ثبت 
رسمی موسیقی ها و آیین ها و سازها 
وجود داشــته نحوه تعامل و بده 
بســتان های کارشناســان و 
پژوهشگران موسیقی با مسئوالن 
مربوطه در وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری است. با 
توجه به تجارب قبلی خود در این 
زمینه، درباره این روال که به طور کم 
و بیش حاشیه هایی داشته، توضیح 

دهید.
تعاملی که می گویید آنطور که باید 
وجود ندارد، اما به هرحال همکاری هایی 
در ایــن زمینه هســت. به هــر حال 
کارشناسانی در میراث فرهنگی حضور 
دارند و تا جایی که می دانم آقای دکتر 
بهروز وجدانی یکی از آن افراد است که 

در بخش موسیقی فعالیت می کند. آقای 
وجدانی کارشناس بین المللی هستند 
و واقعا نمی توانیم کارهای انجام شــده 
توسط ایشــان را نادیده بگیریم. ایشان 
نه فقط برای من که برای دیگر دوستان 
نیز عزیز هستند و بسیار قابل احترامند. 

 موضوع این اســت که روال 
ثبت ملی یک اثر یا موسیقی یا یک 
ساز، نباید توسط یک فرد، بلکه باید 
بر اســاس نظر تیم یا شــورایی 

کارشناسی انجام شود. 
 شــورایی که می گویید وجود دارد، 
اما مقوله ثبت رســمی یا ملی نیازمند 
چند موضوع یا مسئله اســت. در این 
میان به فردی نیاز است که تاریخ نگار 
خوبی باشــد. فرد دیگر بایــد بر مقوله 
مردم شناســی اشراف داشــته باشد و 
دیگری نیز باید جامعه شناس باشد. من 
به دلیل پرونده هایی که وجود داشــته 
یکی، دوبار در جلسات حضور داشته ام 
و بر همین اساس می توانم بگویم چنین 
شورایی متشکل از متخصصان مذکور 
وجود دارد و اینگونه نیســت که چنین 
تیمی در میراث نباشد، اما موضوعی که 
وجود دارد این اســت که برخی تاش 
می کنند چنین فعالیت هایی را نبینند. 
یا اینکه نگرش خوبی نسبت به این مقوله 

ندارند. در حالی که افــراد متخصص، 
خیلی خوب موضوعات را مورد تحلیل 
و بررسی قرار می دهند و مشغول انجام 
امور مربوطه هستند. این حرف ها را به 
این دلیل نمی زنم که آن افراد دوستان 
من هستند، خیر اینگونه نیست و در این 
زمینه تعارفی ندارم. به هرحال به لحاظ 
فنی نظارت های دقیقــی وجود دارد و 

از گذشته این رویه وجود داشته است. 
  خودتان نیز در مقطعی یکی از 
اعضای شورای مربوطه بوده اید، 

درست است؟ 
 بلــه مــن زمانــی، در دوره آقای 
میرشــکرایی، یکی از اعضای شورای 
عالی مردم شناســی میراث بوده ام و تا 
زمانی که ایشان مسئول بودند من نیز در 

شورا حضور داشتم. 
 منظورتان این است که امور 
مربوط به ثبت و ضبط ها در میراث 

بدون نقص و ایراد است؟ 
 خیر منظورم بی نقص بودن فعالیت 
شورا نیست. به هرحال اتفاقاتی نیز رخ 
می دهد که مربوط به افرادی است که در 
استان ها و شهرها حضور دارند و بر این 
بخش تاثیر می گذارند. یعنی اینکه اگر 
مشکلی هم هست از شهرها و استان ها 
شروع می شود وگرنه اگر نگاهی جدی 
به قضیه داشته باشــیم به این نتیجه 
خواهیم رسید که دوستان و همکاران در 
میراث کارشان را درست انجام می دهند. 
مشکل اصلی برخی دوستان زحمتکشی 
هستند که در میراث و شعبه های میراث 
در استان ها دچار مسئله اند. اصل ماجرا 

نیزهمین است. 
دغدغه ای در مورد موسیقی کتول 
و کتولی ایجاد شــده کــه در نهایت به 
نفع موســیقی منطقه نیست. در حال 
حاضر مازنداران مدعی موسیقی کتولی 
است. واقعا نباید اینطور باشد، زیرا هیچ 
موضوع و مقوله ای به فرد یا افرادی خاص 

تعلق ندارد.
 اتفاقی که به تازگی رخ داده 
ثبت داالهو به عنوان شــهر ملی 
تنبور است که بحث و چالش هایی را 
میان هنرمندان منطقه صحنه و 
گوران ایجاد کرده است. در نهایت 
این تفرقه ها به نفع موسیقی نواحی 

کشور نیست. 
 مواردی که می گویید وجود دارد و 

حال نیز دغدغه ای در مورد موســیقی 
کتول و کتولی ایجاد شده است که در 
نهایت به نفع موسیقی منطقه نیست. در 
حال حاضر مازنداران مدعی موسیقی 

کتولی است.
 معموال در مراسمی که مربوط 
با ثبت بخش های مختلف موسیقی 
اســت، جــای هنرمنــدان، 
پیشکسوتان و موسیقی پژوهان 
خالی اســت و اخبار این اتفاقات 
آنطور که باید در رسانه ها منعکس 
نمی شود. به عنوان مثال در مراسم 
ثبت ملی داالهو به عنوان شهر ملی 
تنبور هیچ هنرمند یا پژوهشگری 

حضور نداشته است. 
 متاســفانه جریانی در بســیاری 
اســتان ها از ســوی برخی افراد به راه 
افتاده مخرب است. افراد مذکور از روی 
نادانــی اتفاقاتی را رقــم می زنند و در 
ادامه نمی دانند با آن چه کنند و چگونه 
آن را به سرانجام برســانند. متاسفانه 
چنین روندی ایجاد شــده و من نیز از 
اینکه این جریان چطور به وجود آمده 
متعجبم. واقعا برای من نیز سوال است 
که مشــاوران مدیران ما چه کســانی 

هستند؟
 به عنوان پژوهشگر موسیقی 
بر اساس منابع و اسناد به جا مانده 

تاریخی، از قدمت و پیشینه 
ساز تنبور بگویید.

 در رابطه بــا قدمت 
و پیشــینه ســاز تنبور 
یافته هــای بســیاری 
وجود دارد. این یافته ها 
در شوش وجود داشته 
و بیشــتر پیکره های به 
جا مانده، ســازی شبیه 

تنبور در دست دارند 
که من نام آن ها را 

»تنبورسان« گذاشته ام که به معنای 
مانند تنبور است. چنین پیکره هایی در 
گورستان های شوش پیدا شده است. 
تعدادی دیگر از پیکره های این چنینی 
در مارلیک یافت شده است. اگر بخواهیم 
گستره تنبور را بر همین اساس و طی 
این روند، بر اساس اکتشافات و یافته ها 
در نظــر بگیریم، این ســاز مخصوص 
منطقه ای خاص نیســت. یعنی اینکه 
برای پی بردن به قدمت تنبور باید فاصله 
جغرافیایی منطقه شوش )خوزستان( تا 
مارلیک )منطقه گیان( را در نظر بگیریم 
که حدود دو هزار کیلومتر است. حال 
شما فرض کنید که این جغرافیا طول 
و عرض نیز دارد و باید فواصل شــمالی 
و جنوبی و شــرقی و غربی را نیز در نظر 
داشته باشــیم. با توجه به این محدوده 
بسیار گسترده هرگز نمی توانیم بگوییم 
که ساز تنبور متعلق به منطقه ای خاص 

است. 
اگر ساز تنبور را به نام داالهو تصویب 
کرده اند، اشــتباه است. ساز 
تنبــور را باید به عنوان 
ســاز ویژه اقوام کرد 

ایرانی ثبت کنند.

هوشنگ جاوید:

تنبور باید به عنوان ساز ویژه اقوام کرد ایرانی ثبت شود 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

خبر

همزمان با پنجاهمین ســالگرد تصویب کنوانســیون رامســر و روز جهانی تاالب ها جمعی از 
کوهنوردان و دوستداران طبیعت در روز جمعه در کنار تاالب صالحیه نظرآباد واقع در استان البرز 
گرد هم آمدند تا ضمن گرامیداشت روز تاالب ها، به وضعیت نابسامان تاالب صالحیه اعتراض کنند. 
کنشگران محیط زیست در این گردهمایی طی بیانیه ای خواستار محدود کردن چرای دام در اطراف 

تاالب و تخصیص حقابه دائمی برای تاالب شدند. کنشگران محیط زیست در این بیانیه همچنین  از مسئولین خواسته اند تا از 
ورود پساب های تصفیه نشده به تاالب صالحیه و ساخت و سازهای بی رویه در اطراف تاالب جلوگیری کنند. 

به گزارش ایســنا مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشــهر 
گفت: در راســتای حفاظت از گونه های در خطر انقراض الک پشــت های 
دریایــی و پیشــگیری از آســیب بــه رونــد تولیــد مثــل آنهــا، ورود 
گردشــگران به ســاحل بنود و پارک ملــی نای بند به عنــوان اصلی ترین 
 ســاحل محــل تخم گــذاری الکپشــت ها از نیمه اســفندماه تــا پایان 

خردادماه سال بعد ممنوع است. 

  ورود گردشگران به  پارک مّلی نای بند ممنوع شد تاالب صالحیه نظرآباد را دریابیم

اگر ساز تنبور را به نام 
داالهو تصویب کرده اند، 
اشتباه است. ساز تنبور 

را باید به عنوان ساز ویژه 
اقوام کرد ایرانی ثبت کنند
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اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر ۲۸ بهمن 
تا ۳ اسفندماه در فضای مجازی برگزار می شود. 

به گزارش ایلنــا، با توجه به شــرایط بیمــاری کرونا و 
محدودیت های حضــور مخاطبان در ســالن های اجرای 

موســیقی و به جهت همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا، 
با تصمیم ستاد سی و ششمین جشــنواره موسیقی فجر، 

اجراهای این دوره جشنواره مجازی پخش می شود.
برهمین اساس ضبط اجرای گروه های حاضر در جشنواره 
با رعایت پروتکل های بهداشتی براساس جدول زمانبندی 
 آغاز شده است و بزودی از سوی دبیرخانه جشنواره جدول 
اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر و بسترهای 
پخش منتشر و معرفی خواهند شد. سی و ششمین جشنواره 
موســیقی فجر در بخش های رقابتــی و غیررقابتی برگزار 
می شود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست های 

پژوهشی برنامه های دیگر این دوره از جشنواره است.

رکورد تماشای کنسرت آناین ایران با اجرای پنجشنبه 
شب فرزاد فرزین در اپلیکیشن های روبیکا و آیگپ شکسته 
شــد.  به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایران، بزرگترین کنســرت آناین کشور به مناسبت میاد 

حضرت فاطمه )س( و روز مادر با اجرای فرزاد فرزین، از طریق 
دو اپلیکیشن »روبیکا« و »آیگپ« پخش و با حدود ١.٧ میلیون 
تماشا  مورد استقبال بی نظیر ایرانیان قرار گرفت. دومین شب 
اجرای پویش »برای تمام ایران می خوانم« با اجرای موسیقی 
پاپ و قطعه »نفس« توسط این خواننده برای نخستین بار، 
توانست کیفیتی مطلوب را در اختیار تمامی مردم ایران زمین 
قرار دهد و در راستای هدف اصلی خود که ایجاد فضای شاد و 
سرگرم کننده در روزهای سخت کرونایی بود، حرکت کند. 
این کنسرت که بدون بلیت فروشــی برگزار شد، توانست با 
یک میلیون و ۶٧۴ هزار تماشــا باالترین رکورد در تماشای 

کنسرت آناین را در کشور به ثبت رساند.

موسیقی

28بهمن تا 3 اسفندماه؛

اجراهای صحنه ای جشنواره موسیقی فجر مجازی برگزار می شود 
پنجشنبه شب و برای نخستین بار؛

رکورد تماشای کنسرت آنالین در ایران شکست 


