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بهارمضاعف

*حمیدرضا عاطفی

بهار آمد و روز نو؛ پایان ســال  94با پایان های گذشته برای
این نهاد متفاوت و بی تشابه است! سالی که گذشت متاسفانه تنافر
و کدورت و سوءتفاهمات مختلف که تعمدا از سوی برخی ها تشدید
می شــد ،دل اهالی موســیقی را آزرده و آنها را افسرده حال کرد؛
حتی این نفاق و دوری و گریز از مدار دوستی و مودت ،دامن برخی
بزرگان را هم گرفت ! همانها که باید سرمشــق و الگوی جوانان و
نسل جدید باشند با برخوردهای احساسی و یا به هردلیلی به جای
همگرایی ،گذشــت و تحکیم مودت ،با این جریان افتراق همسو
شدند وحتی شتاب بیشتری به آن دادند.
برخی رســانه ها نیز که غالبا به فکر جذب مخاطب بیشتر با
داغ کردن موضوعات هســتند به ارتفاع این لهیب ســوزان کمک
کرده و متاســفانه به ورطه جانبداری و قضاوت نادرست افتادند .به
هرحال دراین بهار دل انگیز ودر پایان این داســتان غم انگیز قرار
داریم  ...بدون قضاوت و داوری در باره این مسائل و یا صدور حکم
که حق با که بود و چه کســانی مقصرند و یا اشکال از کدام طرف
بــود باید فقط یادآوری کنیم کــه از هر زاویه ای که بنگریم راه و
رســم نکو همگرایی و همدلی است چرا که ما همه در یک کجاوه
و کشــتی نشســته ایم و باید به گونه ای رفتار کنیم که در نهایت
برآیند اتفاقات به نفع جمع باشــد و نه شخص یا اشخاصی خاص،
یادمان باشــد که باید کلیت صنف تقویت شــود ،قدرت و صالبت
تک تک فعــاالن در تقویت صنف و با هم بودن اســت  ،در این
صورت اســت که می توان در مقابل معاندان و مخالفان موسیقی
ایستاد و به اعتالی هنر موسیقی و ارتقاءجایگاه آن امیدوار بود؛ در
حوزه موسیقی ما نباید مشکل شخصی داشته باشیم اگر مشکالت
اجرای موســیقی و پیچ و خم های صدورمجوز و آموزش و یا هر

موضوع و مساله دیگری است این مشکل همه است و همه باید در
مقابل آن موضع بگیرند ! موزیسین ها نباید سد راه یکدیگر شوند و
آب به آسیاب مشکل سازان بریزند.
پایان سال اســت و در آستانه فرارســیدن بهار و این بهار با
انتخابات هیئت مدیره کانونها در واقع بهاری مضاعف اســت چرا
که در این انتخابات امیدواریم افراد جدید با برنامه های جدید ورود
کنند و بهاری جدید را برای این نهاد صنفی  -تخصصی رقم بزنند.
در آخریــن روزهایی کــه قرار بود ایــن فصلنامه برای چاپ
فرستاده شــود تا در نشست اســفندماه و مجامع عمومی این ماه
آماده شود خوشبختانه موضوع و اختالف خانه با آقای دکتر فاطمی
نیز به فرجامی نیک رسید و همچنان امید می رود دیگر اختالفات
با توجه به برگزاری انتخابات جدید حل و فصل شــود و کینه ها و
دشــمنی ها به دوستی و مودت مبدل گردد .امیدواریم فصل جدید
برای این خانه که خانه همه اهالی موسیقی است فصل شکوفه ها
و قناری های خوشخوان باشد.
* سردبير
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سه نشست شورای عالی در دو ماه

پذیرش یک استعفا

شورای عالی خانه موسیقی در جلسات متوالی دی و بهمن ماه  1394با حضور محمدرضا شجریان(رئیس شورا)،
مصطفی کمال پورتراب(نایب رئیس شــورا) ،داود گنجهای ،فرهاد فخرالدینی ،هوشنگ کامکار (از اعضای شورای
عالی) ،محمد سریر(رئیس هیئت مدیره) و حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) تشکیل شد.

در جلسه شورای عالی خانه موسیقی ایران که در روزهای اول
دی ماه تشکیل شد ،ضمن طرح و بررسی مسائل جاری خانه ،اخبار
و تحوالت موسیقی در ماه های اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موســیقی نیز گزارشی از
عملکرد ،فعالیت ها و نشســت های اخیر خانه موســیقی ارائه کرد.
در این جلسه همچنین درباره اظهارات حسین علیزاده در مورد خانه
موسیقی بحث شد .اعضای شــورا ضمن ابراز تاسف از عدم حضور
استاد علیزاده در جلســه با یاد آوری حضور موثر ایشان در جلسات
قبل که آخرین آن در خرداد  1393بوده است ،با ذکر این نکته که در
این مدت هیچگونه اظهار نظر یا نامه مکتوبی در خصوص استعفا از
ایشان دریافت نشده است ،عالقمندی خود را برای حضور و استفاده
از نظرات این استاد برجسته در جلسات شورای عالی اعالم داشتند.
در پایان اعضای شــورای عالی تمایل خــود را برای دعوت از
آقای علیزاده به منظور شــرکت در جلسه آتی و تبادل نظر در مورد
موضوعات مطروحه منجمله استعفای ایشان که اکنون مطرح نموده
اند ،ابراز کرده و حضور ایشان را در شورای عالی مغتنم دانستند.
در جلسه مورخ  26دیماه ،انتخابات دوره جدید خانه و استعفای
آقای حسین علیزاده از سمت دبیر و سخنگویی شورای عالی خانه
موسیقی که در رســانه ها منعکس شده بود ،مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
در ادامه این جلسات(جلســه مورخ ســی دی ماه) در خصوص
دیگر موارد مورد بحث ،شورای عالی مقرر کرد کارگروهی متشکل از
نمایندگان شورای عالی ،نمایندگان هیئت مدیره و چند نفر از شورای
مشــورتی و همچنین چند نفر از هنرمندان فعال در عرصه موسیقی
جهت پیگیری لغو کنســرت ها ،ممنوعیت فعالیت بانوان نوازنده در
برخی از شهرستان ها و ...زیر نظر شورای عالی تشکیل گردد.
در پایان این جلســه ضمن تاکید بر اعالم فعالیت های گذشته
در زمینه موضوع کپی رایت و مســاله کســانی که ممنوع الفعالیت
شماره بیستم -اسفند 94

هستند ابراز امیدواری کردند کارگروه جدید بتواند در مورد موضوعات
مطرح شــده فعالیت کرده و از طریق مذاکره و گفتگو مسائل را حل
و فصل نمایند.
آخرین جلسه این فصل که روز گذشته( 3بهمن ماه) برگزار شد
به جمعبندی مصوبات شــورا اختصاص داشت؛ دراین نشست ابتدا
حمیدرضــا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی) توضیحاتی درباره
انعکاس موضع گیری های شــورای عالی و همچنین ریاســت آن
در رسانه ها ،برنامه جشن خانه موسیقی ،جدول زمانبندی انتخابات
پیشنهادی از ســوی هیئت مدیره و فعالیت بخش حقوقی خانه در
دفاع از حیثیت خانه موسیقی و پیگیری حقوقی نسبت به افراد هتاک
و ...گزارشی ارائه کرد.
در ادامه اعضای شورا با پذیرش استعفای دبیر و سخنگو-آقای
حسین علیزاده -موافقت کردند .همچنین مباحثی در زمینه مشکالت
ارکسترهای سمفونیک و ملی،مصادیق عدم رعایت حقوق مولفین و
مصنفین ،عدم رعایت حقوق شهروندی در ممانعت از حضور بانوان
هنرمند در روی صحنه مطرح و از اســتفاده غیرقانونی رسانه های
عمومی از آثار هنرمندان عرصه موسیقی انتقاد شد.
اعضای شورا ضمن درخواست رعایت حق و حقوق هنرمندان از
ســوی نهاد های مختلف یادآوری کردند که در آینده پیگیر موضوع
شــده و همچون گذشــته از راه های قانونی و با مسئولیت بخش
حقوقی خانه این مســئله را پیگیری خواهند کــرد و از مدیرعامل
خواســتند گزارش فعالیت ها و پیگیری ها را در جلســه آتی شورا
ارائه نماید.
این شــورا همچنین با پیشــنهاد هیئت مدیــره مبنی برآغاز
برگزاری انتخابات کانون هــای خانه و متعاقب آن انتخاب هیئت
مدیره اصلی خانه موســیقی در اســفند ماه سال جاری موافقت و
تاکید کردند به زودی اطالع رســانی برگــزاری این انتخابات به
صورت گسترده آغاز شود.
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نگاهی به جشنواره موسیقی فجر سال 94

آغاز مبارک یک تغییر
سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر از  21بهمن تا  1اسفند 1394
با اجرای گروه های مختلف در سالنهای شهر تهران برگزار شد.

موســیقی رخ می داد و با واکنش جالب هنرمندان ،عالقمندان و
حتی مســئوالن همراه بود .آئین پایانی ســی و یکمین جشنواره
موسیقی فجر نیز ســاعت  ،20با تقدیر از چهره های پیشکسوت
و معرفــی برگزیدگان جایــزه «باربُد» در تــاالر وحدت در حالی
برگزار شــد که جمعی از مسئولین علی جنتی(وزیر فرهنگ وارشاد
اسالمی) ،دکتر محمد باقر نوبخت(سخنگوی دولت) ،دکتر حسین
فریدون(دستیار ویژه رئیس جمهور) ،علی مرادخانی(معاون هنری
وزیر ارشاد)،حمیدرضا نوربخش(مدیر جشنواره) ،حسن ریاحی(دبیر
جشــنواره) ،فرزاد طالبی(سرپرست دفتر موســیقی) در این برنامه
حضور داشتند.
در ابتدای این مراســم فرزاد طالبی در سخنان کوتاهی گفت:

اجرا های متنوع ایرانی ،محلی و ملل
گروه های «بهار» به خوانندگی هنگامه اخوان« ،کامکارها»
« ،ارکســتر ســمفونیک تهران» به رهبری علی رهبری «ارکستر
ملــی ایران»با دو اجــرا به رهبری فرهــاد فخرالدینی و لوریس
چکناوریان ،گروه «پری زنگنه» « ،وزیری» (به سرپرستی کیوان
ساکت وخوانندگی ساالر عقیلی)« ،خورشید» (به سرپرستی مجید
درخشانی و خوانندگی مظفر شفیعی) « ،شهرداد روحانی» به همراه
ارکســتر زهی« ،کمانه» (موسیقی فادو از کشور پرتغال)« ،اردشیر
کامکار و بهداد بابایی» « ،کوارتت زهی الیپزیک» (کشور آلمان)،
«سیر»(مسعود شــعاری و ارکستر ســمفونیک تهران)« ،سهراب
پورناظری و آنتونیو ری»« ،آلدو رومانو»(موســیقی جز فرانســه)،
«پالــت» « ،چارتار»« ،محمدعلیزاده»« ،ســیروان خســروی»،
«پرواز همای»« ،محسن یگانه»« ،احسان خواجه امیری» از جمله
اجرا هایی بودند که در ده شــب برگزاری این جشــنواره به روی
صحنه رفتند.
آئین پایانی و معرفی برگزیدگان جایزه باربد
ســاعت  19اولین روز اســفند و پیش از آغاز مراسم اختتامیه
جشــنواره موسیقی فجر ،هنرمندان موســیقی و مسئولین از روی
فرش قرمز مقابل تاالر وحدت عبور کردند و به تاالر وحدت ،نقطه
پایان جشــنواره موسیقی ســی و یکم فجر رسیدند .مراسم فرش
قرمز برای نخســتین بار در یک مراسم رسمی دولتی برای اهالی
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موســیقی یکی از بهتریــن ابزارهــا در عرصه
دیپلماسی است
در ادامه نوبت به ســخنرانی وزیر فرهنگ وارشــاد اسالمی
رسید .علی جنتی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) پش تریبون قرار
گرفت و گفت :جشنواره موسیقی فجر جلوه گاه هنر موسیقی است
و برگزاری دوره ســی و یکم روزهای پرامیدی را برای کسانی که
به اعتالی اندیشه اهتمام میورزند ،رقم میزند .موسیقی با ظرفیت
های متنوعی که دارد ،میتواند به عنوان یکی از بهترین ابزارها در
عرصه دیپلماسی عمل کند.
علی جنتی در ادامه سخنانش به حضور پررنگ تماشاگران در
سالن های اجرای موسیقی اشاره کرد و آن را نشان از عالقه مردم
به این هنر دانســت .جنتی در سخنانش که با تشویق حضار روبرو
شــد گفت :به جای بر هم زدن و لغو کنســرت ها به فراگیر شدن
هنر ایرانی  -اسالمی بپردازیم و بدانیم موسیقی به عنوان بهترین
و رساترین شیوه های انتقال فرهنگ و رسیدن به آرامش و فراغت
جوانان می تواند نقش اساسی ایفا کند

امشب مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر است.
جشــنواره ای که بعد از ســه دهه اجرا به مراحلی رسیده است که
توســعه کیفی آن به خوبی احساس و دیده می شود .امیدوارم پس
از برگزاری این جشنواره شــاهد حرکت به پیش موسیقی ایران و
حضور آن در توسعه فرهنگی باشیم.
آغاز مبارک یک تغییر
ســپس حمیدرضا نوربخش(مدیر ســی و یکمین جشــنواره
موســیقی فجر) با اشاره به تغییر رسمی ترین مراسم موسیقی پس
از  30ســال ،بیان کــرد :در ابتدا این تغییرات با نقد بســیاری از
دوســتان همراه بود ولی هیئت سیاست گذاری جشنواره موسیقی
فجر به کارشــان ایمان داشتند و دلسرد نشدند .من اعالم می کنم
که این تغییر آغاز راهی خوب اســت و این آغاز را به همه تبریک
می گویم .این تازه اول راه اســت و باید به ســوی اهداف مهم تر
حرکت کنیم .زمانی به اهداف مهم در حوزه موسیقی می رسیم که
تمامی هنرمندان دست به دست هم دهند.
مدیر جشــنواره موســیقی افزود :در ایــن دوره صدها آلبوم
موسیقی مورد بررســی قرار گرفت که این اقدام در جهت اعتالی
موسیقی بوده است.
سپس گروه موســیقی فیض علی فیض از کشور پاکستان به
اجرای برنامه پرداخت.در ادامه مراســم ســه کلیپ بخش شد که
جمعی از هنرمندان سرشــناس درباره رافائل میناســکانیان ،داود
گنجه ای و ملک محمد مســعودی صحبت کردند .ســپس علی
جنتی ،علی مرادخانی و حسن ریاحی به صحنه رفتند و به این سه
هنرمند تقدیرنامه ای اهدا کردند.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در بخش پایانی سخنانش با
اشاره به جشنواره سی و یکم موسیقی فجر گفت :جشنواره موسیقی
فجر رویدادی فرهنگی است که امسال با رویکردی جدید ،حرفهای
تر و عیارمندتر برگزار شده است و حضور هنرمندان شاخص یکی
از ویژگی های بارز این رویداد بود .خوشــبخانه جشنواره موسیقی
فجر امســال از یک جشن هنری به یک فستیوال حرفه ای جایزه
محور ارتقا پیدا کرده است.
در ادامه این مراســم گروه چارتار روی صحنه حاضر شد و دو
قطعه ازآلبوم «باران تویی» را برای مخاطبان اجرا کرد.
ســپس بیانیه هیئت داوران توسط بهروز رضوی خوانده شد.
در برگزیــدگان جایــزه باربُد در چند بخش و توســط هنرمندان
پیشکســوت و میهمانان خارجی برنامه اعالم شــدند .شــهرداد
روحانی(آهنگســاز کالســیک) ،محمد اصفهانی(خواننده برگزیده
پاپ) ،بهروز صفاریان(آهنگســاز پاپ) ،فریدون آســرایی(خواننده
بهتریــن آلبوم پــاپ) ،علیرضا قربانی(خواننده برگزیده موســیقی
ایرانی) و هوشنگ کامکار(آهنگساز بهترین آلبوم موسیقی ایرانی)
همایون شجریان(خواننده آلبوم برگزیده) به ترتیب پس از دریافت
جایزه باربد سخنانی را بیان کردند.
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بودجه جشنواره فجر دو برابر شد
ســپس از علی مرادخانی دعوت شــد تا برای ســخنرانی در
جایگاه حاضر شــود .علی مرادخانی(معاون هنری وزیر ارشــاد)
گفت :از همه کسانی که در برگزاری این جشنواره همکاری کردند
تشکر و قدردانی می کنم .همچنین خبر خوب این است که بودجه
جشــنواره دو برابر شده است .ما چهار جشنواره داریم که هر کدام
یک دایره وســیع از فعالیت ها است .این جشنواره یکی از بهترین
جشنواره ها بوده است .من  14جشنواره موسیقی فجر برگزار کردم
ولی سی و یکمین جشــنواره موسیقی فجر با کیفیت ترین آن ها
بوده است.
پایان بخش مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره موسیقی
فجر ،اجرای گروه کامکارها با دو قطعه فارســی و کردی بود که با
استقبال حضار مواجه شد.

بخش موسیقی تلفیقی
بهترین آهنگساز :گروه دارکوب به سرپرستی همایون نصیری
برای آلبوم «نوکوب»
بهتریــن آلبوم« :ماه و ماهی» اثر حجت اشــرف زاده و امین
و آرش بیات
بخش موسیقی فیوژن
بهترین آلبوم« :گذر» اثر سیاوش روشن
بخش موسیقی پاپ
بهترین خواننده :محمد اصفهانی برای آلبوم «شکوه»
بهترین آهنگساز :گروه چارتار برای آلبوم «باران تویی»
بهترین آلبوم« :عشــق یعنی» اثر فریدون آســرایی و بهروز
صفاریان
بخش موسيقي نواحي
بهترين آلبوم :سهراب محمدي براي آلبوم «شمال خراسان»
بخش ايران فرهنگي
سهراب پورناظري براي آلبوم»شبگرد كولي باد»
سعيد نائب محمدي براي آلبوم «ري تا روم»
افشار نامور و فيروز ويسانلو براي آلبوم «هزارتوي قفقاز»
بخش موسيقي ايراني
بهترين آلبوم ســازي :اردشــير كامكار بــراي «آلبوم يقين
گمشده»
بهترين خواننده :عليرضا قرباني براي آلبوم «قطره هاي باران»
بهترين آهنگساز :هوشنگ كامكار براي آلبوم «كوچ بنفشه ها»

برگزیدگان جايزه « باربد» سی و یکمین جشنواره
موسیقی فجر
جايزه ويژه باربد بهترین آلبوم :اهدا به همايون شجريان براي
آلبوم «نه فرشته ام نه شيطان»
بخش موسیقی کالسیک
بهترین آهنگســاز :امین هنرمند برای آلبوم «شکوه های بی
کالم»
بهترين آهنگساز :شهرداد روحاني براي «آلبوم باغ ايراني»
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هدف خانه از طرح شکایت
روزنامه كیهان به نقل از فارس نوشت:جمعی از اهالی موسیقی
كشور با انتشار بیانیهای اقدام خانه موسیقی علیه یكی از منتقدان این
تشكیالت را محكوم كردند.
در آغاز این بیانیه پر از تناقض آمده است« :جامع ه موسیقی ایران
در روزهای اخیر ،با بهت و حیرت ،شاهد رویدا ِد نامبارک و ناپسندی
ی سابقه نباشد ،بیشک کم
شده است که در طول تاریخ کشور ،اگر ب 
نظیر است ».در ادامه این بیانیه نوشته شده« :در این رویداد تاریخی،
خانه موسیقی به جای پاسخگویی به شبهاتی که در خصوص
مدیران 
عملکردشان مطرح شــده است ،به شکل غیر مستقیم ،با توسل به
تنظیم شکایت در محاکم قضایی بهخاطر انتقاداتی که از آنها شده
ی کوشند اعضای این نهاد مدنی را تحت فشار بگذارند
است ،آشکارا م 
تا از پیگیری مطالبات قانونی خود منصرف شوند»...
گذشته از تناقضات آشكار در این بیانیه عصبی و شتابزده كه تنها
به قصد تحریك احساسات هنرمندان تهیه شده است باید به برخی
حقایق آشكار آن نیز اذعان داشت؛ به عنوان مثال ما با بهت و حیرت
شاهد رویداد نا مبارك و ناپسند بی احترامی به بزرگان و پیشكسوتان
هستیم كه در طول تاریخ كشور بی سابقه است؛ این رویداد بدیع كه
از چند ماه پیش شروع شد سیل تهمت و افترا و هتك حرمت چند نفر
از مخالفان نهاد خانه موسیقی به هنرمندان برجسته و خوشنام عضو
هیئت مدیره و شورای عالی خانه بوده است .اتهاماتی از قبیل سرقت،
جعل ،تهدید و ارعاب از طریق وزارت اطالعات ،لغو كنسرت و...آنهم
بدون هیچ سند و مدركی و تنها با هدف تخریب یك نهاد صنفی و
قانونی و چهره های هنری از رخدادهای زشت و بی سابقه در فرهنگ
و هنر كشور است كه پیش از این باید بشدت محكوم می شد!
همچنین در این بیانیه شكایت خانه از آقای فاطمی محكوم شده
به عبارتی تهیه کنندگان بیانیه شكایت را امری مذموم شمرده اند در
صورتی كه خودشان قبال به كرات شكایت كرده اند! گویی شكایت را
فقط از حقوق حقه خود می دانند!
این عده از شكایت خانه موسیقی بخاطر اینهمه تهمت به فغان
آمده و این طبیعی ترین حق خانه را به اعمال فشار تعبیر و باز به شیوه
پوپولیستی در تكاپوی جمع آوری امضا برآمدهاند.
یک مساله ساده و چند پرسش
مساله كامال روشن و ساده است و نیازی به اینهمه اتالف انرژی
و تصدیع نیست ،در فضای ارتباطی و شفافی كه قلب حقیقت و وارونه
جلوه دادن مسائل عمر كوتاهی داشته و حقایق به سرعت بر همگان
آشكار می شود متوســل شدن به شلوغ كاری و جمع آوری امضا و
لشگر كشی و...همه و همه در مقابل منطق و استدالل مبتنی بر اسناد
و مدارك بی بها و ناكارآمد بوده و به سرعت رنگ می بازند.
البته قبال نیز به خاســتگاه همــه ی این اختالفات به تفصیل
پرداخته شــده است اما درباره این بیانیه و تناقضات عجیب آن تنها
به چند پرسش ساده بسنده می كنیم:
-١آیا صرف منتقد و یا هنرمند بودن مصونیت آور است؟ یعنی
اگر منتقدی مرتكب خطا و اعمال خالف قانون شد به صرف منتقد
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بودنش دارای حصار وحاشیه امن است و ضابط قانونی حق برخورد
با ایشــان را ندارد؟ اگر این منتقد به هیچ صراطی مســتقیم نیامد و
همچنان در رسانه ها به جای درج انتقادات مستدل و سازنده فقط به
انتشار مطالب كذب و تهمت در صدد ترور شخصیت های حقیقی و
حقوقی برآمد آنگاه چه باید كرد؟!
آیا امضا كنندگان متن بیانیه با این رویه موافقند كه هنرمندان
آزادند در رسانه ها هنرمندان دیگر را دزد و خطاکار معرفی کنندونباید
پاسخگوی سخنان و ادعاهای خویش باشند؟ قطعا چنین نیست.
- ٢در این ماجرا چه كسی قصد اعمال فشار دارد؟ آقای فاطمی
و چند نفر دیگر از همراهان ایشان مطالبی را به اعضای هیئت مدیره
خانه موســیقی نســبت داده اند كه جای بحث و بررسی دارد .خانه
ایــن اتهامات را رد می كند و از ســوی دیگر حضرات بر گفته خود
اصرار داشــته و مدعی داشتن اسناد هستند خب در این صورت چه
راهی برای اثبات یا رد اتهام و روشن شدن حقیقت هست؟ آیا غیر از
بررسی حقوقی در مراجع رسمی؟ خب این چه اشكالی دارد كه حقایق
برای همگان روشن شود؟ چه افرادی از روشن شدن حقیقت واهمه
دارند؟ مگر جمع اوری امضا به معنای اعمال فشار برای عدم رسیدگی
نیســت؟ مگر تماس و اصرار واسطه های مختلف با اعضای هیئت
مدیره و شورای عالی برای پس گرفتن شكایت فشار نیست؟ خب در
این صورت اعمال فشار از طرف كیست؟ چرا نمی گذارید حرف های
فرد مورد حمایتتان به كرسی بنشیند؟
-٣در بیانیه گفته اند خانه با این شــكایت بی احترامی كرده و
حقوق شهروندی را نادیده گرفته است! اتفاقا خانه از بی احترامی به
هنرمندان شاكی است؛ خانه تا كنون به چه شخص حقیقی یا حقوقی
بی احترامی كرده و از الفاظی چون سیرك ،طویله و اسطبل و ...بهره
برده اســت؟ خانه به نمایندگی از صنف وظیفه دارد جلوی شیوع بی
احترامی به هنرمندان را بگیرد و طبعا از افراد شاخص كه از جایگاهی
برخوردارند و به عنوان اساتید دانشگاه شناخته شده اند توقع بیشتری
دارد و دقیقا این شكایت دفاع از حقوق شهروندی هرمندانی است كه
آماج اتهامات بی اساس قرار گرفته اند .با این وصف بی احترامی به
حقوق شهروندی از سوی چه کسی است؟
در فضای آرام حقایق روشن می شود
در پایان خانه موسیقی همانگونه كه در آغاز این ماجرا و در میانه
و بعدها و مكرر تاكید داشته این بار نیز مؤكدا اعالم می كند اینگونه
اعمــال ضد فرهنگی و در مقابل هم قــرار دادن هنرمندان و ایجاد
فضای دو قطبی و نفرت پراكنی به نفع هیچكس نبوده و نیست و جز
تضعیف جامعه هنرمندان كشور حاصلی در بر نخواهد داشت.
بهتر است این دوستان اجازه بدهند مسائل در فضای آرام و بدون
تنش و بی احترامی به یکدیگر رسیدگی شود و بی جهت سعی نكنند
از روش فشار از پایین و چانه زنی از باال به اهداف و مقاصد خودشان
برسند ضمن اینكه انتخابات نزدیك است و اینگونه اعمال غالبا نتیجه
عكس خواهد داد/.فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید/شرمنده رهروی
که عمل بر مجاز کرد!
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پری زنگنه در مراسم تقدير از شش بانوی پیشکسوت آواز کالسیک:

شکایتی از مردم نداریم

مراســم بزرگداشت شــش بانوی پیشکسوت آواز کالســیک به همت كانون خوانندگان
كالسيك خانه موسيقي  8بهمن در سالن «استاد جلیل شهناز» خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این مراســم نســرین ناصحی(رئیس هیئت مدیره
کانون خوانندگان کالســیک) منتی را از ســوی این کانون قرائت
کرد .ناصحی در بخش های از سخنانش گفت :درخشان ترین اوج
کالم این است که کالم و موسیقی با یک دیگر ادغام شوند .همان
طور که می دانیم صدا موثرتر از نوشــته ها است .تاریخ چندهزاره
نشــان می دهد که زنان از موسیقی دور نبودند و هم ردیف مردان
به این هنر می پرداختند .هیچ دوره ای نیســت که بانوان از اجرای
موسیقی دور باشند .این را از الالیی های مادران متوجه می شویم
زیرا کودکان با الالیی های مادرانشان آرام می گیرند.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش با اشــاره بــه اهمیت
نقش بانوان پیشکســوت آواز کالســیک گفت :در سرزمینی که
شمار بســیاری از مردمان آن عالقمند به موسیقی سنتی و بومی
کشورشــان هســتند به راســتي می توان بانوان پیشکسوت آواز
کالسیک پرچمدار هنری دانست که هر چند خاستگاهش از مرز و
بوم نیست ولی ایشان در مسیر اشاعه و شناسایی هر چه بیشتر این
هنر علمی و فاخر بسیار کوشیده اند.
در ادامه این مراســم دکتر محمد ســریر(رئیس هیئت مدیره
خانه موســیقی) گفت:من از کانون خوانندگان آواز کالسیک بسیار
تشــکر و قدردانی می کنم زیرا هر ســال کار جدیــد و مهمی را
انجام می دهند .موسیقی کالســیک در حوزه آوازی زیاد شناخته
شــده نیست.موسیقی کالسیک بخصوص در حوزه آواز آنگونه که
باید و شاید در ایران شناخته نشده زیرا بخوبی معرفی نشده است.
همچنین شــکل آواز این موسیقی در با آواز سنتی ایران فرق دارد.

موســیقی کالسیک پیچیدگی ها و گستردگی ها و تنوعی در خود
دارد و همزمان باید به چند موضوع اشــراف داشت و این در آواز
کالســیک هم دیده می شــود .به همین دلیل رشد فکری هم در
خود دارد.
خوانندگان کالسیک در این حوزه حضوری عالمانه
و عاشقانه دارند
ســریر گفت :در آواز کالســیک خواننده باید به حوزه تاریخ
موســیقی هم اشــرافی داشــته باشــد و خواننده یک مجموعه
پولیفونیــک و چند صدایــی را به نمایش می گــذارد .خواننده در
این حوزه حضوری عالمانه و عاشــقانه دارد .عالوه بر ویژگی های
علمی خواننده در این حوزه باید خالقیت بســیاری داشــته باشد و
در چارچوب مدهایی که به اجــرا در می آورد یک نوع یگانگی را
به نمایش بگذارد.
دکتر سریر در پایان از کانون خوانندگان کالسیک تشکر کرد
و گفت :شــاید در جامعه ما اقبال عمومی نســبت به این نوع آواز
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در ادامه دکتر امیراشرف آریان پور پشت تریبون قرار گرفت و
گفت :به نظر من خداوند چیزی را زیباتر از موسیقی نساخته است.
من سالها پيش وقتی به هنرستان موسیقی رفتم .در آن گروه همه
دختر بودند و من فقط پســر بودم .در آن دوران از حضور اســاتید
زیادی بهره مند شدیم که امروزه هر چه داریم از آن ها است .یک
روز بــا خودم گفتم من هیچ وقت خواننده اپرا نمی شــوم زیرا کم
رو بودم البته با تمام این کم رویی ها به فعالیت خودم ادامه دادم.
وی افزود :با این همه از اپرا دور نشــدم و همسرم پری ثمر
یک خواننده جهانی شــد و دختر مــن در فرانکفورت خواننده اپرا
است.
آریان پور در خاتمه سخنانش به آخرین پژوهش خود در حوزه
موسیقی اشاره کرد و گفت :سال گذشته کتاب «موسیقی از انقالب
مشروطیت تا انقالب اسالمی» را منتشر کردم که تمام نقاط قوت
و ضعف آن دوران در این کتاب آمده است.
ســپس کلیپی از زندگی و آثار بانوان هنرمند آواز کالســیک
شهال میالنی ،شاکه آقامال و نسرین ناصحی پخش شد و مسعود
کیمیایــی ،هنگامه اخوان ،محمد ســریر و حمیدرضا نوربخش به
صحنه رفتند و لوح های تقدیر و هدایای این بانوان پیشکســوت
را اهدا کردند.
در ادامه مراســم ماریو تقدسی به صحنه رفت و بیان کرد :ما
در ایران جوانان با اســتعدادی داریم که به آن ها باید توجه شود.
یکی از قویترین سازهای دنیا صدا است .جوانان نباید امیدشان را از
دست بدهند بلکه باید با تمام قوا تالش کنند .به نظر من موسیقی
عشق ،روح و روان است .هرکسی که با موسیقی آشنایی دارد می
تواند انسان مثبت اندیشی باشد .باید برای جوانان این مملکت کار
کنیم و آنها را آموزش دهیم.
در پایان این مراســم ماریو تقدسی یک قطعه آکاپال را برای
مخاطبان اجرا کرد.
در این مراســم همچنیــن محمدرضــا قراتپه(خواننده تنور)،
مهدی نوروز بهاری(خواننده تنور) و امیر بیات(نوازنده پیانو) در دو
بخش به اجرای قطعاتی از آواز کالسیک پرداختند.

وجود نداشــته باشــد اما این دوســتان با عالقه به کار خود ادامه
می دهنــد .باید با حفظ هویت آواز ملی مان با نگاهی عمیق تر به
آواز کالسیک نگاه کنیم.
در ایــن برنامــه کلیپی دربــاره زندگی هنری ســه بانوی
پیشکسوت آواز کالسیک ،شــاکه ماکاریان ،پری زنگنه و آریازند
پخش شد و در ادامه امیر اشرف آریان پور ،لیلی سرکیسیان ،محمد
سعید شریفیان و محمد سریر روی صحنه حاضر شدند و با اهدای
لوح و هدایایی از این بانوان تجلیل بعمل آمد.
در ادامه پری زنگنه گفت :به نظر من ما پیشکســوت نیستیم
بلکه اساتیدی که در گذشــته حضور داشتند پیشکسوت هستند و
باید از آن ها تجلیل می شد زیرا ما هر چه که داریم از آن ها داریم.
ما اصال شــاکی نیســتیم که چرا مردم زیاد به موسیقی کالسیک
عالقه ندارند زیرا موســیقی ما نیســت ولی رسانه ها وظیفه دارند
که مردم را بیشــتر با این موسیقی آشنا کنند .به عنوان مثال رادیو
می تواند موسیقی کالسیک را بهتر معرفی کند.
هر نوع موسیقی در دنیا جایگاه ویژه خود را دارد
وی افزود :من با همان صدای پرورش یافته اپرا توانستم شیوه
جدید از موســیقی فولکلور ایران بوجود آوردم که بین المللی باشد.
من هیچ وقت موسیقی اپرا را به موسیقی ایرانی ترجیح نمی دهم و
می دانم آوازهای موسیقی ایرانی بسیار مشکل هستند و یادگیری
آن بسیار مشکل است .اما موسیقی اپرا نت و راه و روش یادگیری
دارد .این را می دانم که هر موسیقی در دنیا جایگاه خودش را دارد.
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پاسدا ری از میراث موسیقایی اریان
یادداشتی کوتاه بر برنامه پیانوی کالسیک ایرانی

برنامه پژوهشــی در زمینه اجرای نوازندگی پیانو توسط دکتر
پویان آزاده ششم دیماه در سالن رودکی برگزار شد.
از این که پس از چندین ســال با یک اجرای خوب موسیقی
ایرانی همراه با شــرح و تفســیر علمی و قابل فهــم برای عموم
حاضرین در برنامه که توســط یک جــوان فرهیخته البته کامال
آگاه با یک ســاز اروپایی مواجه شــده بودم شبی فراموش نشدنی
را گذراندم .این برنامه مرا به گذشــته های تکرار نشــدنی برد و
نغمه های دلنشین و زیبای برنامه معروف و پر شنوده »گل ها» که
درچهار و پنج دهه پیش از رادیو پخش می شــد را برایم یاد آوری
کرد .بیش تر هم ســن های من که با ایــن برنامه و دیگر برنامه
های موسیقی ایرانی رادیو آشنا بودند را شادمان و ذوق زده کرد و
خاطره های خوشی که از شنیدن پیانو نوازی شادروانان «مرتضی

بهروز وجدانی*

محجوبی» و «جواد معروفی» را داشــتیم دگر بار زنده کرد .البته
این برنامه دلنشین و موفقیت آمیز برای جوانان حاضر در تاالر که
تکنوازی هاو آهنگ های زیبای استادان محجوبی و معروفی را از
صدا و سیما ندیده بودند بسیار جالب وهمراه با ناباوری بود.
در این نوشــتار کوتاه قصد ندارم پیرامون پیانو و پیانو نوازی
و حتی اســتادانی که در معرفی این ساز اروپایی به ایرانیان سهم
موثری داشــته اند اشاره ای داشته باشم بلکه تمایل دارم این کار
را بــه نوازندگان و پژوهش گران دیگــر از جمله دکتر پویان آزاده
واگذار کنم.
اینجانــب به ســبب مســیولیت هایی که در حــوزه های
مردم شناســی ،موســیقی و امور بین الملل در ســازمان میراث
فرهنگی داشــته ام لذا تمایل دارم از منظر یونسکو به این برنامه
10
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ســازمان میراث فرهنگی به نمایندگی از جمهوری اسالمی
ایران هر ســاله پرونده هایی را بر اساس مقررات و ضوابط اعالم
شــده از سوی یونسکو تهیه و تدوین می کند و همراه با مستندات
صوتی و تصویری به بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در
پاریس ارســال می دارد  .پرونده های ارسال شده و ثبت شده در
فهرســت های «نمونه» (موضوع ماده  )۱۶و «نیازمند پاسداری
فوری یا در خطر» (موضوع ماده « )۱۷کنوانســیون پاســداری از
میراث فرهنگی ناملموس» ســال  ۲۰۰۳یونســکو که ارتباط با
موسیقی ایرانی دارند عبارتند:
 -۱ردیف های موسیقی ایرانی
(درفهرست نمونه سال  ۲۰۰۹یونسکو به ثبت رسیده.چند نفر
از کارشناســان خانه موسیقی از جمله دکتر محمد سریر  ،هومان
اســعدی و بهروز وجدانی در تهیه و تدوین این پرونده نقش اصلی
را داشته اند.
 -۲موسیقی بخشی های خراسان
(در فهرســت نمونه سال  ۲۰۱۰یونسکو به ثبت رسیده.تهیه
و تدوین و گردآوری تمام اســناد و مدارک صوتی و تصویری این
پرنده بــه عهده بهروز وجدانی بوده که با همکاری بخشــی های
خراسان و مجتبی قیطاقی انجام شده)
 -۳فنون و مهارت های ساخت و نواخت کمانچه ،سازی زهی
از موسیقی کالسیک و فولکلوریک ایران.
( البته این پرونده که با تالش چند تن از کار شناســان خانه
موســیقی از جمله بهروز وجدانی  ،بابــک خضرایی ،مهدی فالح
صفا ،بهرنگ نیک آیین و آذر پور بهرام تهیه تدوین شده همراه با
مســتدات صوتی و تصویری به یونسکو در پارس ارسال شده و در
صورت پذیرش در سال آتی به ثبت خواهد رسید.
پرونده «شــیوه نت نویسی پیانوی ایرانی» که با تالش دکتر
پویــان آزاده در تاریــخ ۱۳۹۱ /۱۱ /۴درفهرســت ملی میراث
فرهنگی نا ملموس (نیاز مند پاســداری فوری ) توســط سازمان
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میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری به ثبت سیده است .
از آنجا که بر اســاس ضوابط و مقررات یونســکو هر پرونده
پیشــنهادی برای ثبت جهانی بایســتی ابتدا در کشور در خواست
کننده به ثبت برســد ،لذا اقدام فوق نخســتین گام برای ثبت در
میراث جهانی یونســکو اســت .امید است در ســال های آینده با
تکمیل فرم های یونســکو و ارسال مستندات صوتی و تصویری و
رعایت ضوابط اعالم شده شاهد ثبت بین المللی «شیوه نت نویسی
پیانوی ایرانی» باشــیم .در حال حاضر نیــز دکتر پویان آزاده آگاه
ترین و تواناترین کارشناس ایرانی برای انجام این مهم می باشد.
شایان ذکر است که فنون ،دانش ها و مهارت های سنتی در
تمــام حوزه های میراث فرهنگی نا ملموس ار جمله موســیقی بر
اســاس ماده  ۲کنوانسیون یاد شده این قابلیت را دارند که توسط
کشــورهای عضو کنوانســیون برای ثبت در فهرست های نمونه
(ماده  )۱۶و نیازمند پاسداری فوری (ماده  )۱۷کنوانسیون پیشنهاد
شــوند .ازین رو «شیوه نت نویسی پیانوی ایرانی» که حاصل ذوق
 ،دانش و تجربه شــخصی اســتاد مرتضی محجوبی که یکی از
شــاخص ترین نوازندگان پیانوی کالســیک ایرانی و آهنگسازی
باذوق و خوش قریحه و پر تالش بوده میتواند در سال های آینده
برای ثبت در فهرست نیازمندپاســداری فوری کنوانسیون یا شده
پیشــنهاد گردد .توجه و دقت بیش تر روی این موضوع که از سال
 ۲۰۰۳که این کنوانسیون اجرایی شده تا کنون پرونده های مربوط
به «موسیقی و رقص» در مقایسه با دیگر عناصر میراث فرهنگی
نا ملموس که به ثبت رسیده اند مقام اول را به خود اختصاص داده
که نشانگر اهمیت این عنصر فرهنگ ساز و هویت ساز است .بطور
مثال از میان تعداد  ۷۶اثر ثبت شــده در ســال ( ۲۰۰۹نخستین
دوره ثبت آثار میراث فرهنگی نا ملموس) تعداد  ۱۶پرونده مربوط
به «موسیقی و رقص» بوده است .دراین دوره پرونده های «نوروز»
(به عنوان میراث مشــترک کشورهای حوزه نوروز (و «ردیف های
موسیقی ایرانی» به ثت رسیده اند.
* پژوهشگر مردم شناسی و موسیقی
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محمدرضا شجریان:

فعالیت هیات مدیره و شورای عالی
خانه موسیقی قانونی است
خانه موسیقی ایران طی سالهای فعالیت خود همواره از پشتوانه
سرمایههای بزرگ هنر موسیقی ایران زمین برخوردار بوده است.
حضور محمدرضا شــجریان ،استاد برجســته آواز در کنار دیگر
هنرمندان بنام شورای عالی ،مایه فخر و اعتبار این نهاد بوده است.
در پی بروز شــائبههایی که درخصوص مسائل اجرای اساسنامه
پدید آمد استاد شجریان طی چند هفته متوالی و ساعات طوالنی در
جلسات شورای عالی شرکت نمود و با همفکری مشاوران حقوقی

پس از مطرح شدن اســتعفای حسین علیزاده(استاد موسیقی
ایران) از سمت دبیر و ســخنگویی شورای عالی خانه موسیقی و
برخیدیگر از مســائل پیش آمده پیرامون خانه موســیقی در رسانه
ها ،محمدرضا شجریان (رییس شورای عالی خان ه موسیقی ایران)
درحاشیه جلسه شورای عالی دراینباره به گفتگو پرداخت.
این هنرمند نامدار درباره اســتعفای حســین علیزاده( هنرمند
پیشکســوت) که به تازگی بــه صورت مکتوب از ســمت دبیر و
ســخنگویی شورای عالی خانه موسیقی اســتعفا داده است ،گفت:
شورای عالی از این اتفاق متاسف و متاثر است و اینکه چرا ایشان
که نخستین مدیرعامل این خانه بوده و در این سالها نیز به عنوان
سخنگو و دبیر شورای عالی فعالیت میکردند به اینجا رسیده که از
خان ه موسیقی استعفا بدهند ،تاسف برانگیز است.

و مطالعه مســائل مطرح شده به بررسی دقیق آنها پرداخت .این
گفتگو پس از یکی از جلسات شورای عالی صورت گرفت.
با این توضیح در روزهای پایانی صفحه بندی با خبر شدیم استاد
شجریان که در کشور آمریکا بسر می برند به دلیل توصیه پزشک
معالج مسافرت و در پی آن کنسرت نوروزی خود را در ارمنستان
لغو کردند .خانه موسیقی ایران برای این هنرمند ارزشمند ایران
آرزوی سالمتی دارد.

محمدرضا شــجریان همچنین در خصوص شبهه غیر قانونی
بودن فعالیت هیئت مدیره و شورای عالی گفت :در این مدت ایراداتی
به خان ه موســیقی وارد شده است و میگویند شورای عالی و هیات
مدیره غیر قانونی اســت که این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد.
همه چیز قانونی است و حقوقدانان نیز به این مساله صحه میگذارند
که فعالیت هیات مدیره و شورای عالی تا اسفند ماه سال  94قانونی
اســت و در این تاریخ باید دوباره انتخابات برگزار و شورای عالی و
هیات مدیر ه جدید انتخاب شــوند .من بیش از هر کس دیگری در
ی رسد گاهی در طرح این مسایل
این زمینه تحقیق کردهام .به نظر م 
برخی غرضورزیهای شخصی وجود دارد که باعث تاسف است.

برگزاری جلسات شورای عالی به عهده دبیر است
رئیس شــورای عالی خانه موسیقی گفت :ضمن آنکه جلسات
شــورای عالی را میبایســت خود دبیر برگزار میکرد ،به هر حال
ایشــان این تصمیم را گرفتهاند و ما نیز به آن احترام میگذاریم؛
اما چرا این مســاله تا این زمان مســکوت گذاشته شده است؟ اگر
خانه موســیقی اشتباهی انجام میداد ،من قبل از هر کس دیگری
اینجا را ترک میکردم .من در مورد مســائل مختلف خانه ،همواره
از مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سوال می کنم.

انتقادات از ابتدا پاسخ داده شد اما شنیده نمی شد
اســتاد آواز ایران همچنین در پاســخ به این ســوال که چرا
اعضای هیات مدیره و شورای عالی ماه ها پس از مطرح شدن این
انتقادات ،هماکنون پاســخ منتقدان را میدهند ،نیز گفت :از همان
ابتدا به این انتقادات پاســخ داده شده است ،منتها بسیاری از آنها
شنیده نشده اســت ،ضمن آنکه شما وقتی میخواهید مسالهای را
نقد کنید ،باید آداب نقد را به جا بیاورید .اگر عضو خانه موســیقی
هستید و خودتان را جزو خانوادهی موسیقی میدانید ،چرا نقدهایتان
را رسانهای میکنید؟ کسی که انتقاداتش را بدون آنکه ابتدا در خود
خانه مطرح کند ،رسانهای میکند ،مصلح نیست.

بیش از هرکسی درباره وجهه قانونی شورای عالی
و هیئت مدیره تحقیق کرده ام

برخی می خواهنــد با مطرح کردن نامشــان در
رسانه ها خود را بزرگ کنند
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محمدرضا شــجریان گفت :در میان این انتقادها به نظر میرسد
برخی میخواهند با مطرح کردن نامشان در رسانهها خودشان را بزرگ
کنند که اتفاقا این مساله کامال به ضررشان است .برخیها یک جانبه
قضاوت میکنند و بعد هم آن را رسانهای میکنند .در حالی که حتی
حاضر نیســتند به دعوت خان ه موسیقی برای حضور در جلسهی نقد
پاسخ دهند .اگر مشکلی دارید بیایید و همین جا پاسخ خود را بگیرید.

اگر عضو خان ه موسیقی هستید و خودتان
را جزو خانوادهی موسیقی میدانید ،چرا
نقدهایتان را رسانهای میکنید؟
خودم تنها بر اساس عالیق شخصیام در جلسات شرکت کردهام و
در تمامی موارد نظراتم را مطرح کردهام که تمامی صورت جلسات
آن هم موجود اســت .ما هیچکدام در اینجا نفع شــخصی نداریم،
وقتی من  6سال است که ممنوعالکار هستم و چهار سال از آن را
رییس شــورای عالی بودهام ،مشخص است که نفعی ندارم .حتی
در هیچکدام از جلسات خانه موسیقی این مساله را مطرح نکردهام.
البته آقــای نوربخش چندی قبل بــه رییسجمهورگفتند و آقای
علیزاده نیز هفتهی گذشته این مساله را مطرح کردند؛ بنابراین اگر
من و اساتید موســیقی در اینجا وقت میگذاریم برای مصلحت و
اعتبار موسیقی است.

خان ه موســیقی می تواند از طریــق قانونی پیگیر
موارد مطرح شده باشد
او همچنین درباره برخی ســوءتفاهمات پیرامون مسایل مالی
خانه موســیقی نیز میگوید :هیچکدام از اعضایی که هماکنون در
این نهاد مشغول فعالیت هستنند ،به خاطر بودجه نیامدهاند و بیان
این مطالب میتواند از طــرف خانه مورد پیگرد قانونی قرار گیرد،
تمــام این موارد جواب دارد و اگر خانه موســیقی از طریق قانونی
پیگیر باشــد ،به راحتی میتواند ایــن کار را انجام دهد .ما حرمت
هنرمندان را نگاه میداریم؛ اما به شــرط آنکه آبروی خودمان در
خطر قرار نگیرد .تمام بودجه و کمکهای مالیای که به این خانه
شده است ،کامال شفاف اســت .خانه موسیقی چه پولی را از کجا
دریافت کرده است؟ اصال چرا باید این حرفها زده شود؟
محمدرضا شــجریان افزود :عملکرد ما کامال شــفاف است.
برخی سخنانی بی پایه و اساس مطرح میکنند ،بدون آنکه مدرکی
برای آن داشته باشند و بدتر آنکه آنها را رسانهای میکنند که این
مساله به هیچ عنوان کار صحیحی نیست .خانه موسیقی برای این
درست شده است که مشکالت را مرتفع و از موسیقی حمایت کند.

حضور اساتید در شورای عالی و هیات مدیره اعتبار
خان ه موسیقی است
رئیس شــورای عالی خانه موسیقی همچنین دربار ه این انتقاد
که اعضای هیئت مدیره و شــورای عالی خانه موسیقی در تمامی
این ســالها ثابت بودهاند ،نیز گفت :هیچ کس ثابت نیســت ،اگر
کسی نامش در دو دوره شنیده میشود ،به خاطر جایگاه آن هنرمند
بین کسانی است که رای میدهند ،ضمن اینکه باید از این مساله
خوشــحال بود ،چون تجربه او به حل مشــکالت کمک میکند.
من تاکید میکنم کســی ثابت نیســت و اعضای شــورای عالی،
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره همگی انتخابی هســتند .ضمن
آنکه اســاتیدی که در شــورای عالی و هیات مدیره حضور دارند،
اعتبار خانه موسیقی هستند .در و دیوارهای خان ه موسیقی اعتباری
ندارد ،این آدمها هستند که به آن اعتبار میدهند.

آقــای نوربخش در حضور رئیــس جمهور پیگیر
ممنوع الکاری من بودند
او ادامه داد :اعضای این خانه و خود من به شــخصه چندین
ســال است که عضو خانه موســیقی بودهایم و هیچ پولی از کسی
نگرفتهایم .این خانه هیچ منفعت مالی برای ما نداشــته است .من
شماره بیستم -اسفند 94

13

مـقــــالـــــــه

www.iranhmusic.ir

جمالصفوی(1287-1384ش)

خوانندهای هک شناخته نشد

* بهروز مبصری

 1و  2در ماهــور ،ســرود ملی ،مصنف ملکالشــعرای بهار ،با تار
یحیی زرپنجه (هارون جزاسند) که تنها اثر ضبطشده از تار یحیی
زرپنجه با صدای جمال صفوی اســت .ازجملــه تصانیف زیبا که
با صدای ایشــان به ضبط رســیده تصنیف ماندگار «نسیم سحر»
اســت با شــماره کاتالوگ  40240- M 1و  2که در دورة اخیر
بهوســیله هنرمند ارجمند جناب صدیق تعریف بازخوانی شده که
بســیار به حال و هوای ضبط اولیه نزدیک اســت .تصنیف «نسیم
ســحر» در ســال  1307ش چند ماه بعــد از ضبط جمال صفوی
بهوسیله خانم اشرفالســلطنه بازخوانی و در صفحهای به شماره
کاتالوگ  21071با گروه چهارنفره حســین استوار (پیانو) ،ساالری
(تار) ،ابراهیم منصوری (ویلن) و مهدی غیاثی (ضرب) ضبط شده
اســت .این گروه چهارنفره در کلیه آثار جمال صفوی حضور دارند.
در میان آثار جمال صفوی یک اثر نیز از اشــعار وحید دستگردی
موجود اســت به نام تصنیف ماهور «دلپسند و خوب» ،به شماره
کاتالــوگ  .40245 – Mاز جمــال صفــوی مجموع ًا  38روی
صفحه ( 19عدد صفحه) گرامافون به ضبط رسیده است که در آن
تصانیفی چون «اال ســاقیا»« ،دوش دوش» از شیدا« ،باد خزان»
از درویشخان« ،مرغ ســحر» از نــیداود ،و تصنیف «کبوتر» از
حسامالسلطنه را خوانده است.
در تصنیــف دوش دوش ســاخته علیاکبــر شــیدا در آخر
تصنیــف از «ای نــگار مــن ـ گل عذار من» اســتفاده میکند
کــه در بازخوانیهای اخیر این جمله وجــود ندارد و این نکته را
گوشــزد میکند که جمال صفوی در زمان حیات آهنگســازان و
ترانهســرایان و اندکی پس از فوت درویش خان (آذر  1305ش)
تصانیــف را در واقع با همان حال و هــوای صاحبان اثر و لحن
زمانه خود که موردپســند ترانهسرا و آهنگسازان بوده میخوانده
اســت و همین موضوع نشــان میدهد خواننده از امتیاز ویژهای
برخوردار بوده اســت .دیگر آنکه در زمان خود هنرمندی مطرح و
خوانندهای درجهیک برای تصانیف بوده است.
از اســاتید و معلمین وی و اینکه کجا تعلیم یافته اطالعی در
دست نیست در کمال تأسف ،از سوی مورخان موسیقی هیچ نام و

جمــال صفوی خواننــدهای اهل اصفهان بــود که در تهران
صدایش با کمپانی کلمبیا به ضبط رسیده است .وی در زمان ضبط
صفحاتش  20ساله بود .در سال  1307ش که ملکالشعرای بهار
جمال صفوی را انتخاب کرد و آثاری از ساختههای درویش خان و
نی داود با کالم خودش را به ضبط رساند .کلیه آثار جمال صفوی
در پاییز  1307در تهران با صدابــرداری فرانک آرتور فلوید برای
کمپانی کلمبیا بوده است.
وی اولین هنرمندی اســت که در اولین سری ضبط صفحات
کمپانــی کلمبیا میخواند همچنین جــزو جوانترین خوانندههای
موسیقی زمان خود اســت که آثارش به ضبط میرسد .نمایندگی
کلمبیــا در ایران با بــرادران ارســطوزاده بود که آقای موســی
ارسطوزاده با ملکالشــعرای بهار قرارداد میبندد .دکتر هدایتاهلل
نیر ســینا در خاطراتی که از بهار در فصلنامه رهآورد (شــماره 9
پاییز و زمستان  1364ش) مینویسد« :شوری که تصنیف «ملک
ایــران» و «عروس گل» در دلها افکنده بود همه شــرکتهای
صفحه ســازی را به تکاپو و کوشش درآورد که بیشتر تصنیفهای
خود را از ملکالشعرای بهار به دست آورند که در این میان کمپانی
کلمبیا در رقابت از همه پیشی گرفت و چون شهرت و درخشندگی
بهار در عالم سیاســت و فرهنگ و همچنین مقام ترانهســرایی یا
بهاصطالح آن روزها تصنیفسازی او سراسر ایران را فراگرفته بود
و با توجه به اینکه در ســرمایهگذاری و مصرف پول کافی دستش
نمیلرزید پیش از آنکه نماینده کمپانی هیز مســتر ویس (محمود
ایمن) و نماینده شرکت پدافون (آقای مبین) محضر بهار را دریابند
کمپانــی کلمبیا به بهار مراجعه کرده و مبلغ چهار هزار تومان پول
آن زمــان را بابت یک ترانه بهعنوان پیشپرداخت به آن اســتاد
تقدیم داشــت [  ]...کمپانی کلمبیا نیز اعالنی بلندباال هم بر دیوار
محــل نصب کرده بدین مضمون ،کمپانی کلمبیا بهترین صفحات
را عرضه و تقدیم میدارد».
چنیــن تبلیغاتی برای ملکالشــعرای بهار و ضبــط آثار او با
صدای جمال صفوی ،بیانگر اهمیت و جایگاه هنری اوست .اولین
اثر ضبطشــده از جمال صفوی به شماره کاتالوگ 40216 - M
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نشــانی در کتب تاریخی و یا روزنامه و مجالت هنری از وی درج
نشــده اســت که دالیل آن نیز با مختصر بررسی اسناد موسیقی
بهدستآمده اســت که اشارهای کوتاه میشود .در سال  1306ش
ضبط صفحاتی چون «مرغ ســحر» با صدای ملوک ضرابی و تار
نیداود با کمپانی پولیفون و صفحهای «دســت حق» (کابینه سید
ضیاء) با صدای قمر و تار نی داود کمپانی هیز مستر ویس که بازتاب
بسیار وسیعی در جامعه آن روزگار داشته دولتمردان حکومت وقت
را بر آن داشــت که به صفحات گرامافون که اولین رسانه صوتی
در ایران بوده است دیگر بهعنوان یک وسیله تجملی نگاه نکنند و
خطرش را از مطبوعات کمتر ندانند و چارهای بیندیشند .به همین
دلیل در ســال  1307نظامنامه مقــررات ضبطصوت در صفحات
گرامافون تألیف و به پیشــنهاد سرتیپ محمد درگاهی رئیس کلیه
تشکیالت نظمیه مملکتی مصوبه هیئت محترم وزرا عظام مورخه
 16اردیبهشــتماه  1307و در تاریخ  24اردیبهشتماه 1307ش،
جهت اجــرا به کلیه نمایندگیهای صفحهپرکنی ابالغ شــد .این
نظامنامه در  5ماده بوده که به امضا و مهر مهدیقلی خان هدایت
(ریاست وزراء) است که اختصاراً به موجب آن  .1کلیه افراد جهت
ضبط میبایستی اجازهنامه دریافت و در موقع ضبط نماینده نظمیه
حضور داشــته باشد .2 .کلیه افراد مشخصات خود را اعالم نمایند.
 .3کلیه اشــعار و مفاد آن کنترل شود .4 .ساعت ،روز و ماه ضبط

صفحات از آغــاز تا انجام به اطالع نظمیه برســد .5 .در صورت
تخلف به محکمه صالحه تسلیم خواهد شد .جالب اینجاست که در
اردیبهشتماه  1307این قانون الزماالجرا میشود و جمال صفوی
در پاییز  1307اقدام به ضبط میکند و ملکالشــعرای بهار چندان
اهمیتــی به قانون نداد و به ضبط ادامه میدهد .به همین دلیل در
ضبطهای بعدی که بهوسیله کمپانیهای مختلف صورت میگیرد،
دیگر اثری از ملکالشعرای بهار و جمال صفوی به ضبط نمیرسد
و برای همیشه از گردونه ضبط خارج میشود و در مقابل کارهای
امیر جاهد و خوانندگان دیگر وارد عرصه میدان میشــود .صدای
جمال صفوی زیر و لهجه اصفهانی او کام ً
ال هویداســت در اجرای
شروع ضربیها و فرود عالی است .درک باالی او از کالم و معنی
شــعر و بااحساسخواندنش به زیبایی کارش میافزاید .آثار جمال
صفــوی روی صفحات کلمبیا که در تهران تولید و به انگلســتان
جهت تکثیر فرســتاده شد نامش بهصورت «ج ـ ص» نوشتهشده
است .به دلیل استقبال مردم این صفحات بازتولید نیز میگردد در
صفحات بازتولید شــده که این بــار در امریکا صورت میگیرد نام
کامل جمال صفوی روی صفحات هم به فارسی و هم به انگلیسی
نوشته شده اســت .جمال صفوی پس از این ضبطها به اصفهان
رفت و تا آخر عمر در آنجا بود وی در ســن  97ســالگی در سال
 1384درگذشت از وی  2دختر و  2پسر باقی است.

منابع و مآخذ

جزو صفحه سنگی شماره  6امیر منصور
کالس لیبلشناسی دیماه 1385
گذر در آرشیوهای خصوصی
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نشست دی ماه اعضای خانه موسیقی برگزار شد

ضرورت حفظ حریمهای حقوقی و اخالقی
نشست های ماهیانه خانه موسیقی به عنوان یک برنامه منظم در اغلب یکشنبه های آخر ماه در ساختمان فاطمی
برگزار می شــود .اجراهای این نشســت ها همواره تحت تاثیر فضا و ایام خاص بوده اســت .چنانچه در ایام
سوگواری موسیقی آئینی و در ایامی مانند نوروز موسیقی ویژه نوروز اجرا گردیده و در دیگر ایام سال نیز با بهره
گیری از نظرات اســاتید پیشکسوت سعی شده استعدادهای جوان به اجرای برنامه بپردازند.سخنرانی های این
نشســت ها نیز با تاثیر از فضای جاری موسیقی انجام گردیده که در یکشنبه آخر دی ماه همزمان با باالگرفتن
مباحث حقوقی که پیرامون نقد عملکرد خانه موسیقی پدید آمده بود نیز صحبت هایی در این زمینه مطرح گردید.

نشســت ماهانه اعضــای خانه موســیقی  27دیماه با حضور
جمعی از هنرمندان و عالقمندان و با اجراهای متنوع موســیقی در
ساختمان فاطمی برگزار شد.
در ابتدای این نشســت تقی ضرابی(عضو هیئت مدیره خانه
موسیقی ایران) ضمن تشــکر و قدردانی از اعضا و عالقه مندان
موسیقی و خوشامد گویی به حضار گفت :امروز سه تن از هنرجویان
هنرســتان موســیقی به اجرای برنامه می پردازند .این هنرجویان
آینده خوبی در انتظارشان است و امیدوارم همه به مراتب باالتری
که مدنظرشــان است برســند .امروز با اجازه اساتید حاضر در این
جمع این هنرجویان به اجرای برنامه می پردازند.
در ادامه این مراسم نیما شناوری نوازنده پیانو قطعات فانتزی
از شوپن ،توکاتا اثر اسکارالتی و پرلود از راخمانینف را اجرا کرد که
این اجرا مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
حریم های قانونی در بحث نقد خانه موسیقی رعایت نشد

ســپس کاوه رضوانی راد(مشاور حقوقی خانه موسیقی) پشت
تریبون قرار گرفت و با اشــاره به مباحــث حقوقی پیش آمده در
خالل جلســات نقد عملکرد خانه موسیقی گفت :از یک سال پیش
با منتقدانی مواجــه بودیم که ایراداتی به عملکــرد مدیران خانه
موسیقی داشتند و بعضا ایرادات اساسنامه ای داشتند و مدعی بودند
که انحرافی از اساســنامه واقع شده است .دو نشست هم با عنوان
«گفتمان ضرب اصول» برگزار شــد و من به واسطه مسئولیتم در
آن جلسات شرکت کردم و انتقادات را شنیدم.
وی افــزود :برخی از این انتقادات متوجه اشــخاص حقیقی
اســت و در این یک ســال هم نوع رفتار نگاهی پدرانه و نگاهی
صنفی بوده اســت .همیشــه درهای خانه موسیقی باز بود تا این
دوســتان انتقادات خودشان را مطرح کنند .اگرچه این دوستان به
جــای اینکه انتقادات را درون خانه موســیقی مطرح کنند عالقه
داشــتند انتقادات رسانه ای شود و بعضا بر خالف تعهداتی که در
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ناچار هستیم از حریم حقوقی خانه موسیقی دفاع کنیم.
رضوانی راد افزود :من با کسب اجازه از شورای عالی و هیئت
مدیره خانه موسیقی در اسرع وقت نسبت به جرائم بخصوص ماده
 697و  698قانون مجازات اسالمی در مورد جرم افترا ،نشر اکاذیب
و تشویش اذهان عمومی که متاسفانه در این مدت اخیر بسیار رخ
داده است ،اقدام خواهم کرد.
مشاور حقوقی خانه موسیقی گفت :ما فضا را همواره رصد می
کنیم و هر جایی که احســاس کنیم نشر اکاذیب در ابعاد گسترده
صورت می گیرد و افترایی به خانه موسیقی نسبت داده می شود،
حتمــا پیگیری حقوقی و قضایی خواهیم کرد .روند این کار از این
هفته آغاز خواهد شد .متاسفانه بعضی از دوستان نه تنها حریم های
اخالقی استاد و شــاگردی را نگه نداشتند بلکه حریم های قانونی
را هم رعایت نکرده اند.

جلســات خصوصی با ما داشــتند ،متن این انتقادات را در اختیار
رســانه ها قرار می دادند .با این حال همچنان در تمام این یک
ســال نگاه خانه موســیقی به شــکلی بوده که مسائل مربوط به
موسیقی دانان در این صنف حل شود.
رضوانی راد گفت :با همین رویکرد جلسه چهارشنبه(جلسه نقد
و بررســی خانه موسیقی با حضور منتقدان) برگزار شد .باید به این
نکته اشــاره کنم که جلسه چهارشنبه با تقاضای خود منتقدان بود
و و خواســتند که در اینجا حرف هایشان را بزنند و از حقوقدانان،
اعضای شورای عالی و هیئت مدیره هم خواسته شد در این جلسه
شــرکت کنند که به منتقدان پاسخ الزم را بدهند .صفر تا صد این
جلسه به درخواســت منتقدان بود ولی متاسفانه مواجه شدیم یک
روز مانده به برگزاری جلسه ،نامه ای را به رسانه ها دادند و گفتند
در این جلسه شرکت نمی کنند.

نباید اجازه دهیم در آســتانه انتخابات حریم خانه
موسیقی خدشه دار شود
وی افــزود :قانون صراحتا می گوید اگر جرمی را به کســی
نســبت بدهید مرتکب جرم افترا شده اید .اگر دروغی را در سطح
وســیع گسترده کنید مرتکب جرم نشــر اکاذیب و تشویش اذهان
عمومی شــده اید .در این هفته حداقــل ده مورد اتفاق اینگونه در
رسانه ها داشته ایم که پیگیری خواهیم کرد.
رضوانی راد گفت :االن که در آستانه انتخابات خانه موسیقی
قرار داریم از حریم این نهاد دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد
کسی تحت عنوان نقد و بررسی عملکرد ،جرمی را به کسی نسبت
بدهد یا کذبی را علیرغم اطالع از واقعیت به کسی نسبت بدهد.
وی در پایان سخنانش گفت :درهای خانه موسیقی همچنان
به روی همه باز است و همچنان آماده شنیدن همه نقدها هستیم
امــا نباید بگذاریــم هیچکس تحت هیچ عنوانــی چهره قانون را
بخراشد.
در ادامه برنامه سپس کسری منصور نوازنده تار و تابا خادمی
کالنتــری نوازنده تنبک قطعاتی در مایه افشــاری اجرا کردند .در
پایان این مراسم با درخواست حاضرین نیما شناور قطعه دیگری را
با پیانو برای مخاطبین اجرا کرد.
دیدار هنرمندان و عالقمندان پس از پایان برنامه ها تا ساعاتی
در خانه موســیقی ادامه داشت و حاضرین به گپ و گفت و تبادل
نظر در باره مسائل مختلف پرداختند.

برخی رفتارها در ظاهر دوستانه نیست
وی افزود :وقتــی به ظاهر رفتار ها نگاه مــی کنیم ،متوجه
می شــویم این رفتارها دوستانه نیســت .کسانی که پیشقدم بری
برگزاری جلســه بودند در جلسه شرکت نکردند .ما هر چه بحث را
به سمت مسائل حقوقی می بریم ،این دوستان مسائل را به سمت
حرف های سلیقه ای در مورد نحوه مدیریت نهاد صنفی می برند.
این حقوقدان گفت :مساله بسیار مهم این است که ما تا زمانی
می توانیــم نگاه پدرانه و نگاه صنفی خودمــان را حفظ کنیم که
حریم قانون خدشه دار نشود .اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی تا
زمانی که در مورد شخص خودشان صحبت می شود مختار هستند
که ســکوت کنند و پدرانه با موضوع برخــورد کنند .اما زمانی که
بحث حیثیت حقوقی خانه موســیقی مطرح می شود ما حقوقدانان
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روشن شدن مباحث حقوقی خانه موسیقی
در جلسه مدیرعامل و منتقدان
در پی مطرح شدن برخی انتقادات در رسانهها درباره عملکرد خانه
موسیقی و همچنین بوجود آمدن شبهات حقوقی و اساسنامه ای،
 23دیماه جلسه «نقد و بررسی خانه موسیقی» به دعوت حمیدرضا
نوربخش(مدیر عامل) و با حضور برخی از اعضای شورای عالی و
هیئت مدیره خانه موسیقی و حقوقدانان برگزار شد.
اگر چه در پــی این دعوت ،چند روز قبل از جلســه تعدادی از
منتقدان با انتشــار نامه ای از حضور در این جلسه امتناع کردند،
اما مباحث مطرح شده در جلســه برای افراد حاضر و همچنین
خبرنگاران حوزه موسیقی ،که ماه ها با نامه نگاری منتقدان روبرو

در ابتدای این جلســه حمیدرضا نوربخــش (مدیرعامل خانه
موسیقی) گفت :مدتهاست نقد های مختلفی در مورد فعالیت های
خانه موســیقی انجام مــی گیرد بارها این نقدها به شــیوه های
مختلف پاســخ داده شــده .نامه هایی چه به مسئوالن دیگر چه
خطاب به خودمــان در دوره های مختلف دریافــت کردیم .البته
اغلب این نامه ها رســانه ای هم شده است .به همین جهت اعالم
شد نشستی با منتقدین خواهیم داشت.
نوربخش در باره برخی ســوتفاهماتی که در گفتگوها درباره
توهین یا تحقیر منتقدان بودجود آمده تاکید کرد :هیچ وقت مشی
من و همه دوســتان من چنین چیزی نبوده و نیســت که کســی
را کوچک بشــماریم .بعضی اوقات هــم تعبیراتی مثل هنرجویان
گفته شــده که من زیاد با آن موافق نیســتم و ادبیات من نیست
و اگر موردی بوده تالش کرده ام که اصالح شــود .همه اعضای

بودند ،مورد توجه قرار گرفت .بخصوص آنکه حضور دکتر کامبیز
نوروزی  -به عنوان حقوقدان میهمان  -و مطرح کردن مســائل
حقوقی بســیاری از شبهات بوجود آمده در خصوص غیر قانونی
بودن فعالیت هیئت مدیره ،شورای عالی و  ...را برطرف نمود.
این جلســه چند ساعته با صحبت ها و نکات فراوانی همراه بود
که در این مجال نمیگنجد و در اینجا تنها به ذکر گوشــههایی
از صحبتهــای مطرح شــده می پردازیم .بــا این توضیح که
عالقمندان می توانند گزارش کامل این جلسه را از سایت خانه
موسیقی مشاهده نمایند.

خانه موســیقی و همه کســانی که در عرصه هنر و رسانه فعالیت
می کنند اعضای یک خانواده بزرگ هســتند و به هیچ وجه ما به
دنبال توهین یا کوچک شمردن کسی نبوده و نیستیم و اگر چنین
تلقی ای صورت گرفته من از همه عذر می خواهم.
حضور اعضای هیئت مدیره کامال دموکراتیک است
و انتصابی نیست
نوربخــش درباره حضور افــراد در هیئت مدیــره دوره های
مختلف گفت :شــاید برخی بگویند ما اینقدر افراد تکراری دیده ایم
خســته شــده ایم و سلیقه آنها این اســت و حق دارند ولی باز در
یک ســاز و کار دموکراتیک اتفاق افتاده و انتصابی نبوده اســت.
نباید این نگاه را داشــته باشــیم که کسانی یک نهاد را از آن خود
می دانند یا می خواهنــد آن را مصادره کنند .افرادی تا امروز اینجا
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چون اینجا کســی دوام نمــی آورد و دوســت دارد زود فرار کند.
برگردیم به مدیریت های قبلی خانه موســیقی که در فاصله های
چند ماهه همه فرار کردند .اولین مدیرعامل آقای حســین علیزاده
و بعد آقای ســعید شریفیان و ســپس آقای فریدون ناصری بودند
که البته ایشــان مرحوم شــدند .واقعیت این اســت که اینجا یک
چشم اندازهایی پیدا می شود که دوستان با خودشان فکر می کنند
این را جلو ببریم و کنار نرویم.
اختالفات ناشی از اهمیت نهاد صنفی است
در ادامه جلسه دکتر کامبیز نوروزی(حقوقدان) درباره نقدها به
خانه موسیقی گفت :من صحبت هایم را با این سوال آغاز می کنم
که چرا این مسائل را منفی می بینیم؟ عده ای هستند که انتقاداتی
دارند و یک نهاد صنفی هم وجود دارد .من کل این مساله را کامال
مثبت می دانم و اگر نباشــد خالف طبیعت است .این نهاد صنفی
اســت و باید توجه کنیم که این نهاد صنفی کودک است .از حیث
تحوالت اجتماعی  15- 10ســال سن خیلی کمی است .عالوه بر
ایــن باید دقت کنیم اطالق مفهوم صنف و اخذ اوصاف صنفی در
این مشاغل جدید اســت .من از این اختالفات چند برداشت دارم
یکی اهمیت این نهاد صنفی اســت ،یعنی برای کسی علی السویه
نیســت .دیگر اینکه در روابط صنفی یک فضای یکدســت آمرانه
وجود ندارد که کســی جرات نکند حرفی بزند .به خالف آن چیزی
که از این مجادله ها به عنوان یک اتفاق منفی یاد می شود-فارغ
از ماهیت یا صحت ادعاهای طرفین -این مساله را مثبت می دانم.
این اتفاق نشان می دهد که صنف زنده است.

به عنوان اعضای شورای عالی ،هیئت مدیره و مدیرعامل آمده اند
که نخواسته اند از خانه موسیقی نامی بگیرند و اعتبارشان را برای
خانه موسیقی هزینه کرده اند.
هر منتقدی که آمده پاسخ همه سواالتش را داده ام
نوربخش در خصوص پاســخگویی اش بــه منتقدان گفت:
هریــک از دوســتانی کــه اینجا آمــده اند من پاســخ تک تک
سواالت شان را داده ام ولی در برخی از منتقدین حسن نیت ندیدم.
البته خیلی از دوســتان هم حسن نیت داشته اند .ولی وقتی جوی
درست می شود در یک فضای تیره و مه آلود همه چیز قاطی می
شود .متاسفم که به اینجا رسیده ایم.
رسانهای کردن نامه بر خالف نظر جمعی منتقدان بود
در ادامه شروین مهاجر ،یکی از منتقدان خانه موسیقی گفت:
ما در جلسه اول منتقدان درخواستی داشتیم که با آقای دکتر سریر
جلسه ای داشته باشیم که همه چیز هم داشت خوب پیش می رفت
و متاســفم که برخی دوســتان منتقد نامه ای را رسانه ای کردند
که کامال بر خالف نظر جمع بود .آقای دکتر ســریر هم پذیرفتند
جلســه ای را بگذارند ولی وقتی نامه رسانه ای شد ما هم احساس
کردیم خانه موسیقی هم از این اتفاق خوشحال نیست .البته برخی
منتقدین مسیرشــان جدا شــد و می گفتند حاال که خانه موسیقی
حاضر به گفتگو شده چرا باید نامه ای رسانه ای شود؟
در ادامه دکتر محمد سریر (رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی)
در جایگاه قرار گرفت و گفت :بعد از آن نامه یک ســفر اضطراری
برای من پیش آمد و وقتی برگشتم انعکاس آن نامه یک مواجهه ای
ایجاد کرد .صحبت هایی که شد معلوم شد کسی عالقه به گفتگو
ندارد .بخشی از این مواجهه ها ناشی از شرایط اجتماعی است که
ما داریــم .من بارها با معترضین صحبت کردم و بدانیم همیشــه
راهی پیدا می شود.

در اختالفات صنفی ،رفتار رســانه ای به شــرط
رعایت اخالق و حقوق درست است
وی افــزود :معموال در این صحبت ها ،دو طرف ســهمی از
حقیقــت را دارند .نمی توانیم بگوییم تمام حرف های مخالف غلط
یا تمام آن درست است .ولی یک چیز مهم است اینکه قالبی وجود
دارد که به آن حقوق و عرف و اخالق می گوییم در این قالب باید
اختالفات مرتفع شــود .رفتار رســانه ای هم درست است و قاعده
بازی و دموکراســی است .مهم این اســت که از چارچوب اخالق
و حقوق خارج نشود .شــاید انتظار این باشد که در ابتدا اختالفات
رسانه ای نشود ولی منع حقوقی هم ندارد.

اینجا کسی طاقت مشکالت را ندارد و فرار می کند
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی افزود :این دوره هیئت مدیره
کمی از دوره های قبل طوالنی تر شــد و بزودی به اتمام می رسد
و باید ببینیم که دوســتانی که بعدا می آیند چقدر طاقت می آورند
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ســاختمانی داشــتیم ،یک مقدار مشــکالتی از نظر تغییر مدیران
بوجود می آمد که این می توانست نقل و انتقاالت امالک را تحت
شعاع قرار دهد .مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد داد برای اینکه
مشــکلی پیش نیاید و برای اینکه سر رسید شورای عالی و هیئت
مدیره سه ســاله و چهارساله بود .برای اینکه سررسید انتخابات ها
را یکی کنیم و از طرفی مشــکلی بــرای صاحبان حق امضا پیش
نیاید ،یکسال انتخابات کانون های تخصصی یکسال عقب بیافتد.
که متعاقب تاخیر افتادن انتخابات این اســت که عمر هیئت مدیره
و شورای عالی هم افزایش پیدا می کند .جلسه با تشریفات قانونی
کامل برگزار شــد و جلسه با حد نصاب قانونی به این تصمیم رای
داده است .سوال اینجاست که آیا مجمع عمومی فوق العاده اجازه
چنین تصمیمی داشــته اســت یا خیر؟ ما باید به اساسنامه مراجعه
کنیم که در اینجا با ســکوت اساســنامه در مــورد این اختیارات
مواجهیم .وقتی اساســنامه نســبت به موردی سکوت می کند باید
به عمومات قانون تجارت مراجعه کنیم .در ماده  94قانون تجارت
می گوید «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را با هیچ
حدنصابــی تغییر دهد» و مفهوم مخالف آن این اســت که غیر از
مســاله تابعیت با رعایت حد نصاب مــی تواند تصمیمات دیگری
بگیرد .قانون در اینجا صراحت دارد .وقتی قانون گذار روی مساله
تابعیت اشاره می کند ،مفهوم مخالف آن را هم اراده می کند.

طبق قانون تا انتخاب مدیران جدید ،مســئولیت
مدیران قبلی معتبر و باقی است
در ادامه دکتر نوروزی پاســخ به غیــر قانونی خواندن هیئت
مدیــره خانه موســیقی گفت :من در اینجا به عنــوان مدافع خانه
موســیقی نیستم و به عنوان یک میهمان حضور دارم .من مدارک
را بررســی کرده ام و اخبار را دنبال کرده ام .در شــخصیت های
حقوقی  -فرقی نمی کند موسسه فرهنگی یا شرکت تجاری -یک
قاعده وجود دارد .قاعــده اول اینکه هیئت مدیره باید راس موعد
مقرر در اســاس نامه با انجام انتخابات در مجمع عمومی انتخاب
شوند .اما مواردی پیش می آید که به هر دلیل موجه یا غیر موجه،
مجمع عمومی تشــکیل نمی شود و هیئت مدیره جدید را انتخاب
نمی کند .فارغ از اینکه دلیل عدم تشــکیل مجمع عمومی چیست
و یا عدم تصمیم گیــری در مورد انتخاب هیئت مدیره چه چیزی
است ،تا انتخاب مدیران جدید ،مدیران قبلی مسئولیتشان معتبر و
قانونی است.
این حقوقدان گفت :اوال ماده  136اصالحی قانون تجارت در
این مورد صریح است و مشــخص می کند که تکلیف چه چیزی
اســت .ثانیا طبیعت نظم کارها هم هســت .به همین دلیل است
که مــاده  136اصالحی قانون تجارت صریحا مشــخص می کند
تــا انتخاب مدیران جدید مســئولیت مدیران قبلــی معتبر و باقی
اســت .بنابراین دالیل هیئت مدیره کنونی قانونی و معتبر اســت
و مسئولیت دارد.
هیئت مدیره و شــورای عالی خانه موسیقی کامال
قانونی اند
در ادامه کاوه رضوانی راد(مشــاور حقوقی خانه موسیقی) یک
بند از نامه اخیر منتقدان با موضوع شرکت نکردن در این جلسه را
قرائــت کرد .در این بند از نامه به غیر قانونی بودن هیئت مدیره و
شورای عالی خانه موسیقی اشاره شده بود .رضوانی گفت :در یک
پاراگــراف چهارخطی چهاربار کلمه غیر قانونی بکار برده شــده و
متعاقب آن خواســته اند هیئت مدیره و شورای عالی استعفا دهند.
من بحث را از همینجا باز می کنم .ظاهرا بستر بحث ما عدم درک
متقابل در مقابل مر صریح قانون است .در ماده  136قانون تجارت
صراحتــا داریم که به هر دلیل که انتخابات برگزار نشــود -فرض
محال ما این است که هیئت مدیره تخلفی کرده و انتخابات برگزار
نشده است -شخصیت حقوقی هیئت مدیره صاحب مسئولیت است
و تــا زمان انتخابات جدید قانونی اســت .بنابر این هیئت مدیره و
شورای عالی خانه موسیقی کامال قانونی اند.

مجمع عمومی فوق العاده اختیار تغییر اساسنامه را دارد
وی افزود :وظیفه تغییر اساسنامه با مجمع عمومی فوق العاده
اســت .حد نصاب ها و تشریفات رعایت شــده است .اگر آن روز
مجمع عمومی فوق العاده تصمیــم می گرفت عمر قانونی هیئت
مدیره از چهارسال به شش سال تغییرپیدا کند ،کسی نمی توانست
ایــراد قانونی بگیرد .اما مجمــع عمومی فوق العــاده با توجه به
اختیارات قانونی خود ،یک تصمیم مادون گرفته است .این تصمیم
یک تصمیم خاص اداری ناشــی از اقتضائات خاص زمانه و کامال
قانونی بوده که یکسال انتخابات به تعویق افتاد.
اعضای هیئت مدیره طبق قانــون تکلیف دارند و
نمی توانند استعفا دهند
رضوانی در جمع بندی این بخش از صحبت هایش گفت :ما
در اینجا با دو مســاله مواجهیم ،اول اینکه هیئت مدیره و شورای
عالی طبق ماده  136الیحه اصالحی قانون تجارت قانونی اســت
و تا زمان انتخاب مدیران جدید مســئولیت دارد به وظایف خودش
عمل کند .یعنی االن اعضای هیئت مدیره نمی توانند استعفا دهند
چون طبق قانون باید تا زمان انتخاب مدیران جدید مسئولیت دارند
به وظایف خودش عمل کنند .اگر از رفتن اعضا خساراتی وارد شود
ایشان مســئول هستند .نکته دوم اینکه آیا تصمیم مجمع عمومی
فوق العاده تخلف اســت یا خیر؟ من به اســتناد اختیارات ماده 94
اعتقاد دارم تخلف نبوده است.
در این جلســه هوشــنگ کامکار(عضو شــورای عالی) ،تقی
ضرابی ،زید اهلل طلوعی (از اعضای هیئت مدیره) و آذر هاشــمی
(بازرس خانه موسیقی) نیز حضور داشتند.

مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به تاخیر یکساله
انتخابات گرفت
وی در توضیح تشــکیل این مجمع عمومی فوق العاده گفت:
بنابر روزنامه رسمی و برگزاری انتخابات قبلی هیئت مدیره ،مجمع
عمومــی فوق العاده ای در بهمــن  -93یعنی قبل از اینکه دوران
قانونی چهارساله هیئت مدیره به پایان برسد -تشکیل شد .مسائلی
که مربوط به نقل و انتقاالت امالک در خانه موســیقی هســت و
توافقاتی که با نهادهای دیگر و اشخاص ثالث از جمله پیمانکاران
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سخنی کوتاه با منتقدان

راه پیشرفت این نیست

در حال حاضر خانه موسیقی نزدیک به دو دهه است که
با فعالیت چشمگیر و کارهای انجام یافته مرحله آزمون و خطا
را تا  90درصد طی کرده اســت و اعضای هیئت مدیره کانون
ها بدون هیچ گونه چشــم داشت مالی توانسته اند در حد توان
خود به هنر موسیقی خدمت کنند.
خانه موسیقی محلی است که هنرمندان در نشست های
ماهیانه به دور هم جمع می شــوند و یک دوستی و صمیمیتی
را ایجاد کرده اند که در خور تحســین است .خانه موسیقی تا
کنون از موانع زیادی عبور کرده اســت که به چنین انسجامی
دســت یافته که توانســته است هنرمندان موســیقی را بیمه
کند .در این ســالهای پرفراز و نشیب که برای اهالی موسیقی
بوده اســت حرکت رو به جلو خانه موسیقی قابل تقدیر است
که اینگونــه در حفظ اتحاد هنرمندان کوشــیده و هر روز بر
محبوبیت خود افزوده است.
در نشســت های ماهانه ،هنرمندان موسیقی می توانند بر
اساس اسناد و مدارک پشــت تریبون رفته انتقاد کنند ،راه حل
پیشنهاد دهند  .انتقاد سازنده موجب پیشرفت موسیقی می شود
که نه تنها اشکالی ندارد بلکه باعث رونق موسیقی هم می شود.
اما متاســفانه شــایعه پراکنی و قیل و قال راه انداختن برخی از
هنرمندان که اهداف تخریب خانه موســیقی را دارند نه تنها به
مقصود خود نمی رسند بلکه بیشتر چهره واقعی این نوع منتقدان
را نشــان می دهد که موســیقی را تنها حربه ای برای رسیدن
به اهداف غیرموســیقیایی خود می پندارند  .اینهمه قیل و قال
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چه چیزی نصیبشــان کرده است؟ اینگونه برخورد راه پیشرفت
هنرموسیقی در کشور نیست!
افرادی که در خانه موســیقی مشــغول به کار هســتند
مقــررات اداری و به اصطالح دبیری را به خوبی می دانند که
تاکنون با بسیاری از سازمانها و ارگانهای ذیربط مکاتبه داشته
تا ذره ذره برای هنرمندان موسیقی امتیاز کسب کنند انسجام
این تشــکل صنفی باعث ایجاد برنامه هایی چون جشن سال
موســیقی  -تجلیل از اساتید و پیشکســتوتان و همچنین در
بخش رقابتی نشــر آثار موسیقی و  ...دوستی و صمیمیت بین
اهالی موسیقی شده اســت که در تاریخ معاصر تشکل صنفی
را نمی توان یافت که بیش از  16000نفر عضو داشته باشد.
تاثیرگــذاری کارهای انجام یافته از آغاز تا امروز از حجم
یک کتاب فراتر است.
کانون پژوهشــگران خانه موسیقی از فعاالن نشر مطالب
موسیقی می باشد که با درست شدن فصل نامه خانه موسیقی
اقــدام مهمی در ارائــه اخبار دقیق و موثــق و مطالب کام ً
ال
تخصصی در حوزه موســیقی را در برداشــته که خوشبختانه
مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است.
امیدوارم این اتحاد و انسجام هم چنان بر رونق موسیقی
بیفزاید و هر روز شاهد پیشــرفت امورات موسیقی و کارهای
جدید از خانه موسیقی باشیم.
بهروز مبصری -عضو هیئت مدیره
کانون پژوهشگران خانه موسیقی
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وای به روز نمک

تـک مضـراب
قشقرق
اینهمه دادار دودور که پیرامون مســائل خانه موسیقی راه افتاد برای چی بود؟
کاش واقعا پاسخی روشــن برای این سوال ارائه می شد! نه واقعا موضوع و مساله
سر چی بود؟ به ظاهر از آنجا که خانه موسیقی انتخاباتش را یک سال عقب انداخته
این اعتراضات صورت گرفته است! آیا باورتان می شود؟ اصال باورپذیر است که یک
عده از اهالی هنر کمر همت به مخالفت و دشــمنی با یک نهاد صنفی (یعنی صنف
و نمایندگان خودشــان)ببندند و با شدت و شتاب تمام و از تمامی امکاناتشان چه در
رسانه ها و چه در شبکه های اجتماعی و غیره سنگ تمام بگذارند و فالن و فالن...
همین ؟برای یک سال؟ اینهمه تقال و تالش برای جمع آوری امضا و تهمت و بی
احترامی و عریضه نویســی و داستانسرایی فقط و فقط برای یک سال ؟البته که در
پشت این ماجرا حتما دالیل دیگری(ازجمله مساله تعاونی مسکن و  )...هم بوده اما
ظاهرا که از اینجا شــروع شده است و گیریم که آن مسائل هم بوده اما آیا بهترین
راه حل برای برطرف کردن آن اختالفات این روش ها بوده است؟
ســی و چند ساله که تصویرساز در تلویزیون نشان نمی دهند،سی و چند ساله
که هنرمندان با ترس و لرز روی صحنه کنســرت حاضر می شــوند و تا لحظه آخر
نمی دانند کنسرتشــان برگزار می شود یا نه و ســی و چند ساله که موسیقی هنوز
تکلیفش به طور رســمی معلوم نیست ! چندین ســاله که برخی هنرمندان ممنوع
الفعالیت هســتند و دهها و صدها مشــکالت ریز و درشت دیگری که جلوی چشم
همه ما هست ولی هیچکس نیست که همت کند و با جمع آوری امضا و علمداری
و قشون کشی برود به جنگ بانیان این مسائل آن وقت یک سال تمدید مسئولیت
مسئوالن و اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی باید منجر به این قشقرق بشود؟!

رانت خواران
آقا رانت خواری بد است بد،چه کسی هست که از رانت خواری دفاع کند؟
مثال شما فرض کنید دهها استعداد درخشان در چندین دوره جشنواره موسیقی
جوان کشف شده و می شود اما شما می بینید که افراد دیگر برای ادامه تحصیل
به انگلیس و آمریکا و...می روند خب این اسمش می شود رانت خواری والبته
بسیار مذموم است ،حاال اگر ما از این موضوع انتقاد کردیم و گفتیم بابا آنهایی که
با رانت خواری می روند ینگه دنیا الاقل اگر می خواهند انتقاد کنند باید انتقاد بجا
کنند! بد گفتیم؟اگر می گوییم به افراد و هنرمندان بی جهت و بی ســند تهمت
نزن ،دروغ ننویس جانب داری به ناحق نکن و ...مگه حرف بدی است؟ تازه مگر
فقط ما یک نفر رانتخوار در عرصه موسیقی و پژوهش داریم؟ماشااهلل در دولت
سابق دیدیم که چند صدنفر در وزارت علوم با رانت بورس گرفتند و قس علیهذا،
ما که مشخصا معلوم نکردیم ! گویا حکایت چوب و گربه است!
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اساسا همین که خانه موسیقی به
عنوان یک صنف بیش از پانزده سال
روی پــا ایســتاده و دوام آورده واقعا
جالــب وقابل تامل اســت! امیدوارم
یک روز خاطرات دســت اندرکاران و
نزدیکان به این نهاد منتشــر شود؛ در
آن صورت می توان ریشــه برخی از
این دشمنی ها را به خوبی دریافت و
آه کشید که واقعا همه این مسائل به
خاطر چه مســائل ریز و پیش پاافتاده
ای رخ داده است؟ اجازه بدهید همین
موضوع نزدیک و اخیر استاد دنیا دیده
خودمــان یعنی آقای علــی رهبری
را مثال بزنم! ایشــان کــه به همت
شــخص آقای گنجه ای و دوندگی
ها و زحمات فراوان ایشان و حمایت
دیگر اعضــای هیئت مدیــره خانه
موســیقی به مســند رهبری ارکستر
رســید و با حضور چند بــاره اش در
جمع هیئت مدیره به رســم قدردانی،
تقاضــای عضویت افتخاری این نهاد
را هم داد به خاطر یک مســاله ساده
کلیت صنف و خانه موسیقی را به زیر
ســوال برد و به یکباره برای ایشــان
این نهــاد کال «اخ» شــد !موضوع
را در رســانه ها حتما دیده و خوانده
اید! خب وقتی هنرمندی به هر دلیلی
عکس اش در بیلبوردهای شهر نرفته
و با مسئوالن مربوط به جشنوار فجر
دچار اختالف می شود آیا باید با هدف
انتقام جویی در مقابل مدیرجشــنواره
کــه تنها یک عضــو از اعضای خانه
اســت واکنش تلخ و ایذایی نشــان
دهد؟ آیا این نــوع برخورد در جهت
منافــع صنفی و جمعی اســت؟ خب
وقتی از یک اســتاد بزرگ که مدعی
اســت از ماالگا تا تهــران و از آنتالیا
تا وین همه ارکســترها را درنوردیده
و ختم رهبــران ارکســتر در جهان
است چنین رفتارهایی سر می زند ،از
دیگران و بویژه از شاگردان و نوه های
هنری ایــن حضرت علی رهبری چه
توقعی می توان داشت؟
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الیک یا امضا

خودنمایی

این موضوع دور همی برخی دوستان هم از آن داستانهای
جالب و کمی تا قسمتی نمایشی و طناز است! مثال طرف توی
خونــه اش بیخبر از جریانات مختلف ،ســرش به کار خودش
گرم اســت که دنگ یکی از رفقا پیام می فرسته که فالنی تو
هم هســتی؟و طرف در حالت کامال ریلکس و به رسم دوستی
میگه آره رفیق برو دارمت! این «الیک» شــد یک امضا....چند
دقیقــه بعد یکی دیگه و از جــای دیگه و همین مجاز در مجاز
اســتمرار می یابد و یک دفعه جمعی بــه ظاهر متفق القول در
یک رســانه مطلبی را گفته و چیزی خواســته اند که خودشان
(به طور تک تک) دقیقا نمی دانند موضوع چیســت و بعدا باید
کلی در باره نیت و هدف خودشان در همراهی و الیکی که زده
اند توضیح بدهند و رفع ســوءتفاهم کنند! این هم ازمحاسن و
مضرات شبکه های مجازی!حاال از اونطرف هم برخی ها سوال
می کنند چرا خانه طومار و امضا تهیه نمی کند و پیشــنهاد می
دهند که ما هم هســتیم برای امضا....ســوال این است که آیا
اساسا باید برای هر کار درستی امضا جمع کرد؟خب یا یک کار
و اقدامی درســت است یا غلط و یا یک حرکت زشت و ناپسند
است یا منطقی و درست ...این جمع آوری امضا در معادالت و
تعامالت روشن روزگار امروز که گفتگو و استدالل حرف اول را
می زند به نظر کمی خنده آور به نظر می رسد تا مفید و کارساز!

خوب اســت که یک نهاد صنفی درســت شده تا
بعضی ها هرچه دل تنگشــان می خواهــد بگویند و به
هر بهانه ایی که شــده آنچه ناسزاســت بار این خانه با
دیوار های کوتاه کنند؛ خب آخر بی خطر اســت و ملس
خورش هم خوب اســت دیگر!البته ایــن خانه به نوعی
اشــتغالزا هم بوده !آنهایی که وقــت ندارند به تولید آثار
هنری بپردازند به طور مبسوط به تخریب و تضعیف این
نهــاد اهتمام وافر دارند؛ مثال همین موضوع درگذشــت
بانوی خواننده و زجر کشیده،زنده یاد خانم شیدا؛ تا وقتی
که زنــده بود و ممنوع الکار و رنجــورو بیمار هیچکس
حالی ازش نمی پرســید و خبری از هیچ دلســوزی هم
نبود(بجز چند نفر که البته اصال دوســت ندارند کارشان
رسانه ای شــود) همین که درگذشت و علی الخصوص
موقعی که اعالم شــد قرار اســت از مقابل تاالر وحدت
تشییع شود و بعد به علت مخالفت هایی که گویا به تاالر
وحدت هم حکم شــده بود،برخی تا توانســتند تهمت و
ناسزا به خانه موسیقی گفتند و به خیال خوشان خواستند
آبرویی برای خودشــان بخرند! یکی نبود به ایشان با آن
ســوابق درخشان بگوید و بپرسد شــما دیگر چرا؟ حاال
هم که دلتان اینقدر برای آن خنیابانو!می ســوزد حداقل
قدم رنجه می کردید یا به بیمارســتان برای تشــییع یا
به آرامگاه برای تدفین می آمدید؟ فقط شــعار و رطب و
یابس بافتن برای خودنمایی بلدید؟

طرح های شگفت!
از ایــن بالیای تفرقه برانگیز که ســر
یکســال تاخیر برگزاری مجامــع به وجود
آمد و شــلوغی های پدید آمده موجب شــد
برخی دلســوزان نیز برای حل و فصل این
اختالفات دلســوزی کنند و پا پیش بگذارند
که از همه این عزیزان باید سپاسگزاری کرد؛
یکی از این اساتید آقای درویشی پژوهشگر
برجسته و عضو ســابق کانون پژوهشگران
خانه موســیقی بود که طرحی بدیع در پنج
بند ارائه دادند؛ اشکال طرح ایشان فقط یکی
دو نکته بود ؛ اوال اینکه در این طرح به طور
کل اساسنامه و ساختار و شاکله نهاد صنفی
تخصصی خانه نادیده گرفته و کنار گذاشته
شده بود ! انگار نه انگار این نهاد یک موسسه
فرهنگی و هنری و تابــع قوانین مربوط به
امور موسسات است و دوم اینکه ایشان توجه
نداشتند همین طوری اش هم هیئت مدیره
عنقریــب دورهاش به پایان رســید (منحل
خواهد شد) و انتخابات جدید در راه است!

انتخابات و تقویت صنف
باالخره موسم انتخابات فرا رسید و قرار است تا اواخر خردادماه تکلیف هیئت
مدیره کانون ها و در نهایت ترکیب اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی مشخص
شــود! این موضوع موهبتی است برای تقویت این نهاد صنفی چرا که حدود یک
سال است که مدام از سوی عده ای نقد ها و ایرادهایی به فعالیت های این نهاد
صورت می گیرد که جدای از وارد یا ناوارد بودن آن نقدها این انتخابات می تواند
نقطه پایانی باشد بر آن نقدها؛ تا دوره قبل استقبال از انتخابات این نهاد آنچنان که
باید باشد نبود به طوری که همه مجامع به دور دوم کشیده می شد و در دور دوم
هم با حضور تعداد اندکی از اعضا انتخابات برگزار می شد مثال در دو دوره قبل در
کانون پژوهشــگران یکی از دوستان با هشت رای شد رئیس کانون پژوهشگران
یعنی بدون رای خودش هفت نفر بایشان رای داده بودند! اما رفته رفته با توجه به
جایگاهی که این نهاد پیدا کرده است خوشبختانه استقبال هم بیشتر شد  ...خصوصا
در این یک سال اخیر معلوم شد که چقدر خانه موسیقی اهمیت ویژه ای پیدا کرده
اســت و چه تالش و تقالهایی برای ورود به این نهاد صورت میگیرد که خیلی
مایه مباهات و خوشحالی است و امیدواریم در این انتخابات پیش رو همه افراد با
همه سالیق و عالیق مختلف حضور پیدا کنند و با رقابت بسیار گرم موجبات ورود
افراد شایسته و مقبول اهالی موسیقی را پدید بیاورند.
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نگاهی به آوازهای«فولکلور»

راویان تاریخ سرزمینها

نازنين جاللي فراهانی*

واژه فولکلور( )folk–loreبه معنای مجموعه عقاید و آداب و رســوم

مردمی  ،واژه ای است انگلیسی و از دو بخش «»folkبه معنای مردمی

و « »loreبه معنای دانش ،افسانه ها و روایات قومی تشکیل شده است.

موســیقی فولکلور (محلی) اصطالحی اســت کــه آوازها و
رقص های محلی را شــامل می شــود .این نوع موســیقی که در
برگیرنده قطعــات ،آهنگها ،آوازها ونغمه هایی اســت که مربوط
بــه مردم یک منطقــه و محل خاص در میان اقــوام یک ملل و
بیشــتر در مناطق دوراز شهر ،روستاها  ،و حتی کوچ نشینان وجود
دارد کــه گاه با تک خوانی و یا گروه خوانی و با حرکات نمایشــی
گروهی همراه می گردد و به دلیل ســادگی ،زیبایی ،دلنشین بودن
و دارا بودن ملودیهای طبیعیشان است که در جهان دارای اهمیت
و جایــگاه ویژه ای می باشــد و اغلب موســیقی دانان ملودی ها و
مایه های موسیقی محلی را دســتمایه ساختن آهنگ های موفق
و زیبــا قرارداده اند .آوازهای محلی کــه در واقع جزئی از فرهنگ
قومــی و ادبی و بازمانده میراث اجتماعی یک جامعه می باشــند،
مشتمل بر کلیه عناصر و رویدادهای فرهنگ ابتدایی و یا روستایی،
مردم و مجموعه ای از اســطوره ها ،قصه ها ،افســانه ها ،مثل ها،
اعتقادات مردمی ،عقاید عامیانه و ســایر ادبیات شفاهی و آوازهای
ناشــناخته ای هستند که بصورت ســینه به سینه از نسلی به نسل
دیگــر انتقال می یابند و اغلب بصــورت متنوع با واژگان و گویش
بخشهای مختلف یک کشور یا کشورهای مختلف خوانده شده اند
و در بین ساکنان یک کشور همراه با افزایش شهرنشینی و صنعتی
شدن در شــهرها و کارخانجات به جامعه پیشرفته صنعتی منتقل
شده اند.
همانند هر اصطالح ژنریک دیگردر مورد آوازهای محلی نیز
در بســیاری از کتابها اختالف نظر وجود دارد که حتی گســترش
آن درقرن هــای آینده قابل پیش بینی نمی باشــد ولی به گفته
برخی صاحبنظران این امکان وجود دارد که آوازهای قرن بیســتم
به همراه نام تنظیم کنندگان آن مانند قبل به آوازهای محلی نسل
آینده تبدیل شــوند  .در قرن  19و اوایــل قرن  20به دلیل ترس
ازتوسعه زندگی مدرن و منسوخ گردیدن سنت های کهن و قدیمی
 ،کمپین اصلی انجمن آوازهای محلی توســط سیســیل شارپ ،
دوگان ویلیامز  ،مارکاپلر ،لیدر آن گلیکریست  ،فرانک کیدسون و

بســیاری از افراد دیگر در انگلستان و توسط کودالی و بارتوک در
کشــور مجارستان و بسیاری از کمپین های دیگر درسایر کشورها
تشکیل گردید .بررسی ها نشان دهنده اینست که اگرچه آوازهای
محلی اهمیت اصیل کشــورمبدا خود را تقدیس می کردند  ،ولی
شباهت های ذاتی بسیاری نیز با یکدیگر داشتند .
در قرن بیستم آهنگســازان بزرگی همچون زولتان کودایی ،
بالبارتوک  ،کومیتاس  ،ولیوتورمیس و ...که در جهت پایه گذاری
و حفظ و گســترش مکتب های موسیقی محلی تالش می کردند
به خلق آثارو تنظیم های ُکرال آوازهای محلی پرداختند که در آثار
آهنگســازان این دوره تمامی مفاهیم موسیقایی ازجمله هارمونی،
ریتم  ،پلی فونی  ،ساختار وبافت موسیقایی و  ...در آوازهای محلی
بکار گرفته شد.
در ایــران نیز بــه دلیل گســترش شهرنشــینی و مهاجرت
روستاییان به شهر بسیاری از نغمه های محلی ما از بین رفت و به
علت عدم جمع آوری و ثبت و ضبط آنها هیچگونه اطالعاتی برای
بررســی آوازهای محلی قبل از قرن بیستم در دسترس نمی باشد
و ضبط و بررســی نواهای محلی و کلیه آثارمکتوب به جای مانده
دراین زمینه در قرن بیستم انجام شد.
در زمینه حفظ و گســترش قطعات محلی و روستایی ایرانی ،
اولین فردی که در زمینه گردآوری نغمه های محلی گام برداشت
ابوالحسن صبا بود که به نت نویسی نواهای محلی شمال کشورمی
پرداخت و ســپس آنها را به همراه ویولن اجــرا می کرد  ،پس از
وی لطف اله مبشــری نیز به گردآوری آهنگ های محلی ساحل
مازندران پرداخت و کتابی را تحت همین عنوان و بعدها نیز درسال
 1323پانزده ترانه محلی گیالن را در ســال  1338چاپ کرد  .در
این زمینه کتابهای دیگری همچون  ( :شــش آهنگ محلی  ،گرد
آوری منوچهر محمودی ( ، )1328:هفتصد ترانه روســتایی ملی :
حســین کوهی کرمانی  ( ، )1323:تجزیــه تحلیل چهارده ترانه
محلی ایران  :محمد تقی مســعودیه  ، )1353:کتبی تحت عنوان
«موسیقی بوشهر»« ،موسیقی تربت جام» و «موسیقی بلوچستان»
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نیز به چاپ رسیدند.
ازجملــه افرادی که به آهنگســازی و تنظیم قطعات ُکرال
پرداختنــد می توان بــه روبیک گریگوریان اشــاره کرد که برای
اولین بار در سال  1327ترانه های محلی روستایی ایرانی از جمله
«دمکل» آوازعاشقانه کردی « ،کریشم» آواز محلی گیلگی و ...را
برای گروه ُکر تنظیم و منتشــر کرد .ســرگئی آغاجانیان آهنگساز
ایرانی  -ارمنی که به تنظیم آوازهای محلی ایران ازجمله «توبیو
» و «مسم مسم» قطعه محلی پرداخت .ثمین باغچه بان از دیگر
آهنگســازان پیشــرو در تاریخ موســیقی نوین ایران که به خلق
آثارماندگار در زمینه موســیقی محلی ُکرال دســت زد و به تنظیم
دیگری از قطعه « آه دیلبر « از آوازهای عاشقانه آذری پرداخت و
نیز محمد تقی مســعودیه که قطعه « خورده کیجا « از آوازهای
محلی عاشقانه مازندرانی را برای گروه ُکر تنظیم کردند .
نواهــا و آوازهای فولک در ایران در زمینه موضوعات مختلف
تقسیم بندی می شوند  ،مانند نواهایی با مضمون های  :قهرمانی و
حماسی  ،عاشقانه  ،توصیفی ،مذهبی ،تشریفات و جشن ها ،دعاها،
الالیی ها و  . ...این آوازها که جزء و پاره ای از فرهنگ یک ملت
می باشند  ،عالوه بر مشخصه اجتماعی که برخاسته از فرهنگ ها
و ســنت های یک جامعه می باشد  ،می توانند کیفیت جغرافیایی،
زبانی ،قومی و حتی شغلی داشــته و نیز وقایع نگاریهای تاریخی
ناشی از حوادث طبیعی  ،قهر و خشم و ...را شامل شوند  .به عنوان
مثال شــرایط آب و هوا یکی از عوامل مهمی است که در پیدایش
موسیقی هر قومی و کشوری تاثیر ویژه ای دارد  ،مثال ذوق هنری
و روحیه مردمی که با طبیعت زیبا  ،کوه  ،دشــت ،آسمان  ،جنگل
 ،صخره  ،صدای رود و آبشــار ،باران  ،پرندگان و ...سرو کار دارند
منجر به خلق موسیقی همراه با ترانه های شاد و پرتحرک و ذوق
هنری و روحیه مردمی که د رمنطقه کویری ،خشک  ،دارای آفتاب
شماره بیستم -اسفند 94

ســوزان  ،طوفانهای سخت و  ...هســتند منجر به خلق موسیقی
با ترانه های ســوزناک و دردناکی می شــود که فاقد ویژگیهای
گروه قبلی اســت و این تفاوت در روحیات و شرایط زندگی  -که
سرچشــمه کار و زندگی عملی و بی پیرایه مردم اســت  -باعث
تفــاوت در ذوق هنری  ،موثر بر روحیه و ضمیر ناخودآگاه مردم و
منجر به تجلی نواها و نغمه های متفاوتی خواهد شد.
آوازهای محلی همراه با ترانه های زیبا و دل انگیز ،برخاســته
از دل صحرانشینان بلوچستان و شالیکاران کرانه های خزر ،اهالی
ُکرد و لُر  ،روســتاییان خراسان و ماهیگیران بنادر ،آوازهای محلی
که نشانگر خاطرات کوچ نشینان و توصیف کننده رنجها  ،شادیها،
مبارزات و ییالق نشــینی های بومیان مناطق اســت  ،در حقیقت
بازتاب واکنشــهای عاطفی مردم و نشأت گرفته از محیط و روش
زندگی آنها می باشد.
از آنجا کــه آوازهای فولکلور هرکشــوری بازگوکننده تاریخ
ســرزمین آن کشــور اســت و با وجود اینکه ایران از غنی ترین
گنجینه هــای هنر بومی برخورداراســت ولی توجــه و تحقیق در
ترانه های عامیانه ما کمتر صورت گرفته و دارای ســابقه چندانی
نیســت .آوازهای محلی کــه بخش جدانشــدنی از جامعه قومی
می باشند ،از بین رفتن و انکارشان امریست محال و غیر ممکن و
همانطورکه نمی توان زبان  ،احســاس و وجود یک قوم را از بین
برد  ،موســیقی اش را اعم از آواز یا اجرای ساز که می تواند معرف
تمام احساســات و خلق و خوی های برگرفته از محیط و شــرایط
زندگی فرد بوده را هم نمی توان کتمان کرد  ،زیرا خلق این دسته
از نغمات و آوازها نه تنها از روی تفنن نبوده  ،بلکه جزئی از زندگی
و با شرایط آداب و رسوم هر منطقه شکل گرفته است.
*عضو پيوسته كانون مدرسان خانه موسيقي
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خانه از مفتریان شکایت کرده است
نه منتقدان
گردیده است:
آغاز ماجرا:
بعد از اجماع بی ســابقه و تاثیرگذار اکثرهنرمندان برجسته و
پرمخاطب در خصوص پیگیری حقوقی لغو کنســرت ها از طریق
واحد حقوقی خانه موســیقی که قرار بود به اخذ خسارت کنسرت
های لغو شــده ای که مجوز داشــته اند منجر شــود و همچنین
اعتراض شــدید الحن خانه موســیقی به هتک حرمت هنرمندان
عضو خانه در خراســان و برخی شــهرهای دیگر و نیز جمع آوری
امضا برای عملیاتی کــردن موضوع احقاق حقوق مولف و مصنف
(کپی رایت) و مســائلی از این دست که اواخر سال گذشته(اسفند
ماه) در خانه موسیقی اتفاق افتاد موضوع و پروژه ای تحت عنوان
جلســات «ضرب اصول» با همکاری یکی دو رســانه خاص و با
هدف نقد خانه موسیقی مطرح و کلید زده شد.
دربــاره جزئیات این برنامــه قبال و درفصلنامــه بهاره خانه
موسیقی به تفصیل پرداخته شده است.
مخالفان گفتگو
به هرحال آن جلســات به صورت کامــا یکطرفه و با تعداد
قلیلی از مخاطبان در پردیس سینما قلهک برگزار شد و مدیرعامل
خانه نیز طی نشستی در محل خانه موسیقی به مسائل مطرح شده
در آن جلسات پاسخ هایی ارائه داد.
در پی برگزاری آن جلســات و در ایــام بعد از آن جنجال ها،
تمامی اعضای هیئت مدیره و شورای عالی خانه با تاکید بر همدلی
و همراهــی همه اعضا و ضرورت حل و فصل مســائل در درون
خانواده موسیقی و لزوم داشتن سعه صدر و میل به تعامل و گفتگو
از همه منتقدان دعوت عام کردند تا در نشســت های ماهانه خانه
موسیقی حضور به هم رسانند و مسائل را مطرح کنند تا با توضیح
شفاف در مورد نقاط مبهم ،گام مثبتی در جهت همسویی و همدلی
تمامی اعضا برداشته شــود اما متاسفانه بجز آقای شهرام صارمی
که مدیر برگزاری جلســات ضرب اصول بود هیچکدام از مدعیان
انتقاد گام به خانه موســیقی نگذاشــته و در مقابل در رسانه های
مختلف (بویژه برخی رسانه های خاص) و همچنین در شبکه های
اجتماعی بر طبل اختالف کوبیدند(.و هنرمند گرامی شهرام صارمی
در همان جلسه با صداقت بسیاری از مسائل را ناشی از سوء تفاهم
دانسته و در پشــت تریبون نیز اعالم کرد) و هرآنچه که خواستند
نوشتند و گفتند و اتهام بســتند اما خانه موسیقی با توجه به تعهد
اخالقی خویش باز بر مدار مدارا سکوت کرد و با امید به رسیدن به

مدعي ديده است اما با غرض
پرده باشد ديده ی دل را غرض
حق همی خواهد كه تو زاهد شوی
تا غرض بگذاری و شاهد شوی
نزدیک به یک ســال است که نهاد مدنی خانه موسیقی ایران
مورد هجمه مسلســل وار عده ای بــه ظاهر منتقد قرار گرفته و با
هتک حرمت های بی شمار ،اتهامات مختلفی به آن وارد کرده اند.
رویــه و طبع این نهاد در طول یک دهه گذشــته بر ســبیل
ســعه صدر ،روشــنگری و نرمش با منتقدان و حرکت به ســمت
تعامل،همدلی و حل و فصل مســائل درون خانواده بوده اســت
و مروری کوتاه به رخدادهای یک ســال گذشته موید این موضوع
بوده و هست.
اخیرا و در پی اوج گرفتــن انواع تهمت ها و پرده دری های
بی سابقه ،خانه موسیقی با هدف حفظ کیان و حیثیت وجودی و به
منظورصیانت از شان و جایگاه این نهاد صنفی و تخصصی ومهمتر
از همه در جهت پاســخ به مطالبــات اعضا و تاکید هیات مدیره و
شورای عالی ازبرخی افرادی که اتهام هایی به خانه موسیقی وارد
کرده بودند شکایت هایی را طرح کرده است.
خانه موسیقی از منتقدان شکایت نمی کند
متعاقب طرح این شــکایت در قوه قضاییه ،متاســفانه مجددا
جوســازی هایی علیه این نهاد شروع شده و حرف و حدیث هایی
در برخی محافل رســمی و غیر رسمی شــنیده می شود که خانه
موســیقی از منتقد خودش شــکایت کرده اســت! در صورتی که
اصــا اینگونه نبوده و هرگز خانه موســیقی از هیــچ منتقدی تا
کنون شــکایت نکرده و نخواهد کرد ومتاسفانه طبق روال یکساله
اخیراین مساله نیزکامال تحریف و با هدف ایجاد جنجال و تحریک
احساسات پاک هنرمندان القا شده است!
عجب اســت منتقدینی که خود از ابتدا با ســاح شکایت به
مراجع قانونی پیشآمده و از همهی ظرفیت خود برای نامهنگاری
و عریضهنویســی برای وزیر و وکیل بهره بردهاند ،اکنون در برابر
شکایت خانه موسیقی فریاد وامصیبتا سر میدهند و شکایت قانونی
را امری مذموم و غیراخالقی میدانند!
خانه موســیقی به منظور تنویر افکار عمومی و رفع شائبه ها
و شــایعاتی که متاسفانه فضا را غبارآلوده و تشخیص حق از باطل
را دشــوار نموده ناگزیر به تشــریح برخی نکات و مسائل و اشاره
به ریشه ها و عواملی اســت که منجر به وضعیت اسفناک کنونی
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فضایی منطقی و معتدل که مجالی برای افراطیون نباشد در انتظار
عقالنیت منتقدان و حضور آنها در نشست ها نشست.
در این مسیر با ابراز تمایل اعضای هیئت مدیره برای برگزاری
نشســت ویژه با منتقدان از یک سو و درخواست منتقدان از سوی
دیگر ،جلســه ای با حضور چند نماینــده از طرف منتقدان با آقای
دکتر سریر(رئیس هیئت مدیره) تشکیل و مقرر شد در شهریور ماه
چند نشست در محل خانه موسیقی برگزار شود اما در کمال تعجب
به فاصله چند روز به اعالم تاریخ نشســت ها شکوائیه و متن بلند
باالیی که پر از اتهامات جدید و هتک حرمت اعضای هیئت مدیره
بود در رسانه ها منتشر شد!
یعنی منتقدان محترم حتی برای درخواست و قرار خودشان نیز
حرمت و احترامی قائل نبودند و گویی اساسا حیات و بقای خودشان
را در استمرار توهین ها و فضای جار و جنجال می دیدند!
و همین جا نیز اجازه بدهید این سوال را مطرح کنیم که آیا در
آن ایام هیچ نویسنده ،منتقد،خبرنگار ،موسیقیدان و اهل قلمی متن
و مطلبی نوشــت و یا پرسید شما که قرار بر گفتگو دارید چرا فضا
را مشــوش کرده و باب گفتگو را می بندید! آیا نهیبی زده شد که
اساســا جنگ و جدل با صلح و مذاکره قابل تجمیع نبوده و هر دو
در یک زمان میسر و شدنی نیست؟ آیا برای این موضوع طوماری
تهیه شــد؟ آیا خود این منتقدان دلســوز کار خودشان را منطقی و
درست می پندارند؟
اعالم برائت منتقدان اولیه
با گذشت زمان و سپری شدن ایام و رخداد هایی نظیر مواردی
که به آنها اشاره شد و بویژه پس از عیان شدن ادبیات منتقدان که
در رسانه ها و شــبکه های اجتماعی به طور بی سابقه به نمایش
گذاشته شــد ،برخی از منتقدان واقعی و دلسوز پا پس کشیدند واز
قضا بجز آقای فاطمی همانها که در جلسه اول ضرب اصول حضور
داشتند به خانه موسیقی آمده و یا با تماس های بعدی ضمن ابراز
نگرانی از نیت برخی از به اصطــاح منتقدان از جریان افراطی و
تنــدروی های خطرناک عده ای اعالم برائت کردند! برخی از این
منتقدان دلسوز در جلسه ای که در ماه رمضان و در حضور بیش از
چهل نفر از هنرمندان طراز اول در محل خانه موسیقی برگزار شد
حضور داشته وسخن گقتند.
بــا این وصف باز هیئــت مدیره خانه بنــا را بر حل و فصل
موضوع با دعوت از منتقدان و از طریق مســالمت آمیز دانســته و
همواره سعی بر آشتی و طرد عناد و کدورت داشتند.
ضرورت مرزبندی بین منتقدان و هتاکان
در مطالب ،نوشــته ها و یادداشــت های منتشره در سایت و
فصلنامه به کرات نوشــته و اعالم شده اســت که خانه موسیقی
دست تمامی منتقدان دلسوز را به گرمی می فشارد و اصال اساس
حرکت و پیشرفت خود را در وجود منتقدان دل آگاه می داند و این
تاکید موکد از زبان تک تک اعضای هیئت مدیره و در نشست ها
و تریبون های مختلف نیز اعالم شده است و گفته ایم که حساب
معاندان و دشمنان موسیقی با منتقدان آگاه و دلسوز جداست.
حســاب منتقدانی کــه به دور از جنجال رســانه ای با هدف
خیر گام بر می دارند با غرض ورزانی که با توســل به رسانه های
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مخالف موســیقی در جهت تضعیف صنــف و تخریب چهره های
مقبول پیمان می بندند جداســت.قطعا رسانه ای که در طول سال
ها فعالیت اش مدافع لغو کنســرت ها بوده و هرگز موسیقی را به
عنوان یک هنر متعالی و شریف نپذیرفته نمی تواند ملجا و ماوای
منتقدان باشــد این امری بدیهی است و اگر چنین بود باید به یک
جای کار شک کرد.
قطعا حســاب منتقدی که با احترام به هنر و هنرمند و رعایت
حقوق پیشکســوتی و با حفظ تمامی معیــار ها و مالک های نقد
دســت به قلم می برد بــا دیگرانی که بی پروا موســیقیدانان را
بازیگران ســیرک می پندارد و از هر گونــه هتاکی پرهیزی ندارد
جداســت و جالب آنکه هرگاه خانه موســیقی منتقــدان را گرامی
داشته و از هتاکان گریز داشته است همان هتاکان و متجاوزان به
حریم هنری افراد ،فورا برآشفته وخواسته اند با تبلیغات کذب خانه
موسیقی را مقابل منتقدان نمایش دهند دقیقا مثل جو سازی فعلی
که در حال انجام است .در حالی که هرگز خانه ،منتقدان واقعی را
دشمن خود نمی داند.
پایان مدارا
یــک بار دیگر بایــد تاکید کنیم که خانه موســیقی هیچگاه
از منتقــد خود شــکایت نکرده و نمــی کند .بله خانه موســیقی
همانطور که اشــاره شد بنا به درخواســت به حق اعضای خود از
هتاکان،تخریب گران و اتهام زنندگان به هنرمندان شــکایت می
کند؛از کسانی که قصد ترور شخصیت های محبوب را دارند شاکی
است ،خانه موسیقی بیش از یک سال است که به هرطریق ممکن
با منتقدان بد اخالق مدارا داشــته اســت ولی دیگر چاره ای جز
برخورد برای این نهاد نگذاشته اند.
رسالت دفاع
خانه موســیقی وظیفه دارد به منظور احترام به بیش از پانزده
هزار عضــو از حیثیت حقوقی خانه دفاع کند .در واقع باید از کیان
و جایــگاه حقوقی اعضا و نهاد خانه موســیقی صیانت کند؛ حتی
برخــی از اعضای هیئت مدیره که تا کنــون صراحتا و به نام به
ایشان تهمت زده شده بود از شکایت خود با هدف تضعیف نشدن
روابط هنری صرف نظر کرده اند اما شــکایت از فرد یا افرادی که
جایگاه حقوقی این نهاد و هیئت مدیره خانه را به ســرقت ،تقسیم
بودجه دولتی بین خود،تهدید منتقدان به وســیله وزارت اطالعات
 ،لغو کنســرت های منتقدان،تطمیع افراد،جعل و دســت بردن در
اســناد دولتی ودهها اتهام دیگری که به ایــن نهاد وارد کرده اند
نخواهد گذشت.
سخن پایانی
انتخابات کانون هــای خانه و آغاز دور جدیــد فعالیت خانه
موسیقی نزدیک اســت و به قول آقای هوشــنگ کامکار و ابراز
تعجب ایشان که در جایی که به زودی قرار است عمر هیئت مدیره
فعلی به پایان برسد و دور جدید فعالیت با منتخبان جدید آغاز شود
به راســتی چرا عده ای اصرار دارند همچنــان بر طبل اختالفات
بکوبند و با این روش بر صفحه رســانه ها حضور پررنگ خودشان
را بنمایانند؟ آیا خبری خواهد بود؟
* متن کامل این مطلب در سایت قابل رویت است.
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اخبـار
مسائل بررسی گردد.
هیئت مدیره خانه موســیقی یکشــنبه هر هفته بطور منظم
تشکیل جلسه داده و مسائل مربوط به خانه و تحوالت موسیقی در
آن بررســی می گردد .همچنین جلسات هیئت مدیره کانون های
تخصصی هر ماه طبق برنامه و دستور جلسه تشکیل می شود.

بررسی مسائل و مشکالت کانون های
تخصصی خانه موسیقی

کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیقی «سل»
به روی صحنه رفت
کنسرت پژوهشی آنسامبل موسیفی سل به رهبری بهمن مه
آبادی و با عنوان «موســیقی؛ زبان فاخر و مشــترک ملت ها»4 ،
دیماه با همکاری خانه موسیقی ایران در تاالر پژوهشکده فرهنگ،
هنر و معماری به روی صحنه رفت.
طی چند ماه اخیر جلسات هیئت مدیره خانه موسیقی با حضور
اعضای هیئت مدیره کانون های تخصصی جهت بررسی عملکرد
کانون ها ،برنامه ریزی جهت اهداف تعیین شده و همچنین تعامل
بیشتر با اعضا برگزار شد.
در این جلســات که هر هفته بــا حضور اعضای هیئت مدیره
یکی از کانون ها برگزار گردید ،عملکرد یکســاله اخیر کانون ها از
جمله عضو گیری ،بیمه اعضــا ،برنامه های تخصصی کانون ها و
 ...بررســی شد .همچنین اعضای کانون ها هر کدام نقطه نظرات،
پیشــنهادها و انتظارات خود را از هیئــت مدیره خانه بیان کرده و
خواستار تعامل بیشتر با هیئت مدیره اصلی در جهت پیشبرد اهداف
کانون شدند.
هیئت مدیره خانه نیز پس از بررسی عملکرد و استماع نظرات
و انتقادات اعضا ،پیشنهادهای خود مبنی بر فعال تر شدن کانون ها
را بــا توجه به امکانات خانه مطرح کرده و بر برگزاری برنامه های
تخصصی کانون ها طبق اساسنامه تاکید کردند.
هیئت مدیره تعامل دوســویه کانونهــای تخصصی و هیئت
مدیره خانه را راهکار اصلی پیشرفت و فعال تر شدن خانه موسیقی
و تاثیر این نهاد بر اتفاقات موسیقی کشور دانسته و بر لزوم ارتباط
بیشتر این دو و برگزاری جلسات منظم تاکید نمود.
هیئت مدیــره کانون هــای آواز ایرانی ،نوازنــدگان ایرانی،
آهنگســازان ،مدرســان ،آواز کالســیک ،نوازندگان کالســیک،
پژوهشــگران ،صدابرداران و ناشران در ماه های آذر ،دی و بهمن
جلسات مشترکی با هیئت مدیره اصلی خانه موسیقی داشتند که در
تمام جلسات نماینده ای از شورای عالی نیز حضور داشت.
مباحثــی از جمله قانــون کپی رایت ،بحث ارکســتر ها ،لغو
کنســرت ها و لــزوم نظارت خانه موســیقی بر آموزشــگاه ها از
مهمترین مســائلی بود که در این جلسات مطرح شد و مقرر گردید
با تشــکیل کارگروه های تخصصی طبق نظر شــورای عالی این

در بخش اول این کنسرت پس از توضیحات بهمن مه آبادی
 2قطعــه از بتهوون و موتزارت به اجــرا در آمد و پس از آنتراکت
قطعاتی از جاکینوروسینی ،رابرت فراست ،چارلز وودهاوس ،التون
جــان ،اوزیر حاجی اوف ویکی از آثار مــه آبادی بهمراه قطعه ای
موسیقی سنتی سوئد توسط این گروه شش نفره نواخته شد.
بهمــن مه آبادی که اجرا و ضبط ســونات هــا و پارتیتاهای
بــاخ وارائه ی پانزده آلبوم موســیقی از آثار کالســیک را در کنار
تالیــف روش های تدریس ویلن ،ویــوال و گیتار در کارنامه حرفه
ای و هنــری اش دارد ،در فواصل اجرای هــر قطعه توضیحاتی
برای آشــنایی بیشــتر و بهتر حاضران با زندگی و آثار آهنگسازان
منتخبش ایراد کرد .وی همچنین در ســخنانش موسیقی را زبان
فاخر و مشــترک ملت ها دانســت و بر اهمیت نقش موسیقی در
تاریخ جهان تاکید کرد.
اعضای آنسامبل موسیقی»سل» در این اجرا بهمن مه آبادی
(ویولن و رهبر گروه) و نهال محبی(ویولن) ،ارغوان صباحی(ویوال)،
سیامک ســلطانعلی زاده(ویوال) ،ســارا عبداهلل زاده(پیانو) ،پرنشید
شکوهی(پیانو) بودند.
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به مدت یکسال از تخفیف ویژه خدمات ویزیت و بالینی ( 20درصد
خدمات سرپایی و  10درصد خدمات بستری) بر اساس تعرفه های
مصوب در تمام مدت شبانه روز در بیمارستان سجاد(واقع در شمال
شرقی میدان دکتر فاطمی تهران) استفاده نمایند.
واحد امور رفاهی خانه موســیقی تاکنون تسهیالتی از جمله
جلســات ویزیت رایگان ،بیمه تکمیلی ،جلســات مشاوره درمانی
رایگان و  ...را برای اعضا فراهم کرده بود.
اعضای خانه موسیقی برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به
ساختمان شماره  1مراجعه یا با تلفن  66917711تماس حاصل نمایند.

کنسرت گروه «هیراب» در خانه هنرمندان برگزار شد

عیادت مدیرعامل خانه موسیقی از
حسین خواجه امیری
حسین خواجه امیری(ایرج) ،خواننده پیشکسوت موسیقی ایران
اوایل اســفند ماه برای انجام عمل جراحی در یکی از بیمارســتان
های تهران بســتری شــد و حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه
موسیقی ایران) از این خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی در یکی
از عیادت کرد.
نوربخــش در این دیــدار ضمن آرزوی ســامتی برای این
خواننده و اســتاد پیشکسوت آواز ایران گفت :صدای استاد ایرج در
دوران هــای مختلف به عنوان متر و معیار در آواز برای خوانندگان
و اهالی موسیقی مطرح بوده و همواره خوانندگانی بودند که آرزوی
صدایی مانند ایرج را داشتند.

کنسرت گروه موسیقی «هیراب» به خوانندگی رامین بحیرایی
و آهنگســازی و سرپرستی پیام بحیرایی به همت خانه موسیقی 3
و  4دیماه در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
بخش اول این کنسرت به دستگاه شور و آواز دشتی اختصاص
داشت و قطعات مقدمه دشتی ،قطعه بی قرار ،طرقه و تصنیف مرا
عاشــق به اجرا در آمد .بخش دوم کنســرت نیز در آواز افشاری و
بیات ترک بود که قطعات پیش در آمد افشاری ،سرچشمه ،تصنیف
زلف نگار ،تصنیف همچو فرهاد و تصنیف سرمستان اجرا شد.
اعضای گــروه هیراب در ایــن اجرا رامیــن بحیرایی(آواز)،
پیام بحیرایی(ســه تار و عود) ،سجاد پورقناد(ســه تار) ،اسماعیل
بحیرایی(ســنتور) ،سجاد محرابی(نی) ،پیام امیرباهنر(تار) ،سیاوش
عبدی(تنبک) ،میثم شریفی(کمانچه) ،ســارا نیک نژاد(تار) و پریا
بحیرایی(دف) بودند.
دوازدهمین دوره کالسهای صدابرداری آغاز شد
ترم اول دوازدهمین دوره کالسهای صدابرداری خانه موسیقی،
از اوایل بهمن ماه در ســاختمان شــماره 1برگزار شــد .در جلسه
توجیهی جلسه توجیهی آغاز دور دوازدهم کالس های صدابرداری،
سوسن بخشــایش(عضو هیئت مدیره کانون صدابرداران) در مورد
نحوه برگزاری کالس ها نکاتی را مطرح کرد.
تــرم اول ایــن کالس ها بــه مباحث آکوســتیک و الکترو
آکوســتیک اختصاص دارد و ترم دوم این کالس ها نیز کار با نرم
افزارهای کامپیوتری نظیر کیوبیس آموزش داده می شــود .در ترم
سوم دانشجویان به استودیو های صدابرداری رفته و کار عملی در
اســتودیو را فرا می گیرند و در پایــان دوره به فارغ التحصیالن از
طرف خانه موسیقی گواهینامه پایان دوره داده می شود.

مدیرعامل خانه موســیقی افزود :این نعمت خدادادی که در
وجود اســتاد ایرج نهاده شده با حسن اخالق و سلیقه زیبای ایشان
در آمیخت و آثار زیبایی را برای عالقمندان خلق کرد.
وی گفت :من از طرف هیئت مدیره خانه موســیقی برای این
استاد ارزشمند آرزوی بهبودی دارم و امیدوارم هر چه زودتر شاهد
سالمت ایشان باشیم.
در ادامه حســین خواجه امیری (ایرج) استاد آواز ایرانی نیز از
حمیدرضا نوربخش و خانه موسیقی تشکر کرد.
همچنین نوربخش پس از عیادت از استاد ایرج با تیم پزشکی
ایشان گفتگو کرد و در جریان روند درمانی این هنرمند قرار گرفت.
حســین خواجه امیری (ایرج) در پی ناراحتی روده در بیمارســتان
بستری شده و با تشخیص تیم پزشکی قرار بود تحت عمل جراحی
قرار بگیرد.

تسهیالت ویژه درمانی برای
اعضای خانه موسیقی
بــا پیگیری واحد امور رفاهی و طبق تفاهم انجام شــده بین
مدیرعامل خانه موســیقی و مدیر بیمارســتان سجاد تسهیالت و
تخفیــف ویژه درمانــی برای اعضــای خانه در این بیمارســتان
امکان پذیر شد.
اعضای خانه موسیقی با اخذ معرفی نامه از این نهاد می توانند
شماره بیستم -اسفند 94
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دکتر امیر اشــرف آریان پور(موســیقیدان پیشکسوت) درباره
داســتان این اپرا ،آهنگساز و همچنین رهبر ارکستر اجرا کننده آن
توضیحاتــی را ارائه کرد.آریان پور در ادامه با انتقاد به وضعیت اپرا
گفت :اخیرا هر کسی به خود اجازه می دهد که خود را خواننده اپرا
معرفی کند ،خواننده اپرا شدن شرط هایی دارد .اول اینکه وارد اپرا
بشــود و بعد اپرایی را اجرا کرده باشد .در اروپا همینطور است اگر
کسی این مراحل را گذراند می تواند ادعا کند خواننده اپرا است.
در ادامه شــهال میالنی(عضو هیئت مدیره کانون خوانندگان
کالسیک) هم با اشاره به وضعیت اپرا گفت :متاسفانه در ایران چون
هیچ مسئولی روی اپرا کنترلی ندارد ،هر کسی ادعا می کند اپرا اجرا
کرده است .هر کسی ادعا می کند اپرا خوان است و مستر کالس می
گذارد .نباید اینقدر درباره آواز کالسیک سادهانگاری شود.

کتاب موسیقی  1395منتشر شد

کتاب موســیقی  1395بــا ویژگی های منحصربــه فرد ،با
همکاری یک تیم پژوهشی تهیه شــده و بخش های مختلفی را
در حوزه های مختلف موسیقی سنتی ،نواحی ،کالسیک و پاپ در
برگرفته است.
از ویژگی های این ســالنامه و کتاب موســیقی می توان به
درج تصاویــر صدها هنرمند و موســیقیدان یک قرن گذشــته به
انضمام تاریخ تولد و درگذشــت دقیق آنها ،ارائه اطالعات آماری و
همچنین گزارش تصویری اتفاقات مهم موســیقایی دو سال اخیر،
ارائه اطالعات مربوط به شــرکت ها ،گروه ها ،سایت ها ،وبالگ ها،
موسسات و  ...که در زمینه موسیقی فعالیت می کنند اشاره کرد.
عالوه بر اطالعات ذکر شــده ،اسامی مسئوالن و هنرمندان
انجمن موســیقی شــهرهای مختلف ونیز انتشــار صدها عکس
منحصر به فرد تاریخی از موســیقی دان ها و برخی کنسرت های
برجسته از دیگر ویژگی های این سالنامه است..
طــرح و پژوهش کتاب موســیقی  1395از حمیدرضا عاطفی
(عضو هیئت مدیره کانون پژوهشــگران خانه موسیقی ایران) است
که برای چهارمین دوره به طور مستقل و غیر وابسته تهیه شده است.

پس از این ســخنان اپرای «کاوالریا روســتیکانا» اثر پیِترو
ماسکانی و به رهبری هربرت فون کارایان به نمایش در آمد که با
توضیحات دکتر آریانپور درباره قسمت های مختلف اپرا همراه بود.
نکوداشت فرود گرگین پور ،موسیقیدان قشقایی
آیین نکوداشــت فرود گرگین پور ،استاد موسیقی قشقایی 9
بهمن با حضور هنرمندان و اساتید موسیقی در فرهنگسرای نیاوران
برگزار شد.
در این مراسم علی مرادخانی(معاون هنری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی) گفت :فرود یکی از ستاره های درخشان آسمان هنر
ایران اســت که با همهی امکاناتی که توانست فراهم کند ،میراث
ملی ،فرهنگی قوم و ملت خــودش را عرضه کرد .او از این منظر
قابل تقدیر است و خوشحالیم که امروز شاهد تجلیل از این هنرمند
در فرهنگسرای نیاوران هستیم .تا هنرمندان زنده هستند باید از آن

امیراشرف آریان پور در جلسه آشنایی با اپرا:

هر کسی نمی تواند مدعی خواندن اپرا باشد
جلسه آشنایی با اپرا با حضور و تدریس دکتر امیراشرف آریان
پور و با نمایش اپرای «کاوالریا روســتیکانا»اثر پیِترو  27بهمن در
خانه موسیقی برگزار شد.
در ابتدای این برنامه نسرین ناصحی(رئیس کانون خوانندگان
کالسیک) ضمن خوشــامد گویی به حضار گفت :بسیار خوشحالم
که توانســتیم بار دیگــر در خدمت دکتر آریان پــور و همچنین
عالقمندان به اپرا باشــیم .این آخرین برنامــه کانون خوانندگان
کالسیک در دوره کنونی است.
وی افزود :خوشــبختانه در ســال های اخیــر چندین برنامه
آشــنایی با اپرا با همکاری دکتر آریان پــور برگزار کردیم که این
جلسات نقش بســزایی در آشنایی عالقمندان به این هنر داشته و
باید در اینجا از همکاری اعضای کانون و خانه موسیقی تشکر کنم.
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ها تقدیر و قدردانی کنیم بعد از آن دیگر سودی ندارد .برای خیلی
هــا دیر به این صرافت افتادیم اما امیدواریم برای دیگر هنرمندان
این کار را انجام دهیم و انگیزه بیشتری را در آن ها زنده کنیم.
در این برنامه سپس جواد مجابی(نویسنده ،نقاش و طنز پرداز)
و سپس سکینه کیانی (همسر محمد بهمن بیگی ،نویسنده بزرگ
ایل قشقایی) سخنرانی کردند .در ادامه مراسم صبا و کاوه فرزندان
فرود گرگین پور با پیانو و تنبک به اجرای موسیقی پرداختند.
ســپس فرود گرگین پور با همراهی کرنا و نقاره قشــقایی به
روی ســن آمد و از سوی وزارت ارشاد ،خانه موسیقی ،ایل قشقایی
همچنین بنیاد آفرینش های هنری نیاوران مورد تقدیر و تجلیل قرار
گرفت .در این بخش لوح ها و هدایایی به این هنرمند اهدا گردید.

کامکار(نوازنده پیشکســوت کمانچه) به دلیل سفر از پیش تعیین
شــده نتوانســت در این جمع حضور داشته باشــد و در ادامه پیام
اردشیرکامکار را قرائت کرد.
شــهرام ناظری(خواننده پیشکسوت) هم که در مراسم حضور
داشــت پشت تریبون قرار گرفت و گفت :بهتر است درباره این اثر
موسیقایی نوازندگان ســاز کمانچه صحبت کنند .دلیل سخنرانی
من خواسته شروین مهاجر است و وظیفه خودم می دانستم که به
خاطر روند حرکت کار هنری او صحبت کنم .شــروین مهاجر در
ســال  1379و در گروه ما ســاز می زد .او زیر نظر اساتید برجسته
آموزش دیده اســت و راه هنر موســیقی را درست رفته است .من
خوشحالم سهمی در رشد هنری شروین مهاجر داشته ام.

هوشنگ کامکار:
«باغهای پژمان» موسیقی ملی معاصر است
مراســم رونمایی آلبوم «باغ های پژمان» اثر جدید هوشــنگ
کامکار (آهنگســاز و عضو شورای عالی خانه موسیقی)  28دیماه با
حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان در مکتب تهران برگزار شد.
در ایــن مراســم ،رضــا مهدوی(ناشــر آلبــوم) ،کامبیــز
روشنروان(آهنگساز پیشکسوت) ،دکتر محمد سریر(رئیس هیئت
مدیره خانه موســیقی) حمیدرضا دیبازر(آهنگســاز و از شاگردان
هوشــنگ کامکار و احمد پژمان) به سخنرانی در باره این آلبوم و
ویژگی های فردی و آهنگسازی هوشنگ کامکار پرداختند.
همچنین در این مراسم هوشنگ کامکارگفت :عالوه بر اینکه
به احمد پژمان مدیون بودم ،میخواســتم به کســانی که در حوزه
موسیقی کار و از تکنیکهای جهانی استفاده میکنند ،نشان دهم
که میتوان از تمام تکنیکهای جهانی در یک اثر اســتفاده کرد؛
اما در نهایت ،کار باید هویتی ایرانی داشته باشد .برخی دانشجویان
و جوانان که اشــتیاق دارند ،از نوآوری دم میزنند ،اما نوآوری کار
مشکلی است.
کامکار افــزود :من به جرات میگویم کــه در این اثر ،هیچ
نوآوریای در هارمونی و هیچ قســمت دیگری انجام نشده است.
تنها چیزی که میتوانم بگویم این اســت که از ملودیهای محلی
و کردی و همچنین مقامهای اصفهان ،همایون و شور به طریقی
در خلق این اثر اســتفاده کردهام ،امــا نمیتوانم نام آن را نوآوری
بگــذارم .کار دیگری که در خلق این اثر انجام دادهام ،این بود که
در موومان اول ،ملودیهای کردی هر نت را به یک ساز دادم که
موجب تولید هارمونی مخصوص آن ملودی شد.

اعتراض خانه موسیقی به حذف ساالر عقیلی از
جشنواره و لغو یک مراسم رونمایی

پس از اعالم ممانعت از حضور ســاالر عقیلی در جشــنواره
موسیقی فجر امســال ،داریوش پیرنیاکان (دبیر و سخنگوی خانه
موسیقی) از اعتراض این نهاد صنفی خبر داد.
داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگوی خانه موسیقی) در خصوص
اعالم ممنوعیت اجرای ســاالر عقیلی در جشنواره موسیقی فجر در
پی حضور این هنرمند در یکی از شــبکه های ماهواره ای گفت :ما از
جایگاه صنفی و هنری خانه موسیقی،موظفیم از حقوق همه هنرمندان
و از منافع صنفی اعضا دفاع کنیم.
وی افزود :اول باید این موضوع کامال بررسی شود و بعد این
تصمیمات گرفته شــود .می توانســتند وقتی آقای عقیلی از سفر
برگشتند با ایشــان صحبت کنند و بعد در این باره تصمیم گیری
شــود .اما امروز بدون هیچ صحبتی بــا آقای عقیلی حکمی صادر
کرده اند که در جشــنواره شــرکت نکنند که ایــن برای ما اصال

رونمایی از آلبوم «کهن کمان» اثر شروین مهاجر
مراســم رونمایی آلبــوم «کهن کمان» اثر شــروین مهاجر،
 2بهمــن ماه بــا حضور جمعــی از هنرمنــدان و عالقمندان در
فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
در این مراســم کاوه کاتب(نماینده نشر آوای باربد) ،سهراب
پورناظری(آهنگســاز و نوازنده کمانچه) ،حامد فکوری و علی پور
مقدم درباره اثر صحبت کردند.
در ادامــه این مراســم شــهرام صارمی اعالم کرد اردشــیر
شماره بیستم -اسفند 94
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قابل قبول نیســت و جای تعجب دارد .همینطور که آقای عقیلی
در بسیاری از برنامه های موسیقی کشور ،در تیتراژ سریال ها و ...
حضور داشته اند و در این راه بسیار زحمت کشیده اند.
پیرنیــاکان گفت :اخیــرا هم شــنیده بودم بــه دلیل وجود
آهنگ های ایشان در یک سایت خارجی برایشان محدودیت هایی
بوجــود آمد .وقتی این محدودیت ها برای کســی وجود دارد و در
داخل نمی گذارند کارش را انجام دهد ،این هنرمند مجبور می شود
به رسانه های بیرون از ایران روی بیاورد.
الزم به توضیح اســت به فاصله چند روز و پس از بازگشــت
ســاالر عقیلی به میهن ،حمیدرضا نوربخش مدیر جشنواره اعالم
کرد حضور ساالر در جشنواره موسیقی فجر بالمانع است.

شود دوره مسئولیت بازرســی خانم هاشمی نیز به پایان می رسد
و بدیهی اســت بازرس جدید پس از انتخــاب هیئت مدیره جدید
انتخاب خواهد شد.
شیدا جاهد،خواننده موسیقی سنتی خاموش شد
شیدا جاهد ،خواننده موســیقی سنتی ،پس ازچند سال مبارزه
با بیماری ســرطان ،شامگاه  9اســفند دارفانی را وداع گفت .پیکر
زنده یاد شیدا جاهد،خواننده موسیقی سنتی  12اسفند ماه با حضور
جمعی از مســئوالن ،هنرمندان و عالقمندان از مقابل بیمارستان
الله تشییع گردید.
هنرمندان و عالقمندان که از ســاعتی مقابل بیمارستان الله
حاضر بودند ،با تسلیت گفتن به مسعود جاهد(نوازنده نی ،آهنگساز
و همسر زنده یاد شیدا جاهد) یاد آن هنرمند از دست رفته را گرامی
داشته و برای خانواده وی آرزوی صبر و شکیبایی کردند.
سپس پیکر شــیدا جاهد با بدرقه هنردوستان از بیمارستان تا
آمبوالنس مخصوص تشییع و برای خاکسپاری به قطعه هنرمندان
بهشت زهرا(س) منتقل شد.
در ایــن مراســم محمد ســریر (رئیس هیئت مدیــره خانه
موسیقی) ،حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل) ،فرزاد طالبی(سرپرست
دفتر موســیقی) ،هنگامه اخوان ،معصومــه مهرعلی ،پری ملکی،
سهیال پورگرامی ،سامان احتشامی و  ...حضور داشتند.
قرار بود پیکر زنده یاد جاهد طی مراسمی از مقابل تاالر وحدت
تشییع گردد اما پیگیری های خانه موسیقی جهت انجام این مراسم
متاسفانه نتیجه نداد و مسئوالن مربوط گفتند بنا بر صالحدید مراجع
ذی ربط محل تشییع از مقابل بیمارستان الله خواهد بود.
شــیدا جاهد از دوران کودکی تحت تاثیر صدای گرامافون پدر
و زمزمــه های مادرش که تصنیف های قمر را نجوا میکرد با آوای
موسیقی آشنا شد.شیدا عالقه اش را به آواز را در دوران تحصیلی اش
و به ویژه در اردوهای دانش آموزی که در شهرســتان نوشهر برگزار
میشد نشان داد و به اجرای برنامه های هنری پرداخت .او بعدها در
تهران نزد استادانی رفت و از تجربه های آنان بهره گرفت.
این هنرمند با مســعود جاهد آهنگســاز و نوازند ه نی ازدواج
کرد و از همین زمان به صورت رســمی با همکاری همسرش وارد
عرص ه موســیقی ایرانی شــد و گروه موســیقی بانوان «کرشمه»
را تشــکیل داد و کنســرت هایی نیز در تهران بــرای بانوان اجرا
کرد .از آثار مشــترک وی با مسعود جاهد می توان به «کوچههای
بی نشــان»« ،پنجره باز میشود»« ،در فکر تو بودم»« ،خستهام از
این کویر»« ،زلف»« ،سرخوشان» و «مجنون» اشاره کرد.

بازرس خانه موسیقی انتخاب شد
مجمع عمومی عادی ســالیانه خانه موسیقی  16اسفند ماه در
ســاختمان فاطمی تشکیل شد و پس از اســتماع گزارش سالیانه،
آذر هاشــمی به عنوان بازرس تا پایــان دوره هیئت مدیره کنونی
انتخاب گردید.

در ابتدای جلســه مجمع عمومی که بــا حضور نماینده هیئت
مدیره کانون های تخصصی برگزار شــد ،دکتر محمدسریر(رئیس
هیئت مدیره) اعالم کرد :طبق اساســنامه دوره بازرس هیئت مدیره
یکساله است و دوره مسئولیت بازرس کنونی به اتمام رسیده و امروز
باید انتخاب بازرس برای دوره حدود چهارماهه تا برگزاری انتخابات
کانون های تخصصی و تشکیل هیئت مدیره جدید برگزار شود.
در ادامــه نیز حمیدرضــا نوربخش(مدیرعامل) گزارشــی از
عملکرد یکساله خانه موسیقی ارائه کرد و در پایان از همه اعضای
شــورایعالی ،هیئت مدیــره اصلی وکانون هــای تخصصی برای
همکاری در برگزاری برنامه های این نهاد تشکر کرد.
سپس آذر هاشمی(بازرس) گزارش سالیانه خود را قرائت کرد.
وی در بخشــی از گزارش خود در باره نامــه اعتراضی تعدادی از
اعضا که چند ماه پیش به وی تسلیم شده بود بند به بند توضیحاتی
ارائه داد .آذر هاشــمی در پایان در باره گردش مالی خانه موسیقی
گزارش داد و ســپس با تصویب تراز مالی و تائید مجمع ،ماموریت
بازرسی خانم هاشمی به پابان رســید و ریاست سنی جلسه برای
انتخاب بازرس دوره جدید تشکیل و انتخابات برگزار گردید.
پــس از رای گیری آذر هاشــمی به عنوان بــازرس اصلی و
پوژنگ پروازی نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
پس از اتمام انتخابــات دوره جدید هیئت مدیره کانون های
خانه موســیقی که قرار اســت از  24اسفندماه ســال جاری آغاز
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