
گزارش

»کتاب باز« و »سروش صحت« 
ممنوع نیستند

باره این جمله تکرار شده است که  سروش صحت و برنامه 
کتتل الز ممنوع تیستند اما اثری از مجری و برنامه کتاب 

باز در شبکه نسیم دیده نمی شود.
مدیر شبکه نسیم به ســؤالی درباره ممنوع الکاری سروش 
صحت واکنش نشــان داد و گفت: بازپخش سریال های او 
از تلویزیــون این نکته را ثابت می کند که ســروش صحت 

ممنوع الکار نیست.
مدیر شــبکه در حالی این اســتدالل را می آورد که برخی 
از چهره هایــی که هــم اکنون ممنوع الکار هســتند و در 
ســال های گذشــته ســریال بازی کرده اند از شبکه های 

گوناگون پخش شده است.
بهتر اســت صدا و ســیما یکبار برای همیشه بحث در باره 
مسائلی چون فردوسی پور یا سروش صحت را پایان دهد.

به گزارش تسنیم،  ســید محمد رضا امجدی مدیر پخش، 
مرتضی جاسبی مدیر گروه تولید، احسان محمدنژاد مدیر 
تولید و فنی شــبکه و امیرعباس اشــرف بــه عنوان مدیر 
تأمین، ســیدمحمدرضا خوشرو مدیر شــبکه نسیم را در 

نشست خبری امروز همراهی کردند. 
خوشرو بعد از پاســخگویی به تماس مخاطبان در سامانه 
162، گفت: برای خودم جالب بود که مخاطبان برنامه را با 
شناسنامه اثر می شناختند؛ واقعاً تعامل با مخاطب، تجربه 
خوبی اســت. در عصر رسانه های تعاملی تر این مهم را باید 
جّدی گرفت و ظرفیت و دیدگاه مخاطبین را دریافت کرد. 
جاســبی مدیرگروه تولید این شبکه تلویزیونی خاطرنشان 
کرد: از ابتدا مشــخص بود، نسیم شبکه تأمینی است اما با 
برنامه ریزی که صورت گرفت و مسیری که دنبال شد ابتدا 
بــا برنامه های کوتاه و بعد دنبالــه دار همچون »خندوانه«، 

برنامه هایی از این دست تولید شد.
وی افزود: هدف ما از ایجاد برندها، این اســت که آن برند 

حفظ شــود. ِسیر شبکه نســیم را مالحظه کنید می بینید 
برنامه ها در فصوِل متعدد پیگیری شــدند که در هر دوره 
آسیب شناســی شــده اند و االن هم اگر برنامــه ای مورد 

استقبال قرار بگیرد آن برنامه ادامه پیدا می کند. 
امیرعباس اشــرف مدیر گروه تأمین شبکه نسیم صحبت ها 
را این گونه ادامه داد: شبکه نســیم به دنبال مأموریتی که 
ســازمان صداوسیما درنظر گرفته، شبکه نشاط و سرگرمی 
است. ما به میراث و آرشیو سازمان دسترسی داریم و سعی 
می کنیم کنداکتــور پویایی را در معرِض نگاه مخاطب قرار 
دهیم. البته این برنامه ریزی و کنداکتور متناســب با ایام و 
مناسبت های تقویمی، نگاه و سویِه ویژه تری به خود می گیرد.  
وی خاطرنشان کرد: معموالً کنداکتور شبکه نسیم پرریتم 
است و سعی کردیم در هر زمان که مخاطب بیننده شبکه 
ما می شود نکته ای دستگیرش شود که مخاطب پروپاقرِص 
شبکه ما باشد. مخاطبینی که امروز با آنها صحبت کردم و 
تماس داشتند تکرارها را دوست داشتند و از پخِش به موقع 

مقرر برنامه و بازپخش آن راضی بودند. 
محمدنژاد مدیر تولید و فنی شــبکه نشاط و سرگرمی در 
ادامه به فضاِی فرمی برنامه ها اشــاره کرد و گفت: شــبکه 
نسیم عالوه بر توجه به حوزه محتوایی سعی کرده در حوزه 
فرم قدم های بلند و مهمــی بردارد. همواره در تالش بوده 
همپای محتوا جلو برود. اواســط ســال 1397 بود که به 
لطف دوستان در مرکز توســعه و فناوری رسانه ملّی جزو 
اولین شبکه هایی بودیم که در حوزه پخش دیجیتال و هم 

سیگنال رسانی، HD شدیم. 
خوشرو در پاسخ به سؤالی درباره طرح تحولی رسانه ملّی و 
تحول در شبکه نسیم گفت: ما باید محتوای قابل اعتنایی 
را برای مخاطب عرضه کنیم. در حوزه ســرگرمی چندین 
برند را در ذهن داریم؛ در حوزه طراحی برندهای جدید این 
راهبرد مد نظر است که با رویکرد محتوایی تر به برنامه ها 
بپردازیم ما قائل به سرگرمی فقط برای سرگرمی نیستیم. 

بلکه سرگرمی باید محتوایی هم عرضه کند.
وی ادامه داد: ما چندین برند را در دســتور کار قرار دادیم 
که بــه مرور یک به یک را روی آنتــن می بینیم. از جمله 

برنامه هایی که زودتر روی آنتن می روند »طنزستان« است 
که با کمک استان ها شکل گرفته است.

مدیر شــبکه نســیم تصریح کرد: آیتم های طنز نمایشی 
هــم داریم، »جواهر ســرخ« به زودی به آنتن می رســد. 
مســابقه های محتوایی داریم که بازطراحــی برای برخی 

مسابقه ها انجام می شود.
مرتضی جاسبی مدیر گروه تولید شبکه در ادامه از ساخت 
فصل جدید »کودک شــو« خبــر داد و اعالم کرد که اگر 
شرایط به خوبی پیش برود، ان شاءاهلل در فصل پاییز فصل 
جدیــد این برنامه تلویزیونی را روی آنتن شــبکه نســیم 

خواهیم داشت. 
خوشــرو مدیر شبکه نسیم در پاسخ به سؤالی درباره توقف 
برنامه »کتاب باز« گفت: »کتاب باز« یکی از ســرمایه های 
سازمان است و حتماً حفظ می شود. برخی از رسانه ها کمی 
عجلــه دارند. هر برنامه ای چالش هایــی دارد. چالش هایی 
پیــش روی برنامه ای مثل "تهمتن" هــم وجود دارد که 
عــالوه بر اینکه برنامه خوب و جذاب اســت اما چالش هم 
دارد. آن برنامه هم همینطور اســت چنــد نکته دارد که 
تاکنون 250 قســمت از آن پخش شــده و خستگی زیاد 
داشته است، برخی از عوامل هم سر کار دیگری اند. ما هم 
نکاتی داریم، باید نگاه هایی بــه آن در فرم و محتوا اضافه 

شود و سازمان هم درگیر تحوالت است.
وی اضافه کرد: قبول داریم این فاصله بیش از یک ســال 
شــده اســت اما برنامه های دیگر مثــل "خندوانه" هم به 
وقفه های طوالنی خورده اند. اما نمی خواهیم برنامه آسیب 
ببیند، خیلی پیگیریم که به جمع بندی قاطع برســیم، در 

این حوزه برنامه های دیگری هم داریم.
خوشــرو در پاسخ به ســؤال دیگری درباره اینکه، وقفه و 
توقف برنامه »کتاب باز« را بسیاری به ممنوع الکاری سروش 
صحــت ربط دادند چنین نکته ای وجود دارد یا نه؟ توضیح 
داد: ایشــان که ممنوع الکار نیست در فضای رسانه ای کار 
می کند، در شبکه تماشا اسفندماه سریال "پژمان" از او را 
پخش کردیم. اما بحث خود برنامه است که چطور می تواند 

اهداف را محقق کند.

مدیر شــبکه نسیم در ادامه به سؤال دیگری درباره تعیین 
تکلیــف ادامه »تهمتن« و اینکه آیا تجهیزات مســابقه به 
لوکیشــن دیگری انتقــال پیدا خواهد کــرد، توضیح داد:  
قرارداد این برنامه تمام شــده اســت. مالک آن لوکیشــن 
هم می خواهد کار دیگری داشــته باشــد قراردادهایی را با 
نمایشگاه ها بســته اند و هنوز نتوانسته ایم برای فصل دوم 
برنامه قرارداد ببندیم. البته پیچیدگی های سازه برنامه کار 
را سخت کرده اما در صورت یافتن فضا برای برقراری سازه، 

»تهمتن« راه می افتد که پیگیریم. 
جاســبی در ادامه درباره دیگر برنامه هــا تصریح کرد: بعد 
از دهــه اول محرم برنامه های جدیــدی را داریم از جمله 
برنامــه »آب و آتش« که در دهه ســوم مــرداد می توانیم 
روی آنتن ببینیم. ســری جدید مسابقه »هوش برتر« هم 
به آنتن می رســد. سعی داریم در این باره زمانی 20 مرداد 
تا پایان شــهریور در عین اینکه فضای ماه صفر حفظ شود 

برنامه هایی را هم روی آنتن داشته باشیم.
امیرعباس اشــرف مدیر تامین برنامه شبکه نسیم در ادامه 
دربــاره پرهیز از مــوازی کاری با دیگر شــبکه ها عنوان 
کرد: بازخوردی که از مخاطب گرفته می شــود، شــبکه و 
کنداکتور ما خیلی فشرده است و فقط می توانیم گزیده ها و 
بخش هایی از یک فیلم و سریال را پخش کنیم که خاطره 

انگیز باشد.
خوشرو درباره مدیریت فضای مجازی گفت: بخشی از این 
فضــای وایرالی به جذابیت آثار مربوط می شــود. از منظر 
حاکمیت، فضای مجازی پروتکل ها و محدودیت های خود 
را دارد که ما هم به آنها می پردازیم. نظارتی هست، کنترل 
می شــود و اگر خطایی باشد تذکر داده می شود و این ها به 
این دلیل اســت که برنامه های شــبکه عمدتاً توسط افراد 

خارج از سازمان مدیریت می شوند.
وی در پایان درباره ســاخت برخــی برنامه های موازی در 
شــبکه ها عنوان کرد: برنامه هایی که گل می کنند و موفق 
هســتند تکرار می شوند ما هم در شــبکه نسیم این کار را 
انجام می دهیم و از موفقیت ها اســتفاده می کنیم دیگران 

هم طبیعتاً این کار را انجام می دهند.

فردوسیرابدونمجوزشستهاند!
مدیرکل موزه هــا و اموال منقــول تاریخی گفت: 
مجسمه فردوسی ثبت ملی شده و اقدام شهرداری 
برای پاکسازی این مجسمه، بدون مجوز، غیراصولی 

و خالف قوانین ناظر بر آثار ثبت ملی بوده است.
مرتضــی ادیــب زاده در گفت وگو با ایســنا درباره 
پاکســازی مجسمه فردوســی در تهران که پس از 
شست وشــو، دو رنگ شــده و با همین وضعیت به 
حال خود رها شــده اســت، اظهار کرد:  مجســمه 
فردوسی در سال 139۸ در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شده و دارای ضوابط حفاظت اختصاصی است، 
بنابراین شــهرداری و یا هــر ارگان دیگری بدون 
دریافت مجــوز از میراث فرهنگــی، اجازه مرمت، 
 پاکســازی و یا هر اقدام دیگری را ندارد. او تاکید 
کرد: شــهرداری  برای پاکســازی و شست وشوی 
مجســمه فردوســی باید مجوز میراث فرهنگی را 
می گرفــت و توســط کارشناســان متخصص این 
حوزه، عملیات پاکسازی را انجام می داد که چنین 
اقدامی انجام نشده است و شهرداری بدون مجوز به 
پاکسازی غیراصولی سطح مجسمه فردوسی اقدام 

کرده است.
ادیب زاده که پیش تر معاون میراث فرهنگی استان 
تهران بوده، با یادآوری تخریب مجسمه های میدان 
حر تهران از ســوی شهرداری در ســال گذشته، 
اظهار کــرد: با توجه به آن تجربــه و همچنین به 
سبب آســیب های خاص وارده، ناشــی از آلودگی 
شــدید و نیز اهمیت این آثار، شــهرداری باید این 
احتیاط را درباره مجسمه فردوسی لحاظ می کرد،   
به ویژه آن که مراتب ثبت آثار ملی به اســتانداران 
ابالغ می شــود و الزم اســت مرمت مجسمه های 
شــهری ثبت شــده توســط متخصصان این امر و 
با نظارت کارشناســی صورت گیــرد. او همچنین 
یادآور شــد: مجسمه های شــهری عالوه بر آسیب 
و آلودگی ناشــی از محل قرار گرفتنشــان در یک 
فضای عمومی، به مرور زمان به دلیل آلودگی دچار 
تغییــرات در ظاهر خود می شــوند. تاثیرات آب و 
هوا مانند آلودگی،  نوســانات دمایی، نفوذ رطوبت 
به بافت مجســمه ها منجر به ایجاد آسیب هایی در 
آن ها خواهد شــد. همچنین ممکن است فضوالت 
پرندگان یا جوندگان نیز به مرور زمان، سطوح این 

مجسمه ها را دچار تغییر و تخریب کند.
مدیرکل موزه هــا و اموال منقــول تاریخی درباره 
پیگیری و بررســی دیگر خسارت های وارد شده به 
مجســمه فردوسی در جریان پاکسازی سطح آن و 
همچنین چگونگی ادامه عملیات پاکسازی با توجه 
به این که مجســمه دو رنگ و با وضعیت نامناسب 
به حال خود رها شده است،   گفت: معاونت میراث 
فرهنگی اســتان تهران باید بررســی کند که چه 
آسیبی به مجسمه فردوسی وارد شده است. ظاهرا 

پاکسازی مجسمه نیمه تمام رها شده است.
شست وشــوی غیراصولی مجســمه فردوســی در 
روزهای گذشــته پس از آن که عکســی از آن در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شد، واکنش بسیاری 
از مجسمه سازان و اعضای شــورای شهر تهران را 
نیز برانگیخــت. به اعتقاد برخی مجسمه ســازان، 
این رفتار شــهرداری که از گذشــته سابقه داشته 
و بــا وجــود اعتراض هــا آخرین آن هــم نخواهد 
بود،  چه بســا که مدیــر روابط عمومی ســازمان 
زیباسازی شــهر تهران گفته است: در سال 1۴01 
ســازمان زیباســازی برنامه مفصلی برای مرمت یا 
شست وشوی ســازه های حجمی و المان هایی مثل 

مجسمه های میادین دارد.
محمد جواد زمان آبادی همچنین گفته که مجسمه 
میدان فردوسی در محلی است که آنجا در معرض 
آلودگی، آفتاب و بارندگی قرار دارد و دائما نیازمند 
این اســت که به آن رسیدگی شــود، اما سازمان 
زیباسازی طی دو ســال گذشته هنوز برنامه ریزی 
برای شست وشــوی یا مرمت این سازه انجام نداده 
اســت. با این حــال، نرگس معدنی پــور ـ رییس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران 
ـ در تذکری که یکشنبه 12 تیرماه در تذکر پیش 
از دستور خود در صحن شورا، به مصوبه حفظ آثار 
فاخر اشــاره کرد و از شهرداری خواست که هرچه 
ســریع تر مساله دو رنگ شدن مجسمه فردوسی را 

رفع کند.
تندیس حکیم ابوالقاســم فردوسی، بنابر اطالعاتی 
که مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت 
میراث فرهنگی منتشــر کرده اســت، به شــماره 
1۴۴۴ به تاریخ ششــم بهمن ماه ســال 139۸ در 
فهرســت میراث ملی ایران به ثبت رسیده و از آثار 
ماندگار اســتاد ابوالحســن خان صدیقی،  نقاش و 

مجسمه ساز مشهور ایرانی است.

حمیدنیلیمدیرمجموعه
تماشاخانهایرانشهرشد

مهــرداد باقری رئیــس ســازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهران با صدور حکمــی حمید نیلی را 

به عنوان مدیر تماشاخانه ایرانشهر منصوب کرد.
نظر به مراتب تعهد، تخصص و ســوابق ارزشــمند 
جناب عالی در حوزه هنرهای نمایشــی، به موجب 
ایــن حکم به عنــوان مدیر مجموعه تماشــاخانه 

ایرانشهر منصوب می شوید.
توفیق روزافــزون جناب عالی را از درگاه پروردگار 

متعال خواستارم.«
حمید نیلی پیش از این مدیرعامل انجمن هنرهای 
نمایشــی ایران، مدیرعامــل انجمــن تئاتر دفاع 
مقدس، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری هومان 
هنر هور، دبیر 2 دوره جشــنواره تئاتر سراســری 
بچه های مسجد، مشاور عالی دبیر شورای فرهنگ 
عمومی کشور و سردبیر اقتصادی شبکه خبر بوده 
است و تهیه کنندگی چندین نمایش در کارنامه اش 

به چشم می خورد.

اخبــــار

بریــز و بپاش جامعــه صنفی تهیه کننــدگان در وضعیت 
اقتصاد مقاومتی و مشــکالت معیشــتی قاطبه هنرمندان 
و تقدیر از ســینمای مبتذل)!( الگوبرداری از یک جشــن 
شاهنشــاهی و... اینها تنها بخشــی از موضوعاتی است که 
بعد از برگزاری جشن جامعه صنفی تهیه کنندگان، میدان 

سینمای کشور را فراگرفت.
بــه گــزارش فــارس در روزهــای اخیر جامعــه صنفی 
تهیه کنندگان سینما جشنی با عنوان آیین سپاس در تاالر 
الکچری تشــریفات اقدسیه برگزار کرده است که در آن با 

حضور اعضای این تشکل، از خود تجلیل کرده اند!
در دهه پنجاه خورشــیدی علی مرتضوی شــریک مجله 
پرتیراژ آن زمان به نام ستاره سینما، جشنی با عنوان جایزه 
سپاس برگزار می کرد که گویا جامعه صنفی تهیه کنندگان 
ضمن الگوبرداری از جشــن سینمایی دوره پهلوی، هم نام 
آن، هم شــباهت تندیس ها را وام گرفته است! البته حتی 
جشــن ســپاس علی مرتضوی به محتــوا و کیفیت توجه 
می کرد و محلی برای توجه به سینمای دغدغه مند مهجور 
مانده آن زمان در برابر ابتذال فیلمفارســی بود که جایزه 
خود را به آثار موج نو و ســینماگران روشنفکر می داد، اما 
جامعه صنفی تهیه کنندگان از ســازندگان و بازیگران آثار 
مبتذلی همچون "رحمان 1۴00" که حتی دولت قبل نیز 
به دلیل شــدت ابتذال پای آن نایستاد و در میانه اکران با 
اعتراض خانواده هــای متدین فیلم را توقیف کرد و پرونده 
 ســازندگان آن را به دســتگاه قضایی ارســال کرد، تقدیر 

کرده است!
موضوع قابل توجه این جشن، مهمانان آن بودند . درحالیکه 
جامعه صنفی تهیه کنندگان در سالهای اخیر مدام از وحدت 
تهیه کنندگان دم زده و خواســتار صنف واحد شده است، 
در این جشــن از تهیه کنندگان نامدار دیگر تشــکل های 
صنفــی حوزه تهیه کنندگی دعوت نکــرده اما در مقابل از 

هنرور تا بازیگر فراموش شــده دوره فیلمفارسی تا تعدادی 
پاپاراتزی فضای مجازی که به نام خبرنگار و رسانه فعالیت 
دارند، را به عنوان مهمان به تاالر تشــریفات اقدسیه برده 
اســت! از دیگر مهمانان این جشن، حسین انتظامی رییس 
سازمان ســینمایی دولت اعتدال بود که در همان ماه های 
پایانی دولت، ســید ضیا هاشــمی رییــس جامعه صنفی 
تهیه کنندگان علیه او موضــع می گرفت و حتی در نقدی 
تند اعالم کرد که انتظامی از ســینما هیچ چیز نمی داند و 
سینمای ایران را نابود کرده است! اگر رییس اعتدالی وقت 
سازمان سینمایی از سینما نمی داند و آن را نابود کرده، در 

جشن جامعه صنفی تهیه کنندگان چه کار می کند؟! 
از دیگر مهمانان این جشن که مورد تقدیر قرار گرفت علی 
سرتیپی است. علی سرتیپی در دولت فعلی با حکم محمد 
خزاعی رییس ســازمان ســینمایی عضو شورای راهبردی 
اکران شــد. همان شــورایی که هر روز سید ضیا هاشمی 
رییــس جامعه صنفی تهیه کننــدگان و برگزار کننده این 

جشن، علیه آن توییت می زند!
شورای راهبردی که کمک حال شورای صنفی نمایش شد 
تا ضمن مقابلــه با بی عدالتی و تبعیــض در اکران، امثال 
حسین فرح بخش عضو شورای صنفی نمایش قبلی و عضو 

هیات مدیره جامعه صنفــی تهیه کنندگان نتواند خارج از 
نوبت و به فاصله دو ســه ماهه از ســاخت فیلم جدیدش 
و در مقابل فیلم هایی که بیش از دو ســال در نوبت اکران 
هســتند، فیلم های خودش را اکــران کند و کمک دولتی 

هم بگیرد!
جدا از تناقضات این جشن و رییس برگزار کننده آن، سوال 
این اســت که بودجه این مراســم الکچری از کجا تامین 
می شــود؟ آن هم در روزگار بد اقتصادی مردم بواســطه 
تحریم های ظالمانه آمریکا که قاطبه ســینماگران و سایر 
هنرمندان را در فشــار معیشت سخت قرار داده اما عده ای 

متفرعانه، در اقدسیه جشن سپاس از یکدیگر می گیرند!
البته انتظار نمی رود ســید ضیا هاشمی درباره این بریز و 
بپاش و محل بودجه آن شــفاف ســازی کند چون پیش 
از این نیز درباره نحوه دریافت ســاختمان این تشــکل در 
خیابان سهروردی تهران از اســفندیار رحیم مشایی لیدر 
جریان انحرافی در دولت احمدی نژاد هم شفاف سازی نکرد. 
ساختمانی به نام صنف اما به کام رییس مادام العمر آن که 
ایــن هبه جریان انحرافی را به دفتر شــخصی خود تبدیل 

کرده است!
انتظار به حقی است که جامعه صنفی تهیه کنندگان ضمن 
توضیح فواید برگزاری این جشــن برای ســینمای ایران و 
سینماگران، درباره محل این بریز و بپاش شفاف سازی کند 
و از طرفی افرادی که مدام ژســت انقالبیگری در ســینما 
می گیرنــد اما به اپوزیســیون مدیریت دولــت انقالبی آن 
هم به دلیل قطع شــدن رانت دوســتان و هم  تشکلی های 
خود، در ســینما تبدیل شــده اند حداقــل از بازیگران و 
تهیه کنندگان آثار مبتذل تقدیر نکنند و آن ها را به سمت 
ابتذال تشــویق نکنند، چــون حداقل در دیگر کشــورها 
 بــه این قبیل فیلم های ســخیف زرشــک زرین می دهند 

نه جایزه سپاس!
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یک دورهمی الکچری!

کنســرت های به اصطالح الکچری که با بهره گیری از تلفیق چهره های شناخته 
 شــده عرصه نمایش و موسیقی، قشر مرفه جامعه با فرهنگی خاص را به سالن ها 
می کشــانند، سال هاست برگزار می شود و البته نقدهایی را هم متوجه خود کرده  
اســت؛ اما این اجراها که حاال بعد از کرونا بلیطشان با قیمت های کالن تری هم 
به فروش می رســد، در مقایسه با شرایطی که فضای کلی موسیقی ایرانی از سر 

گذرانده و همچنان می گذراند، به شدت سوال برانگیز است.
اختالف قیمت بلیط ها نســبت به دو یا سه سال قبل اگرچه با توجه به رشد نرخ 
تورم، تا حدودی توجیه پذیر به نظر می رســد اما اگر بــرای این قیمت گذاری ها 
ســقفی قائل نشوند، فضایی برای نقد و حاشــیه فراهم خواهد شد که در نهایت 
پاســخی برای آن باقی نمی ماند؛ هرچند که همین حاشیه ها در فضای مجازی 
هم می تواند تبلیغی برای این دســت کارها به حساب آید و تماشاگر بیشتری را 

حداقل از سر کنجکاوی به سالن ها بکشاند.
با توجه به آنچه اکنون در فضای موســیقی کشور جریان دارد و ممکن است در 
صورت خاموش ماندن شــیوع کرونا تا آخر ســال ، همچنان تداوم یابد، تصمیم 
گرفتیم طی گفت وگویی با حیدر کاکی ـ نوازنده تنبور، تار و ســه تار ـ  موضوع 

جایگاه چنین اجراهایی در حوزه هنر را مطرح کنیم.
کاکی  آهنگســاز و نوازنده تنبور به ایســنا می گوید: »به نظر می رســد برخی از 
هنرمندان تحت نظر تهیه کننده ها و مشاوره های قوی و یا داشتن مدیربرنامه های 
کاربلد، یاد گرفته اند در چه برهه ای، به چه صورتی و چه کاری را به روی صحنه 

ببرند که سودآوری مالی بیشتری برایشان داشته باشد.«
او ادامه می دهد: »حکایت این افراد این اســت که هم از آخور می خورند و هم از 
توبره؛ چراکه برخی از این افراد، خودشــان را به عنوان هنرمند موسیقی سنتی 
معرفی می کنند، ســاز ایرانی به دســت می گیرند و ژست موسیقی جدی دارند، 
ولی موسیقی که ارائه می دهند موسیقی پاپ است و حتی از خوانندگان پاپ هم 
استفاده می کنند. البته که من با موسیقی پاپ خوب هیچ مشکلی ندارم، اما این 

گونه ارائه موسیقی بالتکلیف است.«

این هنرمند معتقد اســت این هنرمندان بــا حرکت های غیرمعمول بدن هنگام 
نوازندگی بیشتر اجراهایشان نمایشی و »شو« است.

او ادامه می دهد: این قبیل کارها علیرغم نداشــتن محتوایی پیچیده  و موسیقی 
قوی اما با اســتفاده از جنبه ای نمایش مانند و همچنین اســتفاده از چهره های 
تلویزیونی با اســتقبال قشــری اندک از مردم رو به رو می شــوند؛ چراکه عمدتا 
تبلیغات بســیار باالیی دارند و هر آنچه هم که تبلیغات زیادی داشــته باشــد، 

جذابیت پیدا می کند. 
این آهنگساز و نوازنده تنبور تصریح می کند: »در جامعه امروز ما این قشر اندک 
تازه به دوران رســیده از لحاظ اقتصادی در شرایط خوبی هستند، ولی متاسفانه 
از لحاظ فرهنگی در ســطح پایینی قرار دارنــد. همین افراد تحت تاثیر تبلیغات 
گسترده از کنســرت های پاپ ضعیف و این نوع اجراها حمایت می کنند؛ و البته 
اگر این مخاطبان به تماشای این اجراها ننشینند، کارهای کم محتوا درآمدزایی 

نمی کنند.«
حیدر کاکی می گوید: »اتفاقی که در این کنســرت نمایش ها رخ می دهد، همان 
جریانی اســت که در موسیقی پاپ سطح پایین شــاهدش هستیم؛ تهیه کننده 
اســت که تصمیم می گیرد، چگونه و روی چه کسی ســرمایه گذاری کند. مثاًل 
اوست که خواننده ای را انتخاب می کند و پس از شش ماه، یک سال با تبلیغات 
گســترده و اجرای ده ها کنســرت، بار خود خواننده را می بندد. ولی یک استاد 
موســیقی ایرانی یا نواحی سال های متمادی عمر خود را صرف حفظ بخشی از 
فرهنگ این کشــور کرده اما در فقر مالی زندگی خود را سپری می کند تا حدی 
که توان پرداخــت هزینه های درمانش را هم ندارد؛ البته این وظیفه ذاتی دولت 

هاست که این هنرمندان را حمایت کنند که متاسفانه یا انجام نمی شود یا بسیار 
ضعیف است.«

کاکی، در مقابل آن دســته از هنرمندان را مثال می زند که تا حد توان مخاطب 
را درک می کنند، به فکر درآمدهای کالن نیســتند و بلیط هایشان ارزان تر است، 
گرچه که ممکن اســت دستاورد مالی چندانی هم نداشته باشند، ولی نکته مهم 
این جاست که این هنرمندان مخاطبانی دارند فرهیخته که از آنچه قرار است به 

تماشایش بنشینند، آگاه هستند. 
»پس مسئولیت اجتماعی چه می شود؟« او در همین زمینه چنین پاسخ می دهد: 
»مســئولیت اجتماعی برای هنرمندی است که به جامعه خود تعهد داشته باشد 
و هنرش بیان کننده اوضاع کنونی جامعه باشد ولی هنرمندی که به جامعه خود 

تعهد نداشته باشد این مسائل برایش مهم نیست.« 
این نوازنده می گوید: »اتفاقاً این دسته از هنرمندان چه به لحاظ نوازندگی و چه 
به لحاظ خوانندگی و آهنگســازی، در حیطه کاری خود افراد شــناخته شده ای 
هستند؛ ولی مسئله این است که مهم ترین دغدغه برای یک هنرمند باید بازخورد 
اجتماعی او باشــد؛ ولی با برگزاری چنین اجراهایی )کنســرتـ  نمایش ها( این 
ســوال در ذهن متبادر می شود که آیا در شرایط فعلی دغدغه مردم ما این است 

که چنین برنامه هایی را تماشا کنند؟«
او تصریح می کند: »به نظر من که چنین اجراهایی نه تنها هم راســتای شرایط 
کنونی جامعه نیســت، بلکه خالف شــرایط اقتصادی موجود است. و هدف تهیه 
کننــده و هنرمندش تنها تامین منافع مالی اســت و عمدتا هم اثر فاخری خلق 

نمی کنند.«
از این موســیقیدان سوال می کنیم که آیا زمانی که شرایط جامعه با دشواری رو 

به رو می شود، هنرمندان وظیفه ای برای همراهی با مردم دارند؟
او پاسخ می دهد: »هنرمند واقعی باید هنرش بازخورد احواالت جامعه خود باشد، 
خوشــبختانه غالب هنرمندان جدی در شرایط حاضر در حد توان مردم را درک 

می کنند و با مردم همراه هستند.«

نگاهیبهقیمتهایکالن
کنسرتنمایشها


