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اقتصاد هنر
بودن یا نبودن

یادداشت

قسمت()3

گروه رس�تاک :چقدر زود دیر میش��ود! یادمان هس��ت که بخش
نخس��ت یادداش��ت را درباره اهمیت حضور فرهن��گ و هنر در جامعه و
بخش دومش را به معاش یک موزیسین بومی اختصاص دادیم .تا گفتند
حاال میتوانید با رعایت ضوابط بهداشتی به روزمرگیهای عادی زندگی
بازگردید ،بارقههای ش��ادی و امید از دست و زبان و چشمانمان هویدا
ش��د .در کشور ما نیز خوش��بختانه آداب و رسوم ریشهدار و حسابی کم
نداریم .از نوروز بگیرید که در روزهای نخس��ت بهار ،زایش و تولد دوباره
زمین را جش��ن میگیریم تا سووش��ون که خبر از شیونهای پرسوز در
س��وگ س��یاوش میدهد .طی مراحل برگزاری همین آیینهاست که
افرادی برای مهمانان غذایی طبخ میکنند یا لباس��ی مهیا میسازند یا
موس��یقی شادیبخش یا حزنانگیزی به فراخور مراسمشان مینوازند.
به زبان س��اده میش��ود گفت ع��دهای پول خرج میکنند تا مراس��می
برپا س��ازند و عدهای پولی میس��تانند تا کاری را برای مراس��م به انجام
برس��انند .در زمانی نهچندان دور ،همین جش��نها با نقش پررنگی که
در زندگ��ی مردم داش��تند ،باعث ایجاد فرصتهای ش��غلی زیادی هم
برای هنرمندان میشدند .نوازندگان بومی را به یاد داریم که اگر مشتاق
حضور و هنرنمایی آنها در جشنهایمان بودیم ،چهبسا باید وقت و نوبت
قبلی میگرفتیم؛ نجارانی را داشتیم که با نگاه به بازار پررونق موسیقی،
به س��مت تولید ساز میرفتند .ساز که میآمد ،ناخودآگاه فرهنگ و هنر
را هم با خود میآورد .پای اشتیاق به آموختن را نیز به خانهها باز میکرد
و این یعنی استادی برای آموزش و شاگردی برای ادامه راه استاد .به بیان
دیگر میتوان گفت همه این مثالها ،تحت عنوان «چرخه اقتصادی هنر
و فرهنگ» خالصه میش��ود .اما در این بخش مهمترین ش��اخصهای
موثر در مسیر دستیابی به این مهم را برمیشماریم؛
-۱هنرمند:
هرچه میاندیشیم تا اشارهای به وظایف هنرمندان اصیل و درجه یک
جامعه کنیم ،میبینیم الحقوالنصاف ابتدا باید دس��ت مریزاد گفت به
اراده و همتش��ان که باوجود محدودیتها و دش��واریهای این مسیر،
همچن��ان در راه حفظ و اش��اعه فرهن��گ و هنر این جامع��ه ثابتقدم
ماندهاند .اما مس��ئله بس��یار مهمی در اینجا مطرح میشود که اگر قرار
اس��ت همچنان به راهمان ادامه دهیم ،باید پیش از هر اقدامی خودمان
را نقد کنیم ،باید وظایف خودمان را در جامعه بشناسیم و مرور کنیم.
در این صورت س��وال مهمی برایمان ایجاد میشود؛ اصال وظایف ما
بهعنوان یک موزیس��ین بومی چیس��ت؟ پیش از طرح هر بحثی باید به
این نکته اش��راف داشته باش��یم که مهمترین وظیفه ما معرفی هنر (در
این زمینه مقصودمان از هنر ،ش��اخه موسیقی است) به جامعه ،با هدف
زایش اندیش��ه است .س��پس باید دست به کار شویم تا حضورمان باعث
تقویت آیینها و س��نتهای صحیح جامعه ش��ود؛ یعنی خوراک هنری
خوب��ی را برای جامعه تامین کنیم تا دس��تاورد مقب��ول و مطلوبی را به
داشتههایمان بیفزاییم.
 -۲سندیکاهای هنری:
در بس��یاری از کش��ورهایی ک��ه در زمین��ه فرهنگ و هن��ر کارنامه
قابلقبول��ی دارند ،ایجاد و تقویت س��ندیکاهای فرهنگی و هنری یکی
از عوامل مهم دستیابی این جوامع به موفقیت در این حوزه است .ما نیز
میتوانیم با قدرت بخشیدن به اتحادیههای صنفی هنرمندان و نظارت
ب��ر عملکرد آنها ،روزنههای امیدی را در فراس��وی ن��گاه هنر و هنرمند
ایرانی ایجاد کنیم.
 -۳مردم:
هنر متاعی نیس��ت که فق��ط در محافل بیرون از خان��ه بخواهیم آن
را جس��توجو کنیم .پ��دران و مادران میتوانند با نگاهی هوش��مندانه
و تش��خیص درس��ت ،پایگاه فرهنگ��ی مطلوب و کارآم��دی را در خانه
پایهگذاری کنند تا کاالی فرهنگی س��الم و مناس��بی را برای اس��تفاده
فرزندان خود فراهم کنند.
 -۴آموزشگاههای موسیقی:
خوش��بختانه از نظر کمی و تا حدی کیفی ،آموزش��گاههای موسیقی
در ایران از جایگاه نس��بتا خوبی برخوردار هستند ،اما باید توجه داشت
که ش��اخههای مه��م و بالقوه دیگری هم داریم که جایش در فهرس��ت
آموزشی موسسات و آموزشگاههای کشورمان خالی است.
موس��یقی بومی ایران که نوایش در محافل آموزش��ی موسیقی ایران
خال��ی مان��ده ،یکی از چندین م��ورد مغفول مانده در ح��وزه فراگیری
موسیقی است.
 -۵مدارس و دانشگاهها:
بهس��ادگی میتوانیم موسیقی را بهعنوان درسی اختیاری ،برای همه
رش��تهها و مقاطع مختل��ف تحصیلی آموزش و پرورش کش��ور تعریف
کنیم .اش��کال این کار کجاس��ت که این هنر اصیل در ایران (موسیقی)
که ریش��ه در ارزشها و باورهای مردم��ان این مرز و بوم دارد ،در محیط
آموزشی نیز بالنده و زاینده باشد؟
 -۶رسانه:
ب��ا نگاهی هرچند گذرا به اطراف خ��ود بهخوبی درمییابیم که نقش
رس��انههای جمع��ی در ارتقای منزل��ت و جایگاه هن��ر غیرقابل انکار و
تعیینکننده اس��ت؛ بنابراین پرواضح است که فلسفه وجودی رسانه در
انتقال موثر و س��ازنده هنر و فرهنگ در جوامع بش��ری بسیار قابل تامل
است و اهالی فرهنگ و هنر نیز میتوانند از این ظرفیت در جهت تقویت
فضای هنردوستی و هنرورزی استفاده کنند .مسائلی که مطرح کردیم
همگی میتواند در قالب پیش��نهاداتی باشد از نگاه یک گروه موسیقی،
با پیش��ینه نهچندان کوتاه (که بس��یاری از نکات مطرحش��ده را تجربه
کرده!) برای مسئوالن و متولیان فرهنگی کشور عزیزمان ایران .ما و همه
دس��تاندرکاران هنر ،همواره دغدغه فرهنگ ایرانزمین را داشتهایم و
زین پس نیز خواهیم داش��ت ،اما ب��رای اینکه نیروها و نهادهای مردمی
بتوانند به موفقیتی در این حوزه برس��ند ،نیاز اس��ت بزرگوارانی که در
مس��ند مدیریت فرهنگی کشور هس��تند نیز در رویه مدیریتی کنونی
خود ،اصالح و تغییرات عاجلی ایجاد کنند؛ تغییراتی که نمود اجتماعی
آن ب��رای همه اهالی فرهنگ و هنر کش��ور ملموس باش��د ،در غیر این
صورت موتور کمجان هنر و هنرمند ایرانی به حرکت درنخواهد آمد!

قاچاق تأثیری بر
اقتصاد سینمای
مستند ندارد

مدیرعامل مرکز گس��ترش س��ینمای مستند و تجربی ضمن اشاره به
اهمیت حضور آثار مس��تند در جش��نواره فیل��م «مقاومت» تاکید کرد
رویدادهای سینمایی نباید به بهانه کرونا تعطیل شوند.
محمد حمیدیمقدم ،مدیرعامل مرکز گس��ترش سینمای مستند و
تجربی در گفتوگو با مهر درباره شرایط برگزاری رویدادهای سینمایی
در سال جاری تاکید کرد :نمیتوان به بهانه کرونا ،جشنوارههای ساالنه
و دوس��االنه فیلم را که س��ابقه زیادی دارند ،برگزار نکرد ،چراکه شیوع

مش��خصی ندارد و معلوم نیس��ت جوامع انسانی تا چه زمانی
کرونا زمان ????
با آن درگیر هس��تند؛ بنابراین باید راهکارهای جدید پیدا کرد تا سینما
از رونق نیفتد خاصه اینکه بسیاری از آثار سینما منطبق بر مقتضیات و
موضوعات روز تولید میشوند .حمیدیمقدم امکان کپی آثار را یکی از
مش��کالت و معضالت برگزاری آنالین جشنوارهها دانست و توضیح داد:
این موضوع بهمعنای واقعی قابلکنترل نیس��ت و تنها راه پیش��گیری از
آن ،فرهنگسازی است.

البته باید دانس��ت چرخه اقتصادی س��ینمای مس��تند محدود و از
این حیث با س��ینمای داس��تانی متفاوت اس��ت؛ به عبارت دیگر کپی،
آس��یبهای ج��دی ب��ه این ح��وزه وارد نمیکند .در واق��ع ،کپی تاثیر
زیادی در اقتصاد فیلم مستند ندارد و حتی سبب رونق آن نیز میشود،
ب��ه همین دلیل در دوران کرونا برگزاری جش��نوارهها بهصورت آنالین
بیش��تر نیز شده اس��ت؛ گرچه باید تمام تالشها برای جلوگیری از این
امر نکوهیده انجام شود.

مشکالت معیشتی اساتید موسیقی نواحی ایران را بررسی کرد

سرمان رو به آسمان است!

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

از روزی که همهگیری ویروس کرونا در کشورمان بهصورت رسمی اعالم شد ،تقریبا تمامی رویدادهای هنری و ورزشی ملغی
اعالم شده بود .این شرایط برای چندین ماه ادامه داشت تا اینکه پس از یک دوره کوتاه بعد از بازگشایی سالنها و تاالرهای محل
برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری ،بار دیگر س��تاد ملی مبارزه با کرونا خبر از تعطیلی دوباره مش��اغل در مناطقی که وضعیت
قرمز دارند را داد .مس��ئوالن بهداشتی کش��ور بارها رویدادهایی چون مراسم عروسی و جشنهای محلی و بومی را یکی از عوامل
مهم شیوع گسترده کرونا در کشور برشمرده بودند ،از همین رو است که شاهد برگزار نشدن و حتی در مواردی ممانعت از برگزاری
این دس��ت مراس��مات هستیم .در پی این مش��کل گزارشهای ناگواری از جای جای س��رزمینمان میرسد که از شرایط بسیار
نگرانکننده معیش��تی اساتید موس��یقی نواحی ایران خبر میدهند .برخی از این مشکالت به حدی ریشهای و جدی هستند که
بهنظر میرسد کرونا فقط باعث شده این مسائل در رسانهها هم مطرح شوند ،وگرنه باتوجه به عمق معضل ،میتوان به این نتیجه
رسید که بسیاری از هنرمندان این حوزه از دیرباز تاکنون با نامالیمات جدی معیشتی دست و پنجه نرم میکنند و هیچ کس به
فریادشان نمیرسد .موسیقی برای مردم سراسر ایران یک تفریح نیست ،در بسیاری از روستاها و شهرستانهای کشور ،کودکان با
ساز و آواز دوران شیرین کودکی را میگذرانند و طبعا موسیقی در وجودشان خانه میکند .در بسیاری از نقاط کشورمان پدیدهای
بهنام «موس��یقی کار» وجود دارد که نش��انگر نقش مهم و جداییناپذیر موس��یقی در زندگی اهالی فالت ایران است .هنرمندان
موسیقی نواحی ایران در طول تاریخ در بین مردم جایگاه بسیار واالیی داشته و در اغلب مقاطع بسیار مورد احترام مردم بودهاند.
این هنرمندان غالبا در شهرس��تانها و روس��تاها به پیش��ه دیگری جز موسیقی هم اشتغال داش��تند و عمده درآمدشان از حرفه
دومش��ان تامین میش��د .اما در دنیای مدرن و پس از گذراندن دوره دولت-ملتس��ازی در جهان ،دولتها به فکر تکریم عناصر
فرهنگی خود افتادند تا در جهت تحکیم روحیه اتحاد ملی قدم بردارند.

از اواخر دهه  ۷۰شمس��ی مش��کل دوچندان شد .با ورود رسمی
س��بکهای موسیقی غربی به کش��ورمان رویه بیتفاوتی نسبت به
هنرمندان بومی نیز بیش از پیش دامنهدار ش��د .نسل جوان هم با
حمایتهای مس��ئوالن فرهنگی و جهتدهیهای بخش خصوصی

به سبکهای موزیک غربی ،بیش از پیش از فرهنگ بومی و اصیل
ایران��ی فاصله گرفت .کار تا جایی پیش رفت که حتی نگاه نس��ل
جوان به حوزه موس��یقی نواحی چیزی جز تمس��خر و استهزا نبود.
بهاعتقاد بسیاری از کارشناس��ان و پژوهشگران ،نتیجه این رویکرد

مس��ئوالن فرهنگی کشور این ش��ده که همین تعداد انگشتشمار
اس��اتید موس��یقی نواحی ایران نیز با فقر مطلق دست و پنجه نرم
کنند و نسل جوان نیز هیچ تمایلی برای ورود به این حوزه نداشته
باشد.

همه گرفتار شدیم خالوجان!

هنرمندان موسیقی نواحی مهجور هستند

خالو قنبر راس��تگو از اساتید موسیقی نواحی جنوب
کشورمان در گفتوگویی که با خبرنگار
داشت
از شرایط معیشتی هنرمندان بومی و محلی گله کرد و
با یادآوری محدودیتهایی که ویروس کرونا برای اهالی
موسیقی نواحی ایجاد کرده ،گفت :سرتاسر دنیا گرفتار
ش��ده خالو جان ،ما هم مثل بقیه دنیا! شکرخدا صحیح
و س��الم هس��تیم و این مرض کرونا دامن ما را نگرفته.
این اس��تاد موس��یقی نواحی ایران در ادامه توضیح داد :عروس��یها و مراسمی که
پی ما میفرستادند هم که تعطیل شده و ما خیلی دستمان خالی است ،بقیه هم
مثل ما گرفتار هس��تند .از بیمه هم خبری نش��ده؛ گفته بودند کمک میکنند اما
ت��ا ب��ه حال که خبری نیس��ت .از چند جای دیگر هم زن��گ زدند و گفتند خالو به
خانهات میآییم تا به مشکالتت رسیدگی کنیم ،اما اگر شما دیدی ما هم دیدیم!
البته چند وقت پیش ارشاد کمک کرد اما از بقیه هیچ خبری نشنیدم و هیچ کس
سراغمان را هم نگرفته.

اظهار ک��رد :آن بخش از هنرمندان
نواح��ی که در ش��هرها زندگی و در
آموزشگاهها و کالسهای خصوصی
فعالی��ت میکنند وضعیت نس��بتا
بهت��ری دارند اما همانطور که گفته
ش��د هنرمندان��ی که در روس��تاها
زندگ��ی میکنن��د ب��ا مش��کالت
معیش��تی بس��یار جدی روبهرو هستند و نیاز
اس��ت ک��ه هرچه س��ریعتر ب��ه وضعیت این
عزیزان رسیدگی ش��ود .البته تعدادشان هم
زی��اد نیس��ت و حت��ی میتوان گف��ت تعداد
انگشتش��ماری از اساتید موس��یقی نواحی
هستند که در چنین وضعیتی بهسر میبرند.
بهنظ��ر میرس��د باتوج��ه به کوچ��ک بودن
جمعیت این بزرگان ،رسیدگی به این اساتید
هم کار سختی نباشد.
وی ادامه داد :متاس��فانه ای��ن گروه نهتنها
درآمدی ندارند ،بلکه هیچ کمکی هم از هیچ
نه��اد یا ارگانی به اس��اتید موس��یقی نواحی
نمیشود .من شخصا با چند تن از این اساتید
در ارتباط هستم و جویای احوالشان میشوم
اما تا جایی که در جریان هس��تم میدانم که

 زیر صفریم!

هنرمندان
موسیقی نواحی
بسیار مهجور
هستند و
اساتید این حوزه
کامال فراموش
شدهاند و
مشکالتشان
هم به چشم
نمیآید

موزیک غربی و دهه ۷۰

وی ادامه داد :مشکالتم زیاد است ،نمیتوانم همه را بگویم ،اما همین را بدان که
زیر صفر هستیم .بدبختانه کسانی هم که باید به فکر باشند سرشان رو به آسمان
خداست! کسی هم به فکر هنرمندجماعت نیست!
اس��تاد راستگو در پایان شرایط معیشتی سایر هنرمندان نواحی را نیز نامناسب
خواند و به
گفت :هر کس��ی را که میشناس��م گرفتار اس��ت .هر هنرمندی
که در این حوالی میش��ناختم االن مش��کل دارد و وضع مالی خوبی ندارد .شما در
روزنامه بنویسید تا شاید به فکر هنرمندها هم افتادند.

هوشنگ جاوید ،پژوهشگر موس��یقی نواحی و استاد
دانش��گاه در گفتوگویی که با روزنامه
داش��ت،
با اش��اره به تعطیلی مراسمها در سراس��ر کشور و بیکار
ش��دن هنرمندان موس��یقی نواحی ،عنوان کرد :نهتنها
برای اساتید موسیقی نواحی خراسان بلکه در تمام ایران
این مشکل وجود دارد .بهشخصه بارها گوشزد کردهام که
این عزیزان همان اندک درآمدی هم که از عزا ،عروسیها
و مراس��مات خصوصی اینچنینی داشتند را هم از دست
دادهاند .بیشتر این اس��اتید نیز بهدلیل اهمال مسئوالن
فرهنگی اس��تانها ،حتی در بحث حق��وق طرح تکریم،
پیشکسوتی و درجه هنری هیچ سودی برای هنرمندان
این حوزه نداش��ته اس��ت .وی ادامه داد :بس��یاری از این
اس��اتید اصال نمیدانند صندوق هنر چیس��ت یا مثال با
مس��ئله درجه هنری آشنا نیستند ،به همین دلیل از این
طرحها نیز جا ماندهاند و کس��ی هم نیست که پیگیر این
مشکل باشد.

 طرحهای ناموفق

این پژوهش��گر موس��یقی نواحی ای��ران طرحهایی را
که برای کمک به پیشکس��وتان موسیقی طراحی شده،
ناموفق دانس��ت و گفت :بارها دیده شده که ابالغیه آمده
هنرمن��دان برای دریاف��ت وام در فضای مجازی ثبتنام
کنند اما چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم یک پیرمرد
روس��تایی که مثال دوتار مینوازد ،برای ثبتنام اینترنتی
در فالن طرح اقدام کند؟ درست است که حرکت بهسوی
دولت الکترونیک کار درس��ت و حسابشدهای است اما
باید توجه داشت که جامعه ما هنوز در حدی مدرن نشده
ک��ه بتوان انتظار داش��ت تمامی اقش��ار بتوانند خود را با
ای��ن تغییرات وف��ق دهند .او اف��زود :هنرمندان بومی ما
مظلومترین هس��تند .یک هنرمند بومی هم برای تامین

ابراهیم کهندلپور ،خواننده بنام موسیقی
قش��قایی نی��ز در گفتوگوی��ی که با
داش��ت ،عن��وان ک��رد :ش��وربختانه اگر یک
ن��گاه کلی به جامعه موس��یقی ایران داش��ته
باش��یم ،میبینی��م که هنرمندان موس��یقی
نواحی بس��یار مهجور هستند و کسی سراغی
از این گ��روه از هنرمندان بومی نمیگیرد .با
آمدن وی��روس کرون��ا و محدودیتهایی که
جامعه درگیرش ش��ده نی��ز اوضاع برای همه
هنرمندان بس��یار س��ختتر از قبل شده ،اما
هنرمندان موس��یقی نواحی بس��یار بیشتر از
دیگران لطمه خوردهاند.
این هنرمند موس��یقی قشقایی به
گفت :بخش��ی از هنرمندان که در روس��تاها
زندگ��ی میکنن��د و فقط از راه ش��رکت در
مراس��مات مختل��ف زندگ��ی میگذرانند ،با
فش��ار بس��یار زیادی مواجهند و چندین ماه
اس��ت که دچار مش��کالت بسیار زیادی برای
تامین مایحتاج زندگی معمولی خود شدهاند.

 اساتید ساکن روستاها را دریابید

کهندل با اش��اره به ش��رایط سخت اساتید
موس��یقی نواحی که ساکن روستاها هستند،

نسبت به اساتید نواحی بیتفاوت هستیم!

مایحتاج ابتدایی زندگی خود با مشکل مواجه
اس��ت و هم در بخش درمان با این هزینههای
سرس��ام آور احتیاج به کمک دارد .متاسفانه
باره��ا دیدهای��م که برخی از اس��اتید بهدلیل
ع��دم تمکن مالی ب��رای پرداخت هزینههای
بیمارس��تانی ،درمان نش��ده و فوت کردهاند.
هیچ کس هم به این اس��اتید که گنجینههای
فرهنگی کش��ور هس��تند توجهی نمیکند و اصال برای
کسی مهم هم نیست.
این اس��تاد دانش��گاه ب��ه
گفت :هم��ه چیز را
نمیتوان در رسانهها جار زد! برخی هنرمندان موسیقی
نواح��ی در زندگ��ی خصوصی خ��ود مش��کالتی دارند
که نمیتوان بیانش��ان کرد .مگر ای��ن عزیزان چند نفر
هستند؟ مسئوالن ارش��اد و هنری استانها باید نسبت
به حل مش��کالت معیشتی این اس��اتید اقدام و گزارشی
از زندگ��ی آنها برای ارائه ب��ه مراجع باالتر تهیه کنند ،اما
ش��اهدیم که یک جو بیتفاوتی وجود دارد و این دس��ته
از هنرمن��دان اصال برای هیچ کس مهم نیس��تند .ظاهرا
ادارات توقع دارند این اس��اتید از روستاها بروند به ادارات
و خودش��ان را معرف��ی کنند ،در حالی ک��ه برخی از این
عزی��زان حت��ی هزینه رفت و آمد به ش��هر را هم ندارند و
بعضیهای دیگر نیز مشکالت جسمی و حرکتی دارند.
جاوی��د ب��ا انتقاد از عملکرد ادارات ارش��اد اس��تانها
عنوان ک��رد :نمیتوان گفت وزیر ارش��اد مقصر اس��ت.
وقتی مجموعه مدیران و مس��ئوالن استانها نمیتوانند
مش��کالت زندگی هنرمندان را ب��ه مراجع گزارش کنند
دیگر نمیتوان انتظار داش��ت وزیر ارشاد از این مشکالت
باخبر باش��د .خود وزیر که نمیتوان��د خانه به خانه برود
و گزارش تهیه کند .وزارت ارش��اد ب��ه کارمندان ادارات

اس��تانی ارش��اد حقوق میدهد ت��ا به همین
مس��ائل رس��یدگی کن��د و ای��ن کار وظیفه
مس��ئوالن اس��تانی اس��ت .بارها و بارها این
مس��ائل را در رس��انهها گفتهایم و بر مس��ئله
حل مش��کالت هنرمندان موس��یقی نواحی
پافش��اری کردهای��م ،ام��ا هیچ ک��س توجه
نک��رد ،حاال هم که مش��کل بهدلیل ش��یوع
وی��روس کرونا به اوج خود رس��یده هم��ه از این معضل
باخبر ش��دهاند ،وگرنه این مسئله جدیدی نیست .بارها
گفته ش��ده درجههای هن��ری را به هنرمن��دان نواحی
بدهی��د تا پروندههای این اس��اتید به جری��ان بیفتد اما
متاس��فانه میبینیم هنوز که هنوز اس��ت این پروندهها
خاک میخورند و پیگیریهای الزم انجام نش��ده است.
حتی برخی از ای��ن هنرمندان بعد از اینکه از دنیا رفتند،
اداره ارشاد درجه هنری را داد؛ خب این استادی که فوت
میکند و با انبوهی از مش��کالت معیش��تی مواجه بوده،
پس از درگذشتش چه احتیاجی به درجه هنری دارد؟

 نگاه باری به هر جهت

این پژوهشگر موسیقی نواحی ایران با یادآوری رویکرد
نادرست مسئوالن نسبت به موسیقی بیان کرد :همانطور
که پیشتر نیز گفته ش��د ف��رد خاصی را نمیتوان مقصر
شناخت ،بلکه این وضعیت حاصل عملکرد چندین ساله
یک مجموعه اس��ت که ما آن را تحت عنوان مس��ئوالن
فرهنگی کش��ور میشناسیم .نگاه مسئوالن به موسیقی
باری به هر جهت است و نسبت به آن بیتفاوت هستند.
جاوید در پایان با تلخ خواندن ش��رایط زندگی اساتید
موس��یقی نواحی به
اظهار کرد :داستان وضعیت
کنونی هنرمندان موس��یقی ایرانی بس��یار تلخ است ،اما
در عوض میبینید که موس��یقی غربی بهش��دت ترویج

اقدامی در راستای حمایت از این
هنرمندان انجام نشده است.

� مشکل اساسی کجاست؟

این خواننده موس��یقی نواحی
ای��ران در پایان ضم��ن تاکید بر
مس��ئله نبود هی��چ مرجعی برای
رس��یدگی ب��ه ام��ور هنرمندان
حوزه موس��یقی نواحی به
یادآور شد:
هی��چ انجمن و نهاد یا مرک��ز و مرجعی برای
موسیقی نواحی وجود ندارد که به این دست
مسائل رسیدگی کند.
همیش��ه وقت��ی مش��کالتی اینچنین��ی
پی��ش میآی��د خأل ای��ن مس��ئله هم حس
میش��ود ام��ا متاس��فانه پیگیری نمیش��ود
و مش��کل کم��اکان ح��ل نش��ده باق��ی
میماند .البته این عدم رس��یدگی هم ریشه
در فراموششدگی این حوزه دارد .همانطور
که پیشتر نیز گفته شد هنرمندان موسیقی
نواحی بس��یار مهجور هس��تند و اساتید این
ح��وزه نیز متاس��فانه به همی��ن دلیل کامال
فراموش شدهاند و مشکالتشان هم به چشم
نمیآید.

میش��ود و هیچ ک��س هم برایش اهمیت ن��دارد که چه
بالیی بر س��ر موسیقی کش��ور میآید؛ افرادی که با پر و
بال دادن به این س��بکهای موسیقی ،هنرمندان ایرانی
را با مش��کالت زیادی مواجه کردهاند .دولت اگر میتواند
کمک کن��د هرچه زودتر باید وارد میدان ش��ود ،اگر هم
نمیتوان��د کار را ب��ه خیرین واگذار کند ت��ا باالخره یک
کس��ی کار را س��امان دهد تا اساتیدی که موی خود را در
این راه س��فید کردهاند یک مقدار از این ش��رایط ناگوار
خارج شوند.

سخن پایانی...

به اعتقاد اغلب کارشناسان باتوجه به شرایطی که
در پی ش��یوع ویروس کرونا در کشور رقم خورده،
بهنظر میرس��د بهانه خوبی برای از سرگیری طرح
س��اماندهی شرایط معیشتی اس��اتید و هنرمندان
موسیقی نواحی ایجاد شده باشد .کرونا آسیبهای
بس��یار زیادی به بدنه اقتصادی و معیشتی خانوار
ایران��ی وارد کرده که ممکن اس��ت س��الها برای
جبران این لطمات زمان نیاز باشد ،اما از طرفی هم
اگر هوش��مندانه عمل کنیم خواهیم توانست کرونا
و محدودیته��ای ناش��ی از آن را به فرصتی برای
بازسازی زیربناهای معیشتی این هنرمندان مهجور
تبدی��ل کنیم .اغلب صاحبنظران این حوزه بر این
باورن��د که اگر دولت بتوان��د کمکهای خیرین را
هم بهصورت سازماندهی شده و با نظارت نهادهای
مربوط��ه ب��رای کمک به اس��اتید و پیشکس��وتان
موس��یقی نواحی کانالیزه کند ،با توجه به کوچک
بودن خانواده موس��یقی بومی ایران ،کار سختی در
پیش نخواهد داشت.

