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بیتا یاری

ماجرای تک قطعه ساســی مانکن 
و هم خوانی دســته جمعی عده ای از 
دانش آموزان مــدارس آن هم در روز 
معلم به همراه برخی والدینشان حاال 
ابعاد بزرگتری از روز نخست پیدا کرده 
و به موضعگیری های سیاسی نیز راه 
یافته است و البته مطابق معمول نیز 
هر دو جناح سیاسی هم زمان به دنبال 
بهره برداری در جهت متهم ســاختن 
جناح رقیب و شانه خالی کردن از زیر 

بار علت و تبعات این رویداد هستند.
مانند همیشه آنچه در اتهامات رایج 
سیاسی به کار گرفته می شود شمشیر 
تیزی است که با ترفند تقبیح رویداد 
برای از دم تیغ گذراندن رقیب کشیده 
می شود و تنها چیزی که دیده نمی شود 
دالیل و علل متعدد رویدادی اســت 
که اکنون در پی آینــد آن دلیل دیده 

شده است.
تنها دالیل نیســتند کــه در این 
فضاهــای متشــنج سیاســی دیده 
نمی شــوند بلکه عواقب این هیاهوها 
نیز پوشیده می مانند و ای بسا به جای 
بازدارندگــی به ترویج گســترده امر 

مذموم می پردازند.
کافی اســت که نگاهی بــه آمار 
جســتجوی گوگل ترندز بــرای دو 
واژه »ساســی مانکن« و »جنتلمن« 
بیندازیم تا مشــخص شود خفتگان 
بســیاری بر اثر های وهوی سیاسی 
بیدار شــده اند و به جستجوی چیزی 
پرداخته اند که شاید در انتخاب عادی 
به ســوی آن تمایلی نداشتند اما این 
روزها دعوای سیاســی که برای آن به 
راه افتاده عامل توجه گســترده بدان 
شده اســت؛ از موضع گیری نماینده 
مجلس و پاسخ پیگیری وزیر آموزش 
و پرورش گرفته تا مــردم عادی؛ عدم 

تدبیر و مدیریت مساله کار را به جایی 
رســانده که حتی خواننده نه چندان 
پررونق قطعه جنتلمن توانسته آنقدر 
از شنیدن این بازتاب ها قدرتمند شود 
که نماینده مجلس را به چالشی برای 
تحمل حرکات ریتمیک بدن دعوت 
کند! خالصه یعنی آبی که سر باال رفته 

و قورباغه ای که ابوعطا می خواند!
ساسی مانکن هرگز در خواب هم 
نمی دید که آهنگش یک شبه اینگونه 
در دعواهای سیاســی توســط مردم 
شنیده شود و عامه مردم به جستجوی 
نامش در گوگل بپردازنــد و او را ترند 
کنند. بله یک خواننده پاپ بازار داغ و 

هیت شــدن قطعه اش را می خواهد و 
حاال به مدد سیاســتمداران )شما در 
این مقوله بخوانید کسانی که از روی 
بی سیاستی آهنگ او را هیت کرده اند( 
موجب توفیق ساســان حیدری در 
آن سوی کره زمین شده اند که روزی 
به امید شهرت بیشــتر به آنجا رفت و 
بدون هیچ حاشــیه  ای دور از جنجال 
به آرامی کارش را پی گرفت؛ هرچند 
بدون هواداران زیــاد و جدی؛ اما حاال 
در همان زادگاهی که روزی او ترکش 
کرده به مدد دنیای زشــت سیاست 
بازار او پررونق شده است. فارغ از اینکه 
سیاستمداران چنانچه نامشان اقتضا 
می کند اگر ســیاس می بودند باید از 
افتادن به این ورطــه پیچیده تفاوت 
فرهنگ تبلیغی رســمی با فرهنگ 
جاری غیررســمی تبری می جستند 
چرا که همــواره در جامعه ما آنچه در 
فرهنگ رســمی و حاکمیتی تبلیغ 
می شــود با آنچه در الیه های مختلف 
جامعه جریان دارد، دارای اختالفات 
زیادی بوده و هست؛ همانگونه که در 
کلیپ منتشر شده از این هم خوانی ها 
عــده ای از والدین نیــز دانش آموزان 
را در هم خوانــی قطعــه جنتلمــن 
همراهی می کنند. درســت است که 
وزارت آموزش و پرورش متولی تعلیم 
و تربیت دانش آموزان اســت، اما مگر 
در این امور همواره موفق بوده است؟ 
و اینجاست که جامعه شناسان باید به 
تحلیل بپردازند که این چنددستگی 
جامعه ما و تفاوت ها با آنچه برای تربیت 
و تعلیم ترویج می شود و آنچه عمال رواج 

دارد در چیست؛ اما باید این حقیقت 
را پذیرفت که جامعه منتظر بایدها و 
نبایدهای رسمی نمی ماند و جریان های 
غیررسمی نیز در اجتماع جاری و ساری 
هستند و موسیقی این نامشخص ترین 
مساله موجود در این چند دهه اخیر، 
هرچنــد حیاتی طبیعی نداشــته و 
همواره با محدودیت ها و ممنوعیت ها 
مواجه بوده؛ اما همواره در زندگی مردم 
حضور پررنگی داشته است؛ بماند که 
تاکنون وضعیت مبهــم آن و آنچه از 
موسیقی در واقعیت جامعه وجود دارد 
به درستی پیش چشم سیاستمداران  
قرار نگرفته بوده )شاید هم قرارگرفته 
و دم برنیاورده  اند( تا از حالت نامشخص 
معلق بین بود و نبود رهایــی یابد و یا 
قضاوت ها و ســخنان درست تری را 
موجب شود که امروز اینگونه برآشفته 

در پی کتمان آن نباشند.

سبقت »ساسی مانکن« در فهرست بیشترین جستجو شده ها

ندیدنعواقبهایوهوی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با شعری از »احمد شاملو« 
»روزگار غریب« با صدای 
»علیرضا قربانی« منتشر شد

در آستانه برگزاری کنسرت »با من بخوان« 
با صدای »علیرضا قربانی« یکی دیگر از قطعات 
این پروژه منتشر شده اســت. این قطعه با نام 
»روزگار غریب« براساس شعر »احمد شاملو« 
و با موسیقی »حسام ناصری« تهیه شده است. 
این اثر الکتروآکوستیک با نوازندگی میالد 
محمدی )ساز تار(، حسام ناصری )ساز سه تار(، 
مهرداد عالمی )ســاز ویلنســل( و همخوانی 
مهگل صفدری و میکس و مســترینگ آرش 
پاکزاد به مرحله انتشــار رســیده است. ترانه 
ترجیع بند این اثر هم ســروده »حمید خلف 
بیگی« اســت. قطعــه روزگار غریب با صدای 
علیرضــا قربانی در حالی منتشــر می شــود 
که ایــن روزها کنســرت های با مــن بخوان 
در تــاالر وحدت در حــال برگزاری اســت و 
چندین مرتبه  نیز تمدید شــده. این خواننده 
خوش نام موســیقی ایرانی طی روزهای 17 
تــا 23 اردیبهشــت در تاالر وحــدت تهران 
با مــن بخــوان را روی صحنــه دارد و در این 
کنســرت ســعس شــده با ترکیب متفاوت 
 اعضای گــروه و رپرتواری بــا قطعات جدید 

روی صحنه برود.
    

جورچین محسن چاوشی
محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ در 
تازه ترین فعالیت موسیقایی خود تک آهنگ 
»جورچین« را با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی منتشــر کرد. در این قطعه که برای 
تیتراژ ســریال تلویزیونی »دلدار« شبکه دوم 
سیما تولید شده، حســین صفا شاعر، محسن 
چاوشــی آهنگســاز و خواننده، کیان دارات 
نوازنده ســه تار و گیتار، امیر جمالفرد تنظیم، 
میکس و مســترینگ گروه اجرایی را تشکیل 

می دهند.

فرهیختگی در محیط مردمی
غزل خوانی تهرانی و بسترهای 

فرهنگی-اجتماعی آن

نوشته : ساسان فاطمی
ناشر: ماهور

دربــاره این اثــر، به قلــم ساســان فاطمی 
می خوانیم:»غزل خوانی را، که در محیط رسمی 
به آن »کوچه باغــی« و »بیات تهران« می گویند، 
نوعــی آوازخوانی مردمی باید دانســت که میان 
اقشار خاصی از جامعه  شــهری در پایتخت رواج 
دارد. این آوازخوانی، که محیط رسمی از آن تصویر 
نادرستی اشــاعه داده، در واقع امتداد آوازخوانی 
کالسیک در محیط مردمی اســت. این تحقیق 
که اساســاً بر کار میدانی در تهران )و به خصوص 
شــهر ری( و در موقعیت های مختلِف ترنابازی، 
گــروی کبوتــر، ورزش ســنتی در زورخانه ها و 
غیره متکی اســت، قصد دارد نشان دهد که آنچه 
غزل خوانــی را از آواز کالســیک متمایز می کند 
کمتر در ویژگی های فنی موسیقایی  نهفته است 
تا در نقش فرهنگی ـ اجتماعــی ای که این آواز در 
میان اهل غزل )قشر فرهنگی ای که اجراکننده و 
مخاطب غزل خوانی است( ایفا می کند؛ نقشی که 
خطوط اصلی آن نوعی »فرهیختگی« در محیط 

مردمی را به نمایش می گذارد.«

نوا

نو نوا
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علی رهبری )موســیقیدان ایرانی( خردادماه امسال 
همکاری مجدد خود را با ارکســتر ســمفونیک دولتی 
استانبول از سر می گیرد. این رهبر و آهنگساز بین المللی 
ایرانی بعد از یک توقف 7 ساله، از تاریخ ۴ خرداد ماه سال 
جاری، کنسرت ویژه اختتامیه ارکستر سمفونیک دولتی 
اســتانبول را رهبری می کند. در این کنســرت ویژه دو 
خواننده از ستارگان مشهور ترکیه و مکزیک، علی رهبری 
را همراهی می کنند. »کازن گاردازبال« خواننده سوپرانو 

اهل مکزیک که شهرتش بیشــتر مدیون اجراهایش در 
سالن های اپرای کشــورهای آمریکای جنوبی، ایتالیا و 
اسپانیا است و همچنین »بوراک بیلگین«، خواننده باس 
اهل ترکیه که اجراهای موفقش در سالن های اپرای کانادا 
و آمریکای شمالی ازجمله در شــهرهای تورنتو، ونکوور، 
پیتزبورگ، سیاتل و نیویورک مورد توجه قرارگرفته اند، 
آثاری از جکینو روسینی، ُژرژ بیزه، گایتانو دونیزتی، کامیل 

سن سان و موریس راول را اجرا می کنند.

 ضبط مجدد »نوحه خوان« 
با ساکسیفون باریتون در اتریش

قطعه نوحه خوان )داســتان روز عاشــورا( اثر علی 
رهبری که ۹ ســال قبل از انقالب در اصــل برای ویولن 
و ارکستر ســمفونیک ساخته شــده بود و در مرداد ماه 
ســال جاری با ارکستراســیون اصلی در مجموعه پوئم 
ســمفونیک »مادرم ایران« توســط شــرکت آلمانی 
ناکسوس به بازار جهانی عرضه خواهد شد، اینک با ساز 

ساکسیفون باریتون و ارکستر سمفونیک نیز اجرا و ضبط 
می شــود. این اثر که چندی پیش توجه نوازنده نامدار 
ساکسیفون اســلواکی، »الدیس الوفان سوویتس« را 
به خود جلب کرده بود، با همکاری آهنگســاز برای ساز 
ساکسیفون  نیز تنظیم شده است. ضبط این اثر ایرانی روز 
شنبه هفتم اردیبهشــت ماه با نوازندگی الدیس الوفان 
سویتس در شــهر وین اتریش برای شــرکت ناکسوس 
آغاز شده اســت. این اثر همراه با پوئم سمفونیک بیروت 
که چند ماه پیش در وین ضبط شــده و همچنین قطعه 
»مرشد« اثر جدید علی رهبری، که مراحل پایانی خود 
 را می گذراند، در قالب یک آلبوم توســط شرکت آلمانی 

عرضه خواهند شد.

دو خبر از علی رهبری در آنسوی آب ها

ضبط خون ایرانی با ساکسیفون و ارکستر،همکاری با ارکستر دولتی استانبول

محمد طباطبایی 

نخســتین بار که متوجه شدم یک موضوع 
یا ماجرا را می شود طور دیگر و از زاویه ای دیگر 
نگاه کرد حدود ۸ سال بیشتر نداشتم. زمانی که 
دانش آموز درســخوانی بودم و همه نمره هایم 
2۰  بود . یک بــار که نمره یکــی از درس هایم 
1۴ شد پدرم را خواســتند، نگران بودم که چه 
اتفاقی خواهد افتاد، پدرم آمد و دفتر مدرســه 
مرا خواست، منتظر اخم و ناراحتی پدرم بودم 
اما او در کمال ناباوری با همان لهجه خاص مردم 
شهر زادگاهم خطاب به مدیر مدرسه و معلمم 
ابتدا به مزاح گفت: بعضی وقت ها نمره 1۴ خوب 
است که نمره های 2۰ او بیشتر دیده شود. و بعد 
خیلی جدی شد و ادامه داد: اینکه نمره اش 1۴ 
شده حتما دلیلی دارد، باید ببینیم دلیلش چه 

بوده است. 
حاال حکایت ویدئوی منتشر شده از جشن 
دانش آموزان دبستانی با آهنگ ساسی مانکن 

است. خیلی ها در این باره نوشته اند و گفته اند، 
خیلی ها فریاد وا فرهنگا و وا اسالما سر داده اند 
و خواستار ورود دســتگاه قضا به این موضوع 
شــده اند، خیلی های دیگر هم در پاســخ آن 
خیلی هاِی نخست گفته اند به جای نگرانی برای 
شادی دانش آموزان با آهنگ ساسی مانکن در 
یک مدرسه بهتر آن بود نگران وضعیت مدارس 
در مناطق محروم یا بعضــی نابهنجاری ها در 
مدارس و ... باشــید. تاســف  آورتر اینکه وزیر 
محترم آموزش  و پرورش هم که از او انتظار نگاه 
متفاوت به موضوع می رود مانند یکی از دو گروه 
فوق الذکر اظهارنظر کرده اند. نگارنده اما بر این 
باور است ماجرا را باید طور دیگر دید و اگر چه نه 
ساسی مانکن و رفقایش را می شناسد و نه حتی 
تصویری از او دیده و هیچ وقت هم عکس و فیلم 
یادگاری و انتخاباتی با او ثبت نکرده و هرگز هم 
آهنگی را به اختیار از او نشنیده است از جشن 
دانش آموزان یک مدرســه با آهنگ ساســی 
مانکن یا هر خواننده دیگری در شمایل و سیاق 

و جایگاه او تعجب نمی کنــد. حتی بر این باور 
است این موضوع بارها پیش از این اتفاق افتاده 
و چون فیلمی از آن منتشر نشده سر و صدا به پا 
نکرده و پس از این هم بارها اتفاق خواهد افتاد 
 چراکه سلیقه موسیقایی دانش آموزان ما به این 

سمت رفته است. 
وقتی موســیقی در مدارس ما هیچ، تاکید 
می کنم، هیــچ جایگاهی ندارد شــبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی سلیقه موسیقایی 
نســل تازه را شــکل می دهد. اگر در گذشته 
ضرورت پرداختن به موســیقی در مدارس به 
اندازه حاال احساس نمی شــد دلیلش این بود 
که در دهه های قبل نه ماهــواره بود، نه فضای 
مجازی. اما حاال شرایط تغییر کرده است و اگر 
ما فکری برای معرفی موسیقی خوب به نسل 
تازه و عادت دادن گوش کودکان به این نوع از 
موســیقی نکنیم به طور حتم ابزارهای جدید 
ارتباطی نظیر ماهواره و فضای مجازی در این 

حوزه نقش بازی خواهند کرد. 

ســوالم از وزیر محترم آموزش و پرورش، 
وزاری پیشین و تمامی مسئوالن حوزه آموزش 
و پرورش است؛ چه کاری در حوزه موسیقی در 
مدارس کرده ایم که حاال انتظار داریم کودک 
ما در مدرسه با ساســی مانکن لذت نبرد؟ آیا 
خبر دارید که حتی در جشــن های مذهبی و 
ملی هم در تمام  مدارس یا با کمی احتیاط در 
بسیاری از مدارس موسیقی اجرا نمی شود؟ آیا 
خبر دارید برای تئاتر و کتاب خوانی و رباتیک و 
... جشنواره و مسابقات دانش آموزی داریم اما 

برای موسیقی نه؟ 

مــا هیــچ کاری در حــوزه موســیقی در 
مــدارس نکرده ایم چراکه هیــچ برنامه ای در 
این حوزه نداشته و نداریم اما حاال انتظار داریم 
دانش آموزان مان انتخابشــان ساسی مانکن 
نباشد.  آری، موسیقی ایرانی بسیار خوب است 
و اتفاقا کارهای خوبی هم در موســیقی برای 
کودکان ساخته شده است، اما ما اجازه ندادیم 
وارد مدارس شــود، ماهواره هم آنچه معرفی 
و تبلیغ می کند این ها نیســت. یک جمله اگر 
بخواهم بگویم اینکه: ما نکاشته ایم پس انتظار 

درو کردن نداشته باشیم.

نگاهی دیگر به ماجرای انتشار کلیپ رقص و شادی دانش آموزان

جاِی خالی موسیقی در مدارس

دنگ و دونگ

عدم تدبیر و مدیریت 
مساله کار را به جایی 

رسانده که حتی خواننده 
نه چندان پررونق قطعه 
جنتلمن توانسته آنقدر 
از شنیدن این بازتاب ها 

قدرتمند شود که نماینده 
مجلس را به چالشی برای 
تحمل حرکات ریتمیک 

بدن دعوت کند! آبی که سر 
باال رفته و قورباغه ای که 

ابوعطا می خواند!
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