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بیتا یاری

رویدادهای سال 97 را مرور کنیم تا 
مهم ترین اتفاق آن را بهتر دریابیم. بدون 
هیچ پیش شرطی چند اتفاق سال 97 
که حاال تنها چند روز آن باقی مانده مهم 
بودند همانند تدوین آیین نامه جشنواره 
موسیقی فجر بعد از 34 سال برگزاری 
و یا نوتــار داریوش طالیــی که جایزه 
جشنواره خوارزمی را به خود اختصاص 

داد و البته رضا ژاله، سازنده ساز، مبدع 
اولیه این گونه ســاخت تار را متعلق به 
نورجهــان می داند نیز مهم اســت اما 
به اندازه تصویب قانونی برای دریافت 10 
درصد از تمام اجراهای صحنه ای برای 
فعاالن حرفه ای موسیقی مهم ترین و 

مضرترین نیست. 
چراکه آن دو رویداد به درون صنف 
موسیقی و سلیقه اهالی بازمی گردند و اما 
سومی چشم داشت دولت و دست اندازی 
به درآمدهای مشروع اهالی موسیقی از 
طریق تصویب قانون در مجلس است. 

آن  هم در سیستم دولتی که هیچ گاه در 
دفاع از موسیقی و هنرمندان و فعاالنش 
تمام قد که بماند نیم قد هم ظاهرنشده 
است؛ اما به درآمدهای آنان چشم طمع 
دوخته است و حتی دریافت مالیات از 
شــرکت های تهیه کننده کنسرت ها 
نیز تکافوی ایــن میــل زیاده خواه و 

راحت طلب دولت را نمی کند. 
دولتی کــه برای اهالی موســیقی 
نه تنها تسهیالتی ندارد بلکه از قوانین 
نیم بندی هم که خودش در حوزه اجرای 
موسیقی و اعطای مجوز دارد در برخی از 

شهرها کوتاه می آید و به دالیل سیاسی 
توان دفاع الزم را ندارد اما ســختی ها و 
تحمیل خسارت به موزیسین ها ناشی 
از این کوتــاه آمدن ها هرگــز دولت را 
وادار به تصویب قانونی علیه خســارت 
زنندگان با روایت هــای ناقص خود از 
قانون )بخوانید عدم التــزام به قانون( 
نمی کند و حاال در این روزگار سختی 
معیشت دولت به دنبال تحصیل مالی 
اســت که رضایت اهالی موســیقی را 
در پی ندارد؛ چراکه اهالی موســیقی 
می دانند پولی که از آن ها گرفته شــده 
و می شود شاید هیچ گاه خرج مصارف 
هنری آن هــا از جنس موســیقی در 
دولت ها نشده و نمی شــود و ای بسا در 
نهادهای بعضاً فرهنگی که در تعارض 
با موسیقی هستند و شــبانه روز برای 
بر زمیــن زدن اندک رمق موســیقی 

کشورمان می کوشند خرج شود. 
اصرار دولت برای کســب ســود از 
این شیوه طمع ورزی نسبت به درآمد 
کنسرت ها آن هم وقتی اهالی موسیقی 
ناراضی هستند چه معنی ای را به ذهن 

متبادر می کند؟  
متأســفانه گویا این قانــون ابتدا 
به صورت یک طرح خام از جانب مشاور 
پارلمانی وزیر ارشاد مطرح شده است، 
خــام ازآن جهت کــه حداقلی ترین 
تأثیر آن که مخالفت مستقیم جامعه 

موسیقی با سیاست های ارشاد و دولت 
باشد در آن دیده نشده، مسائل شرعی 
در آن رعایت نشــده، مــورد مصرف 
به طور اخص از صنــدوق دولت جدا 
نشده و... ، و هرچند که معاون هنری 
وزیر ارشــاد و رئیس دفتر موسیقی 
وزارتخانه صریحاً با این زیاده خواهی 
مخالفت کرده انــد؛ باکمال تعجب، 
این طرح که موجــب بدبینی به کل 
ماهیت وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد از 
جانب موزیسین هاســت و می تواند 
مفســده برانگیز برای خــود دولت 
نیز در اجرا و خرج باشــد در شــرایط 
مخالفت مدیران موسیقی وزارتخانه 
به هیات دولت و ازآنجا به مجلس برده 
و در نهایت تصویب می شــود. قانونی 
که بدعت تازه ای در دســت اندازی به 
اموال هر قشری از جامعه را می تواند 

بعدازاین برای دولت باب کند. 
اما نکته ای که نبایــد در این عمل 
فراموش کرد ســوای منفعت طلبی و 
تن آســودگی و پخته خواری از جانب 
ارائه دهنــدگان و دور از انتظار بودن 
تصویب این قانون توســط مجلس به 
لحاظ زیان رساندن به اهالی جامعه ای 
که آن ها وکیالنشــان هستند، مساله 
بی اهمیــت بــودن و بی اعتماد بودن 
وزیر به معاونانش اســت. وزیری که 
در وزارتخانه نظر صریــح معاون امور 

هنری و مدیر دفتر موسیقی که مرتبط 
با جامعه موسیقی هســتند را وقعی 
نمی نهد و تنها به ایده های ســودآور 
یک مدیرمالی اســبق اعتماد دارد آیا 
این مساله را تأیید نمی کند که سیستم 
بر مبنای نظر جمعی و کارشناســانه 
به پیش نمی رود و تنها ســودآوری و 
منفعت توجیه کننده هرگونه خودرایی 
است. و آیا تأیید نمی کند که دولت در 
این وانفسای اقتصادی فشار را بر مردم 
بیشتر می کند تا با دریافت سهم بیشتر 
خود عامل گرانی محصوالت فرهنگی-

تجاری همانند کنســرت شود و قشر 
زیادی را عماًل از کنســرت ها به علت 

گرانی حذف کند؟

در نکوهش تصویب قانون دریافت 10 درصد عالوه دولت از اجراهای صحنه ای

زیاده خواهی دولت از جیب اهالی موسیقی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

آش شور و ...

عصر پنج شــنبه 23 اســفند ماه در جریان 
رونمایی آلبوم عشیران سعید کردمافی و علی 
کاظمی حرف هایی زده شــد که از خود مقصود 
جلســه مهم تر به نظر می رســید. در ظاهر آن 
حرف ها در تشــریح و تایید رویکرد موسیقایی 
سازندگان عشیران بود اما در باطن شکل نوعی 
تعیین خط مشی هم داشت. یکی از سخنرانان، 
ساسان فاطمی از ناپســندی افراط می گفت و 
عثمانی زدگی و عرب زدگــی را رد می کرد. این 
ایرادی اســت که معموال به جریانی می گیرند 
که خود او با نوشــته ها و آموزش دانشگاهی اش 
بــه راه انداخت. ترکیب عناصری از موســیقی 
کالســیک امروز ایــران با عناصــر دیگری در 
ظاهر از رساالت قدیم موسیقی ما و در باطن از 
فرهنگ های همسایه. نتیجه این که حال و هوای 
کلی موسیقی شــبیه آنها می شد و به جای این 
که زبان موسیقایی نویی را در ذهن شنوندگان 
تداعی کند زبانی بیگانه را به خاطر می آورد. این 
ممکن بود منجر به توقف کل پروژه شود. یعنی 
جامعه آن را به عنوان یک عنصر بیگانه تشخیص 
داده و پس بزند. به همین دلیل فرمان کشیدن 
ترمزها و توصیه به اعتــدال طبیعی ترین کار به 
نظر می رسد برای آشی که چنان شور شده که 
صدای نظریه پرداز/پدرخوانده جریانش را هم 

درآورده است.
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در این روزگار سختی 
معیشت، دولت به دنبال 

تحصیل مالی است که 
رضایت اهالی موسیقی را 
در پی ندارد چراکه اهالی 
موسیقی می دانند پولی 
که از آن ها گرفته شده و 
می شود شاید هیچ گاه 

خرج مصارف هنری آن ها از 
جنس موسیقی در دولت ها 

نشده و نمی شود 
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