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چهارگاه8

بیتا یاری

چه کســی مســئول است؟ چه 
کسی مسئول خســارت وارد آمده 
بر ســن گردان تاالر وحدت است؟ 

چه کسی می تواند مسئولیت خرابی 
صحنه  گردان تاالر وحدت را حاال که 
از چرخش بازمانده به گردن بگیرد؟ 
در روزگار ســامت تــاالر وحدت، 
چندین و چنــد رده مدیــر حی و 
حاضر دارد و حاال که خبر از خرابی 
آن به علت سهل انگاری مدیران در 

عدم اصرار بر رعایت قوانین از جانب 
تهیه گنندگان برنامه ها روی ســن 
تاالر وحدت منتشر شده چه کسی 
می پذیرد که با دســتور او این اجازه 
داده شده است تا تئاتری بر سن تاالر 
وحدت برود که صحنه چرخان آن را 

از حرکت بیندازد؟

تاالر وحــدت کــه روزگاری به 
دستور فرح پهلوی در ایران ساخته 
شد به منظور اجرای اپرا و کنسرت 
اهالی موسیقی تدارک دیده شد؛ اما 
بعد از انقاب مراس گوناگونی را به 
خود دیده اســت که هیچ ربطی به 

موسیقی نداشته اند. 

اما در چند ســال اخیــر رویکرد 
اقتصادی زرد و بنگاه وار مدیرعامل 
بنیاد رودکی این سالن فرهنگی را از 
تشخص و ســامت توامان انداخته 

است.
چند سالی هست که مدیرعامل 
بنیاد رودکی با کرایه دادن ســالن 
به هر صنفی، اثبات کرده که تنها به 
فکر کسب درآمد و منافع اقتصادی 
است و به تنها چیزی که نمی اندیشد 

فرهنگ و هنر موسیقی است. 
بنیادی که بایــد مدیرعامل آن 
شخصیتی آگاه به ارزش های هنر و 
فرهنگ و روابط بین المللی فرهنگ 
و هنر باشــد، اکنون مدت هاســت 
که با مدیری روبروســت که در برابر 
بی مباالتی های خود کــه به دور از 
شــان فرهنگ و هنر اســت نه تنها 
اقدام به اصاح رویه خود نمی کند، 
بلکه مدام مرتکــب اینگونه رفتارها 

می شود. 
از ایــن رو اهرم هــای گرداننده 
صحنه چرخان تاالر وحدت آسیب 
می بیننــد و گفته می شــود که با 
وضعیت بد اقتصــادی امکان تعمیر 
و رفع مشــکل به ســختی ممکن 
اســت و حتی برخی ارسال قطعات 
را به علــت تحریم هــا غیرممکن و 
رفع آســیب را غیرممکن می دانند؛ 
اما مدیرعامــل بنیاد رودکی در یک 
رفتار بســیار آشــنا که اغلب بدان 

شیوه روســی ســرپوش گذاری بر 
مسایل و مشکات می گویند اظهار 
می دارد که مســاله حادی نیست و 

فورا برطرف شده است.
 با این حــال شــنوندگان عاقل 
نیز می داننــد که این پیــام به چه 
مفهومی اســت. واقعیت این است 
که مشــکات اهالی فرهنگ و هنر 
سال هاســت بــا همین سیســتم 
مدیریت می شــود: کتمان حقایق و 
وارونه کــردن واقعیات و این خرابی 
تاالر وحدت نمونــه ای از این رویه 
اســت که بروز یافته و عیان شده تا 
همگان متوجه عمق فاجعه شــوند 
که بر ســر فرهنگ چــه مدیرانی 
 حاضرند و دالیل ایــن همه ویرانی 

و زوال چیست.

مسئول خرابی صحنه  گردان تاالر وحدت کیست؟

میراثی که نگهبان شایسته ای ندارد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 بازداشت جاس استون 
در کیش تکذیب شد

پلیس کیش اعام کرد: جاس استون خواننده 
زن معروف انگلیسی در جزیره کیش بازداشت نشده 
بلکه به علت نداشتن مدارک الزم طبق مقررات از 
ورود او به کشور جلوگیری شد . به گزارش ایرنا در 
پی انتشار اخباری مبنی بر بازداشت و اخراج جاس 
استون خواننده زن انگلیسی به همراه گروهش در 
جزیره کیش، پلیس این جزیره اعام کرد: نامبرده 
باز داشت نشده بلکه به خاطر نداشتن مدارک الزم و 
فقدان مجوز ورود به جمهوری اسامی ایران با اولین 
پرواز باز گردانده شده است. پلیس کیش اضافه کرد: 
جاس اســتون و همراهانش که روزشنبه ۹ تیرماه 
باپرواز مستقیم مسقط به جزیره کیش وارد فرودگاه 
این جزیره شده بودند، برابر ضوابط مسافری با اولین 
پرواز در صبح روز بعد به مقصد امارات پرواز کردند. 
از طرفی جاس استون پس از این سفر در ایستاگرام 
خود نوشــت: در انتهای سفر به کشورهای منطقه 
خلیج فارس، وارد کیش شدم، ضمن آگاهی از قوانین 
و مقررات، قصد برگزاری هیچ کنسرتی یا هرگونه 
حرکت سیاسی نداشــتم اما پس از ورود به فردگاه 
کیش به خاطر نداشتن مجوزهای الزم نتوانستیم 
وارد جزیره شویم و بعد از صحبت های طوالنی البته 
محترمانه و دوستانه، ما را یک شب در محل مسافران 
خارجی اســکان دادند و فــردای آن روز به امارات 
بازگردانده شدیم. او اضافه کرد: در آن لحظات خیلی 
دلگیر شدم، احساس کردم قلبم شکسته، با احساسی 
عجین شده از نزدیکی و دوری، بارقه ای از امید در من 
هواید شد و امیدوارنه احساس واقعی خودم را بیان 
کردم. او، در ادامه تصریــح کرد: ماموران فرودگاه با 
نهایت احترام و مهربانی با ما رفتاکردند اما در عین 
حال از قوانین و مقررات پیروی کردند. جاس استون 
در پایان مطلب اینستاگرامی خود نوشت: ماموران 
فرودگاه بین المللی کیش دقیقاً طبق مقررات عمل و 
ما را تا سوار شدن به هواپیما بدرقه کردند و در تمام این 
مدت به خاطر این پیشامد از ما عذرخواهی کردند، 
این درحالی بود که کسی که باید عذرخواهی می 
کرد مــن و همراهانم بودیم زیرا ایــن مابودیم که 

مجوز های الزم را همراه نداشتیم.

رودکی میزبان »طرز مستور« 
می شود

تازه ترین اجرای زنده پروژه »طرِز مســتور« با 
هنرمندی علی بهرامی فرد نوازنده سنتور و هادی 
آذرپیرا نوازنده تارو عود ســاعت ۲۱ روز دوشنبه 
۳۱ تیرماه در تاالر رودکی تهران برگزار می شود. 
»طرز مســتور« که آلبوم آن نیز طی هفته های 
آینده در دســترس عاقه مندان موسیقی ایرانی 
قرار خواهد گرفت از جمله پروژه های موســیقی 
ایرانی اســت که طی ماه های اخیر عاوه بر تهران 
در چندین شهرســتان نیز پیش روی مخاطبان 
قرار گرفته اســت. از علی بهرامی فــرد و هادی 
آذرپیرا که همکاری های مشترکی با کیهان کلهر 
در کنسرت های پیشین او داشــتند، پیش از این 
آلبوم بی کام »راح روح« منتشــر شده بود. علی 
بهرامی فرد عاوه بر تالیــف کتاب های مختلف 
تخصصی و تدریس دروس مختلف موســیقی از 
جمله ردیف موسیقی دســتگاهی ایرانی، مبانی 
آهنگسازی، فرم و آنالیز و تئوری موسیقی در مراکز 
مختلف دانشگاهی و آموزشی آلبوم های »راهه«، 
»گشایش«، »زبعد ما«، »تنها نخواهم ماند« را در 

بازار موسیقی منتشر کرده است.
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شرکت ناکســوس، موسسه انتشــاراتی موسیقی در 
آلمان، با تبلیغات گسترده ای در سطح بین المللی انتشار 
اولین آلبوم از مجموعه »مادرم ایران« اثر علی رهبری را در 

بازار جهانی آغاز کرد. 
اولین آلبــوم از مجموعه »مــادرم ایــران« با قطعه 
»نوحه خوان«، داستان روز عاشــورا، شروع می شود که 

علی رهبــری آن را به حســین 
علیزاده تقدیم کرده است. این 
اثر کامًا ایرانــی که رهبری 

آن را در ۲۳ ســالگی تدوین 
کرده، ابتدا بــرای ویولن و 
ارکستر نوشته شده بود که 

اخیراً با تغییراتی در پراگ توســط ارکستر 
ســمفونیک متروپولیتــن جمهوری 
چک و همراه با سولیستی پائوال 
رهبری، همسر علی رهبری، 
 که تابعیت ایرانی دارد، ضبط 

شده است. 
در طــول همــکاری 
چندین ســاله رهبری با 
موسســه ناکسوس، این 
نخستین آلبومی است که 
علی رهبری اثری از خود را 

برای این موسسه رهبری می کند. در اولین عکس العمل، 
»داوید دنتون«، از منتقدین مشــهور موسیقی کاسیک 
در لنــدن، در مقاله ای علــی رهبری را ســتایش کرده و 
می نویسد: »این هنرمند دارای ســبک منحصر به فرد و 
 بسیار شخصی اســت و با اینکه عمدتاً »سیستم آتونال« 
را رد می کنــد، ولــی موســیقی اش مــدرن و تجربــی 
جلوه می کنــد و چه قدر حیف اســت که ایــن هنرمند 
اکثر وقتــش را صرف رهبری ارکســتر کرده و شــهرت 
جهانی اش را هم بیشــتر بــه عنوان رهبر ارکســتر پیدا 
 کــرده و فرصــت کافی بــرای نوشــتن آثاری بیشــتر

 نداشته است.«

بهروز آقاخانیان

اوایل ســال ۹۳ بعد از چند سالی دوری 
از رپ فارســی به عنوان مخاطبــی پیگیر، 
دوباره شــروع کردم به گــوش دادن کارها. 
اینکه چه شــد دوباره پیگیر شدم را به خاطر 
نمی آورم. شــاید به خاطر محبوب شــدن 
ســاوندکاود به عنوان پلتفرمی جدید میان 
هنرمندان آلترنیتیــو ازجمله اهالی رپ بود 
که باعث می شــد آثار از ســرگردانی میان 
وب ســایت های کم کیفیــت و ناپایدار رپ 
فارســی نجات پیدا کنند یا شــاید به دلیل 
محبوب شدن فیس بوک در آن سال ها بود. 
یا آنکه مهم تر از اینها به واســطه پا به صحنه 
گذاشــتن اســتعدادهای مصمــم و خاق 
 بود که جان تــازه ای در کالبــد این جریان 

دمیده بودند.  
با اشتیاق به عقب بازگشــتم تا کم کاری 
چهار ساله ام را تا جایی که می توانستم جبران 
کنم. از ســال ۸۹ بعد از آن همه اتفاقات در 
کشور، مهاجرت تحصیلی و دوباره بعد از چند 
سال دوری از دانشگاه به خاطر کار و سربازی، 
ســر کاس نشســتن، زندگی در کشوری 

جدید با محدودیت مالــی، تاش برای پیدا 
کردن کار، از شهری به شهر دیگر رفتن و باقی 
مصائب و سختی ها و مهم تر از همه آشنایی 
با افرادی جدید و فعالیــت در فضای فکری 
کامًا متفاوت؛ فرصت و رمقی برای پیگیری 
رپ فارسی نگذاشته بود.  با شور و شوق کارها 
را از ساوندکاود و ســایت های دیگر گوش 

می دادم؛ اما این کافی نبود. 
بیــش از ۵۰۰ آهنــگ را در فهرســتی 
جمــع آوری و بــر اســاس موضوع شــعر 
تقســیم بندی و تحلیــل کــردم. درنهایت 
نتیجــه ای که بعــد از ۴ ســال دوری به آن 
رســیدم این بود که جریان رپ فارسی بعد 
از کم کاری های ناشــی از تحوالت سیاسی 
کشــور، مهاجرت تعــدادی از هنرمندان و 
قبل تر از آن وارد شــدن جریان پاپ معروف 
بــه رپ ۶ و ۸، دوباره دارد خود را بازســازی 
می کند.  حرکتــی که این بار بیــش از قبل 
مصمم، پخته و آگاه است و مسلماً بر مخاطب 
خود نیز تأثیر می گــذارد. اما آیا باقی جوانان 
)چه فعاالن در عرصــه هنرهای زیرزمینی و 
چه عرصه های دیگــر فرهنگی- اجتماعی( 
که ســعی دارند نگاهی انتقادی به اتفاقات و 

جریان های جامعه خود داشــته باشند هم 
از این حرکت آگاه هســتند؟ یا برعکس، آیا 
هنرمندان و مخاطبان جریان آلترنیتیو رپ 
فارسی اطاعی نسبت به نگاه گروه های دیگر 
فعال در جامعه خود دارند؟ اطاع و ارتباطی 
که می تواند به شکل گیری گفتمان های تازه و 

حرکت هایی تأثیرگذارتر کمک کند.*
این بود که تصمیم گرفتم از خودم شروع 
کنم. با توجه به شناختی که از رسانه داشتم 
فکر کردم نوشتن درمورد جریان رپ فارسی 
در رسانه ای غیر از وب سایت های این جریان 
می تواند قدم مثبتی باشد. رسانه ای که بدانم 
گردانندگان آن جوانانی دغدغه مند با تفکری 
انتقادی و تا حد ممکن ساکن ایران هستند. 
این زمان مصادف با دوره ای بود که وب سایت 
میدان چند ماهی شــروع بــه کار کرده بود. 
نوشــته هایم را برایشان فرســتادم و بعد از 
گفتگوهایی که با تحریریه شان در مورد نوع 
نگاهم داشــتم، تصمیم به انتشار آنها گرفته 
شــد. همکاری که بعد از پنج سال تا به امروز 
هم ادامه دارد. اخیراً همایشی در خانه وارطان 
در تهران توســط گروه خورشید هیپ هاپ 
برگزار شــد که تجســمی مهم در راستای 

این گفتمان میان فعــاالن رپ و هیپ هاپ 
با دیگر گروهای فعال اجتماعی است. جایی 
که سخنرانان بر لزوم حق همه شهروندان بر 
شهر صحبت کردند. شهروندانی که گروه های 
زیادی از آن مانند هنرمندان غیررســمی، 
معلوالن، آســیب پذیران از روایت رســمی 
برآمده از سیستم و فرهنگ سنتی حذف یا به 
حاشیه رانده  شده اند. موقعیتی که می طلبد 
هنرمندان رپ و گرافیتی با مداخله در آن  هم 
خود را بیان کنند و هم  صدایی باشــند برای 
به حاشیه رانده شدگانی که آن را نمایندگی 

می کنند. امید به آن اســت که این گفتمان 
میــان جهانیان قوت بگیــرد و بیش ازپیش 

شاهد آن باشیم.
*در دو یادداشت »زیرزمینی که مهم تر از 

هیپ هاپ است« و »رپ فارسی امروز آگاه تر، 
خاق تر، تجاری تر« که دومــی در روزنامه 
توسعه ایرانی منتشر شده، با تفصیل بیشتری 
در مــورد نگاهــم در مورد لــزوم همکاری 
میان فعاالن رپ فارســی و دیگر هنرمندان 
زیرزمینی و همچنین جریان رپ فارسی دهه 

۹۰ توضیح داده ام.

نقد سطح آهنگسازی »علی رهبری« همراه با انتشار جهانی قطعه »نوحه خوان«

ورود »مادرم ایران« به بازار جهانی

نگاهی به رپ فارسی و حرکت امروزی آن، مؤید یک نکته است؛

لزوم شکل گیری گفتمان های تازه

دنیا در صدا

دنگ و دونگ

بنیاد رودکی که باید 
مدیرعامل آن شخصی 
آگاه به ارزش های هنر و 

فرهنگ و روابط بین المللی 
فرهنگ و هنر باشد، اکنون 

مدت هاست که با مدیری 
روبروست که در برابر 

بی مباالتی های خود نه تنها 
اصالح رویه نمی دهد، بلکه 

مدام مرتکب رفتارهایی 
سوال برانگیز می شود
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