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بهروز آقاخانیان

»چرا مجاز مهم است؟« این سوال 
احتماالً برای بســیاری از کســانی که 
»هیچ کــس« و تشــکل »ملتفــت« 
را می شناســند جواب واضحــی دارد. 
بــرای آنهایی که اصــوالً مخاطب رپ 
فارسی نیســتند، شــنیدن درباره آن 
جوان لوطی منش خیابانی که با صدای 
خــش دارش می گفت »مهدیــار اون 
سنتور رو بیار« نوســتالژی دهه 80 و 
نوجوانی شان است و زمان انتظار برای 
طرفدار پیگیر این جریان که ســال ها 
در شــبکه های مجازی زیر پست های 
مختلف کامنت هــای »پس مجاز کی 
میاد« را می دیدند یا خود می گذاشتند، 
سرآمد. اما نوشته حاضر به بهانه جواب 
این ســوال می خواهد هرچند اجمالی 
نگاهی به ســیر تغییر و تکامل تصویر 
»هیچ کس« در طول دو دهه گذشته و 
ارتباط آن با جامعه مخاطب و جایگاهش 
به عنــوان مرجعــی اجتماعــی برای 
گروه هایی از جامعه امروز ایران بیندازد.

لوطی معترض و وطن پرست
شــخصیت لوطی بامرام به عنوان 
فردی ســاکن جنوب شــهر تهران از 
طریق سینمای گیشه ای و پس از نقش 
سیاسی آنها در کودتای ۲8 مرداد ۱۳۳۲ 
وارد عرصه فرهنگ عامه پســند مردم 
ایران شد. شــخصیتی که شاید »علی 
بی غم« با بازی ناصــر ملک مطیعی را 
بتوان یکی از شاخص ترین چهره های 
آن نامید. شــخصیتی مورداحترام در 
میان اهالی محل که با مردانگی رقاصه 
کاباره را از چنگال شــخصیت های شر 

داستان نجات می داد و به نقش سنتی 
زن یعنی همســر و مادر بازمی گرداند. 
این تصویر با ظهور قهرمانی به نام قیصر 
در اواخر دهه 40 بُعد یاغی و قانون شکن 
گرفت. شــخصیتی که تالش می کند 
در سیســتمی ناعادالنه خــود مجری 
قانون باشد. باوجوداینکه سیاست های 
فرهنگی کشــور بعد از انقالب اسالمی 
پایانی بود بر شــخصیت لوطی قیصر؛ 
اما این فیگور تا ســال های بعد از طریق 
فرهنــگ و مجاری غیررســمی )ابتدا 
 CD و سپس VHS به وسیله نوارهای
و شبکه های ماهواره ای لس آنجلسی( 
در خانه بســیاری از ایرانیان به حیات 
خود ادامه داد. جریانــی که تأثیرش را 
روی متولدیــن دهه 60 نیز گذاشــت. 
موج جمعیتی )نرخ باروی حدود 6.۵( 
که حامالن آن به طور طبیعی در هرکدام 
از مقاطع زندگی شان بالقوه می توانستند 
تأثیری قابل مالحظه بر عرصه فرهنگ 
و سیاست کشور داشــته باشند.( ورود 
اینترنت و برخورد این نسل با موسیقی 
عامه پسند غرب در کنار انبساط نسبی 
فضای سیاسی فرهنگی کشور در دوره 
اصالحــات، فرصتــی منحصربه فرد 
به جوانانی داد که می خواســتند ضد 
فرهنگ خود در تقابل با آموزه های سنتی 
رسانه های رســمی و سیستم آموزشی 
بســط و گســترش دهد. شــخصیت 
هیچ کــس در دهــه 80 زاده چنیــن 
فضایی بود. لوطی جوانی که ناخودآگاه 
می خواست قیصر زمان خودش باشد. 
از طرفی خســته از ساختار دیکته شده 
فرهنگی و ناعدالتی اقتصادی، از طبقات 
محروم یا خالف کارهایی می خواند که 

جامعه آنها را به این روز انداخته است و از 
طرفی به خاطر فضای ضد ایرانی پس از 
حمالت ۱۱ سپتامبر خود و رفقایش را 
سربازانی می دید که حاضرند جان خود 

را فدای وطن کنند.
گذار به روشنفکر واسط

اتفاقات انتخاب سال 88 و بعدازآن 
مهاجرت چهره های شناخته شده رپ 
فارسی ازجمله سروش لشکری و مهدیار 
آقاجانی به اروپا ســرآغازی برای دوره 
بلوغ این جریان فرهنگی و موسیقایی 
بود. زندگی خارج از ایران، ادامه تحصیل 
و تغییر در روابط عاطفی )به واســطه 
ازدواج یا زندگی مشــترک( فرصتی به 
آنها داد تــا این بار گذشــته و وضعیت 
فعلی کشــور خود را با فاصله و دیدی 
کلی تر ببینند و راهنما و الگویی باشند 
برای هنرمنــد تازه کار تــا در دهه 90 
ثابت کنند که رپ فارسی نه یک اتفاق 
نوستالژیک بلکه جریانی ست که قرار 
اســت بر عرصه فرهنگی و اجتماعی تا 
سال ها اثرگذار باشــد. آلبوم مجاز در 
سال آخر این دهه تبلور همین پختگی 
و جهان بینی چکش کاری شده است. 
برای نویسنده این متن بلوغ این اثر صرفاً 
نه در آهنگ هایی ماننــد »قاضی منو 
دوست داشت«، »شبی گرگا« یا »سخت 
مسلمون بودن« بلکه در آثار شخصی تر 
یا صمیمی تری مانند »یه مکث«، »از 
آشناییتون خوشــبختم« و »جدول و 
رویا« اســت. آلبومی که او را نه تنها در 
هیبت روشنفکری واسط قرار می دهد 
بلکه به خاطر ذات هنر و ارتباط عاطفی 
با مخاطب، او را تبدیل به فیگوری تقریباً 

منحصربه فرد در جامعه ایرانی می کند.

»ایـران: از روشنفکران بلندپرواز 
تا روشنفکران واسط«

روشنفکر واسط اصطالحی است که 
در جامعه ایرانی برای اولین بار توســط 
فرهاد خسروخاور در ســال ۲004 در 
مقاله ای انگلیســی و ســپس در سال 
۲0۱۲ در مقاله تحت عنوان »ایـــران: 
از روشنفکران بلندپرواز تا روشنفکران 
واسط« مطرح شد. به باور خسروخاور 
در ایران به ویژه پس از جنگ و فروپاشی 
شوروی، همانند بسیاری از کشورهای 
دیگر روشنفکران بلندپروازی که دید 
احاطه گر و تمامیت خواه )مانند جالل 
آل احمد، شــریعتی یا روشــنفکران 
مارکسیست( داشتند کمتر در جامعه 
مورد ارجاع قرار می گیرند و با توجه به 
تجربه های قبلی، توســعه ارتباطات و 
افزایش سواد گروه های مختلف مردم 
روشــنفکرانی پا به عرصه گذاشته اند 
که خود را »پیشــرو نمی داننــد و در 
مقام واسط بین اقشار اجتماعی نقش 
خود را انتقال برداشــت ها و مکنونات 
قلبی گروه های اجتماعــی می دانند و 
از ارائه تصویری از پیش پرداخته شده 
و آرمان گرا و انقالبــی به جامعه پرهیز 
می کنند. اینان خود را برتر از گروه های 
اجتماعی دیگر نمی دانند. نقش اساسی 
آنها ایجاد ارتباط بین گروه های گوناگون 
جامعه، تبیین جامعه مدنی، گسترش 
ســاحت افواه عمومی در اجتماع و باال 
بردن ســطح آگاهی اجتماعی، بدون 
اتکا به گفتمانی خاص است.« به باور او 
روشنفکران واسط در ایران ابتدا در دهه 
70 و از میان نواندیشان دینی و بعدها به 
خاطر فضای اجتماعی و مطبوعاتی بازتر 
دوره اصطالحات از میان فعالین حقوق 
بشر، وبالگ نویسان و روزنامه نگاران سر 
برآوردند. رشد شبکه های اجتماعی و 
برداشته شدن دیوار ارتباطی به واسطه 
مهاجرت و اتفاقات بعد از جنبش سبز نیز 
این گونه روشنفکری را بیشتر در میان 

گروه های مختلف مردم محبوب کرد.
هرچند ســیر پختگی هیچ کس 
در ســال های قبل و از اوایل دهه 90 
آغاز شده بود و در آثاری که به صورت 
تک آهنگ منتشر می شد، قابل مشاهده 
بود؛ اما انتشار آلبوم مجاز به سبب آنکه 
اثری عمده محســوب می شــود و به 
این واسطه موجی در فضای فرهنگی 
ایجــاد می کند حائز اهمیت اســت. 
هیچ کس را باوجود اشــارات عینی و 
استفاده از واژه های مانند سرمایه داری 
در کارهایش همچنان نمی توان پیرو 
ایدئولوژی و مکتب خاصی دانســت. 
در مجاز او نسبت به خودش هم مردد 
است و بااحتیاط صحبت می کند. آیا 
مسلمان است یا نه؟ مانند بسیاری از 
جوانان نســل خود و بعد خود اگر هم 
باشد برداشــتی غیرقطعی و لیبرال 
از اســالم دارد. آیا به نواندیشان دینی 
نزدیک است؟ آیا به واســطه انتقاد از 
سیستم جهانی مارکسیست است؟ 

ما به عنوان مخاطب جواب هیچ کدام 
از این هــا را نمی دانیم ولی می دانیم او 
هم مانند ما از بی عدالتی، کلیشه های 
غلط، تبعیض اقتصادی و جنسیتی، 
ظلم و جنگ خسته است و درنتیجه 
می توانیم بــا او فریاد بزنیم. هیچ کس 
مانند بسیاری از ما در این دنیای وانفسا 
جواب بسیاری از سواالت را نه می داند 
و نه ادعایی به دانســتن دارد. تصویر 
او شــخصیتی فروتن است که به قول 
خودش اشــتباهاتی کرده است و از 
طرفدارانش عذرخواهی می کند. در 
شبکه های اجتماعی گاه گاه با دیگران 
تعامل دارد و ســعی می کند شمایل 
قدیس و بت را برای دنبال کنندگانش 
نداشته باشد. عالوه بر این هرگاه شاهد 
کج روی و فسادی در جامعه رپ است 
سعی کرده با کنشگری و نفوذ کالمش 
آن را نقد کرده و تا حد ممکن جلو آن را 
بگیرد. همین ویژگی ها و مرجعیتش 
برای دنبال کنندگان پرشمارش او را 
می تواند در تعریف روشــنفکر واسط 
قرار دهد. تعریفی که سخت است برای 
بســیاری دیگر از هنرمندان متصور 
بود. نه به این خاطر که آنها الزاماً افکار 
متفاوتی دارند یا دنبال کنندگان کمتر. 
به این خاطر که مدیوم اصلی هیچ کس 
یعنی رپ فارســی به عنوان ســبکی 
کالم محور که قرار است برخالف جریان 
غالب و نظم موجود جامعه صدایی باشد 
برای به حاشیه رانده شدگان اجتماعی 
یا اقتصادی، این بســتر را بــه ذات در 
اختیار او گذاشته اســت. عالوه بر این 
هوشمندی هیچ کس در عدم همکاری 
با رسانه های فارسی زبان )به استثنای 
مصاحبه با شــبکه من وتو آن هم در 
ابتدای تأسیس آن( و سیاسیون نقطه 
تمایز دیگر وی نســبت به تعدادی از 
روشنفکران واسط )رجوع به نمونه های 
خسروخاور در مقاله ذکرشده( است 
که یا زمانی از رانت نزدیکی با سیاسیون 
برخوردار بودند و یا به اقتضای شغلشان 
در رسانه های مختلف مشغول به کار. 
نکته ای که در ســال های اخیر در پی 
افول گفتمان اصالح طلبی از یک سو و 
افزایش حس ناسیونالیستی گروه هایی 
از جامعه به واسطه فشارهای سیاسی و 
امنیتی دوران ریاست جمهوری ترامپ 
از ســویی دیگر اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. جایی که دوگانه اصالح طلب/

اصولگــرا رنگ باخته و جایــش را به 
دوقطبی وطن پرست/ وطن فروش )یا 
با مردم/ بر مردم( داده اســت، تعلق و 
نزدیکی با سیاسیون یا رسانه ها )حتی 
درگذشته( مانند برچسبی است که 
می تواند بر پیشانی بسیاری از فعالین 
یا روشنفکران واسط بچسبد و اعتبار 

صحبت هایشان را زیر سوال ببرد.
 جامعه رپ فارسی و 

روشنفکر واسط
سوالی که ممکن اســت در اینجا 
پیش بیاید این اســت که آیا تعریف 

روشنفکر واسط را می توان برای دیگر 
هنرمندان رپ فارسی هم به کار برد یا 
خیر؟ اول آنکه باید در نظر داشت این 
تعریف )که نویسنده این متن خود به 
آن نقد دارد کــه توضیحش در اینجا 
نمی گنجد( باوجوداینکه دارای ارزش 
در کارنامه کاری یک هنرمند اجتماعی 
اســت اما عدم آن را نمی تواند حاصل 
ناکامی دانســت. هنرمند رپ فارسی 
مانند سایر هنرمندان می خواهد حس 
درونی خود را به فرمــی خالق بیان 
کند و این بیان در بســیاری از موارد 
در خالف جهت جریان مسلط جامعه 
پیرامون وی اســت. عده ای بیشــتر 
درگیر تجربه گرایی در کالم و موسیقی 
هســتند و عده ای تمایل به ســاخت 
آثاری ســرگرم کننده دارند. اشــعار 
هیچ کس در مقابــل رویکرد انتزاعی 
مسلط بر رپ فارســی زیرزمینی در 
دهه 90، بیشــتر عینی و در مواجهه 
با مســائل پیرامونی صریــح، پخته و 
برنده اســت. او به واسطه نوع نگاهش 
به جامعه و هنر به سمت جریان پاپ 
رپ فارســی که از رسانه های تجاری 
مانند رادیو جوان و پی ام سی پروموت 
می شوند نرفته است. شخصیتی لوطی 
و خاکی هم او را از جایگاه تقدس فاصله 
داده و هم به وی خصلتی عامه پسند 
و اصطالحاً »با حال« بخشیده است. 
هرچند تعلق به نسل اول به هیچ کس 
در پیدا کردن پایــگاه مردمی کمک 
بسیاری کرده است، اما به باور نویسنده 
در رپ فارسی کم نیستند هنرمندانی 
که می توانند در آینده عالوه بر هنرمند 
بودن در تعریف روشــنفکر واسط نیز 

قرار گیرند.
آلبوم مجاز نقطــه عطفی هم در 
کارنامه هیچ کــس و مهدیار و هم رپ 
فارسی اســت. آلبومی که متعلق به 
همه فعاالن جریانی است که امروز بعد 
از دو دهه تجربه مصائب و چالش ها و 
موفقیت ها، در این دوران سخت کشور 
دوره بلوغ خود را سپری می کند. شاید 
این قسمت از آهنگ رســوا بهترین 
تعریــف از هیچ کس از زبــان خود او 

باشد:
من نه یه التم، نه یه رهبر

هیچ کدوم این دو تا نیستم
دین دارا منو از خودشــون نمی دونن 

چون اونقدرا هم باخدا نیستم
کافرا منو از خودشون نمی دونن چون 

اونقدرا هم بی خدا نیستم
من با شما م و جدا نیستم

ولی از هیچ کدوم شما نیستم

بررسی آخرین آلبوم سروش لشکری

چرا »مجاز« مهم است؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

آغاز فعالیت های سالن های 
کنسرت؛ تئاتر و سینما

ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه صبح دیروز 
خود با بازگشایی سالن های سینما، تئاتر و موسیقی 
مشروط به رعایت دستورالعمل های بهداشتی از اول 

تیرماه موافقت کرد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پی درخواست 
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در جلســه صبح شنبه، 
دیروز خود با بازگشایی ســالن های سینما، تئاتر 
و موسیقی مشــروط به رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، اســتفاده از حداکثر ۵0 درصد ظرفیت 
در اختیــار از اول تیرماه موافقــت کرد. همچنین 
آموزشگاه های قرآنی، هنری، ادبی و سینمایی نیز 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از ۲4 خرداد 

مجاز به فعالیت شدند. 
گفتنی اســت پیش ازاین وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در نامه هایی جداگانه خطاب به وزرای 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور بر تسریع 
لزوم بازگشایی مراکز فرهنگی و هنری باهدف توجه 
به معیشت اصحاب فرهنگ و هنر و جلوگیری از ضرر 
و زیان صاحبان کسب وکارهای فرهنگی و هنری 

تأکید کرده بود.
برخی از اهم دســتورالعمل های بهداشتی به 

شرح زیر است:
۱- در مقطع بازگشایی و تا اعالم وضعیت سفید 
قطعی، ظرفیت فروش بلیت برای هر سالن تا سقف 

۵0 درصد مجاز است.
۲- الزم است هنگام ورود و خروج تماشاچیان 
و حضور در سالن انتظار، فاصله گذاری ایمن رعایت 

شود.
۳- در دسترس بودن مایع ضدعفونی کننده برای 

مراجعه کنندگان الزامی است.
4- ضدعفونی کامل ســینما و سالن ها طبق 
دستورالعمل اعالمی وزارت بهداشت هرروز یک بار 

الزامی است.
۵- بوفه هــای ســینما و ســالن های هنری و 
آموزشــگاه ها موظف به رعایــت حداکثر موازین 
بهداشتی بوده و مجاز به عرضه مواد غذایی، تنقالت و 

نوشیدنی به صورت فله نیستند.
6- تمامی هنرجویان آموزشــگاه ها از وسایل 

آموزشی اختصاصی استفاده کنند.
7-اســتفاده از دستکش و ماســک در محیط 
سالن های ســینمایی ،هنری و آموزشگاه ها برای 

کارکنان، هنرجویان و مراجعان الزامی است.
8- بــا ســینماها، ســالن های هنــری و 
آموزشگاه هایی که رعایت دستورالعمل ها را نداشته 

باشند، نسبت به تعطیلی آن ها اقدام خواهد شد.
9- ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها 
مکلف به نظارت دقیق بر اجرای دســتورالعمل ها 

خواهند بود.
البته هنوز خبری از برگزاری کنسرت در کشور 
شنیده نمی شود اما از سوم اســفند سال گذشته 
هم زمان با آغاز شــیوع بیماری کرونــا این رویداد 
موسیقی تعطیل بوده است و درباره بازگشایی آن 
نیز سخنی از کاهش قیمت سالن ها به میان نیامده 
و مشــخص نیســت هنرمندانی که باید با نصف 
سالن کنسرت بدهند آیا هزینه کرایه سالن را تمام 

پرداخت خواهند کرد یا خیر؟
    

 انتشار رایگان موسیقی قاجار 
در روزهای کرونایی

فرهنگستان هنر در ایام شیوع بیماری کرونا، 
مجموعه ای از موسیقی دوران قاجار را به صورت 

رایگان برای عالقه مندان منتشر خواهد کرد.
مجموع موســیقی اواخر عصــر قاجار برای 
پژوهشــگران و عالقه مندان موسیقی ایرانی که 
این روزها خانه نشــینی و دوری از رویدادهای 
فرهنگی را تجربه می کننــد، در فضای مجازی 
منتشر خواهد شد. این مجموعه شامل هشت لوح 
فشرده آوازی اواخر دوران قاجار است که به مرور 
در فضای مجازی منتشر خواهد شد. این مجموعه 

به همت فرهنگستان هنر آماده شده است.

نوا

لیال موسی زاده

در اقدامــی عجیب و غیرمنتظــره بازخوانی 
قطعه »ای ایران« با همخوانی لیال فروهر، خواننده 
لس آنجلسی و گروه بویز )ای ایران( در تیتراژ پایانی 
سریالی خبرســاز »بچه مهندس۳« روی آنتن 

شبکه دو سیما رفت.

باز هم از صداوســیمایی که در آن شجریان 
ممنوع اســت یک شــگفتی اعجاب آور دیگر را 
شــاهدیم و در آخرین اقدام نیز پخش سرود ای 
ایران که خواننده لس آنجلســی با گروهی آن را 
همخوانی کرده به عنوان تیتــراژ پایانی آخرین 
قســمت ســریالی تلویزیونی پخش شده است. 
شگفتی ماجرا آنجاست که کارگردان سریال خود 

عامل انتخاب این قطعه برای تیتراژ پایانی سریال 
بوده است و انتخاب آن را به تیم حرفه ای موسیقی 
نسپرده است و این انتخاب به مدد دنیای وب برای 

او راحت تر نیز شده است. 
هرچند آقــای کارگردان خبــری از قانون 
رعایت حق مؤلف ندارد و اجازه گرفتن از صاحب 
اثر برای استفاده را نیز نادیده گرفته است. او در 

جواب پرسش خبرنگاران درباره چرایی این اتفاق 
اظهار کرده است که تلویزیون مایل به استفاده 
از این تصنیــف با صدای بنان نبــود؛ درنتیجه 
یک همخوانی از تصنیف ای ایــران را برگزیده 
است. و این همان نتیجه نادانی و لجاجت رفتار 
کارگردان و تلویزیون است. کارگردانی که هنوز 
حق مؤلف را پاس نمی دارد بی اجازه از صاحب 
اثری آن را روی ســریال خود قرار می دهد که 
چنانچه به دنبــال صاحب اثر می گشــت تا از 
آن اجازه بگیرد قطعاً چنیــن ماجرایی را به بار 
نمی آورد ضمن آنکه کارگــردان نیز باید بداند 

دانش او درزمینه موسیقی برای انتخاب پخش 
آن در سریالش کافی نیست و حتماً باید در این 
امور با افراد زبده مشورت کند. همچنین لجاجت 
و نادانــی تلویزیون برای پخش ایــن اثر ملی با 
صدای بنان نیز جای شگفتی دارد که چرا مایل 
به استفاده و پخش آن حتی در لوای سریال نیز 
از تلویزیون نیست اما برای صدای خواننده های 
لس آنجلسی هیچ ممانعتی به عمل نمی آورد. در 
تلویزیونی که ای ایران بنان مجاز شمرده نشود و 
ربنای شجریان در آن ممنوع باشد حتماً راه برای 

لس آنجلسی ها بازتر خواهد شد.

نتیجه نادانی و لجاجت با بزرگان موسیقی

»ای ایران« با صدای »لیال فروهر« در تلویزیون

دنگ و دونگ

تصویر »هیچ کس« 
شخصیتی فروتن است 
که سعی می کند شمایل 

قدیس و بت را برای 
دنبال کنندگانش نداشته 

باشد. عالوه بر این با 
کنشگری و نفوذ کالمش 

سعی در نقد کج روی و فساد 
جامعه رپ دارد و همین 

ویژگی ها می تواند او را در 
تعریف روشنفکر واسط 

قرار دهد
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