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آواز زنان از پستوهای مجازی سربرآورده است؛

خوانندگان محک نخورده ،اما توانمند

بیتا یاری

این روزها موسیقی در پستوها دارد
متحولمیشود.بهخطجریانموسیقی
طی شده که بهصورت مجوزدار در این
بیستسالگذشتهفعالیتکردهنگاهی
بیندازید این جریان هــر آنچه در توان
داشــته را تاکنون در بازخوانیهایش از
تصانیف قدیمی خواندهشده با صدای
خوانندگان بزرگ زن روزگار گذشــته،
سازوآواز و اجرای موسیقی دستگاهی،
تصنیفخوانی و  ...بهکاربرده اســت اما
تحولآفرین نبوده و یــا رویداد خاصی
را رقم نزده اســت که نگاهها را بهسوی
آیندهایامیدبخشبرایموسیقیایرانی
یاتحولیازجنسیدیگرجذبوامیدوار
کند.ولیکنحاالدرپستوهاموسیقیدارد
نوع دیگری از بودن را نمایان میســازد
و این نــوع دیگــر دارد بهصورت جدی
عرضانداممیکند.
زنان و دخترانی که سالهاســت در

کنجخلوتپستویخانههابودندوتنهابا
تنهاییخویشزمزمهمیکردندومجالی
برای شنیدن صدایشان نداشتند اکنون
در فضای مجازی صدای خویش را رها
کردهاندودرهزارتویایندنیایمجازی
پستوهای پرآوازی ساختهاند که نشان
از پتانســیل باالیی از توانایی این زنان
خواننده دارد که هرچند هنوز در عرصه
رسمی نتوانسته فعالیت جدی داشته
باشند اما آرامآرام دارند فضای خویش
را میسازند .بســیاری از کارشناسان و
اساتید موسیقی بر این باورند که شاید
اگر فضای مجــازی نبود هرگز اینهمه
خواننده نیز سر برنمیآورد چراکه امید
بهگشایشروزنیهمینقدرمحدودهم
وجود نداشت و همانگونه که در تجربه
چهل و اندی سال گذشته هزاران زن به
کالسهــای آواز رفتهاند و خوب تعلیم
دیدهاند اما تا پیش از وجود شبکههای
مجازینهدرجاییاجراییداشتهاندونه
ردیازآموختههایآنانباقیماندهاست.
بســیاری از فعاالن شبکههای مجازی
هنوز به عرصه رسمی پای نگذاشتهاند

تابهصورتجدیصدایآنهامحکعیار
بخورد اما همینقدر که توانستهاند در
پستوهای مجازی فعال باشند نشان از
حضورنسلیدیگرمیدهد.
اسفندماهسال1376درتاالروحدت
کنسرت «راز نو» به سرپرستی حسین
علیزاده به همــراه دو خواننده زن و یک
همخوانمردبرگزارشد.رازنوکهاسمش
نیز خبر از نوگرایی آهنگســاز باتجربه
میداد بعد از انقــاب  57اجرای نویی
محسوب میشد فارغ از سبک و شیوه
آهنگسازی؛چراکهاولیناجراییبودکه
درآنزنانخوانندهکنسرتبودند،افسانه
رثایی و هما نیکنام .تا آن روز که از زمان
ممنوعیتصدایزناننزدیکبهدودهه
میگذشت هیچ کنسرتی برگزار نشده
بود که زنها بتوانند به روی سن بروند و
آوازبخوانندوالبتهبهصورترسمیبرای
آن بلیتفروشی صورت بگیرد .در این
کنسرتمردانوزنانبهتماشایاجرای
همخوانی افســانه رثایی و هما نیکنام
نشستند که در کنارشان علی صمدپور
نیزهمخوانیمیکردهرچندحضوراین

همخوان هم حسابشده بود چراکه در
محاسبات حسین علیزاده چیزی زیاده
نیست اما شاید بتوان گفت این حضور
بدانجهتبودکهمحذوراتوممنوعهها
رعایت شده باشــد و مشکلی برای اجرا
پیش و یا ممانعتــی از آن به عمل نیاید.
بعدازاین اجرا همخوانی زنان بیشتر شد
و اجراهایی ازایندست که مردان این بار
زیرصداباشندوزنانهمصداییکنند.
ارکســتر ملی کــه در ســال 77
پایهگذاریشدنیزدرسالهایآتیاغلب
ازدوخوانندهزنبهصورتهمخوانبهره
میبردکهاجرایتصانیفباارکسترملیرا
همراهیمیکردند.خانمهاظهیرالدینی
وحوروشخلیلی.حوروشخلیلیاولین
آلبوم موســیقی همصدایی زنــان را با
عنوان«نوایقریه»بهآهنگسازیملیحه
سعیدی در ســالهای دهه  70منتشر
کرده بود و به همین سیاق تا سال 79دو
آلبومدیگربهنامهای«آهویوحشی»و
«آوایروستا»رانیزرسماًبامجوزوزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی منتشر کرد
اما جنجال نادرســتی که برای آهوی
وحشیبهوجودآمدوالبتهنیزهیچکدام
از شایعات درباره آن صحیح نبود دیگر
رمقی برای آهنگساز و خواننده و امتداد
آنکارهانگذاشت.
سال  93نیز علی قمصری کنسرت
«سخنی نیســت» را با همخوانی هاله
ســیفیزاده ،ســحر محمدی ،بهرخ
شورورزی و مژده بهرامی به روی صحنه
برد که آلبوم آن نیز بعدا ً منتشــر شد.
بااینحال در همین سال پری ملکی در
جشنواره موسیقی فجر از به روی سن
رفتنناکامماند.
در تمامی این ســالها کالسهای
آموزشی اساتیدی چون فاطمه واعظی،
معصومهمهرعلیوافسانهرثاییپایگاهی
برای رشد استعدادهای آوازی دختران
بوده است و استاد محمدرضا شجریان
نیز در کارگاه آوازی که در ســال1385
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برگزار کرد دختران را نیز در کالســش
پذیرفتوعالقهمندانتازهکاررابهکالس
خانم مهرعلی میفرستاد تا صدایشان
را بســازد .و اینگونه شد که بعد از زمان
فراگیرشدنشبکههایمجازیهمچون
اینستاگرامدیگرخوانندگانیپابهعرصه
مجازی گذاشــتند که در پیش اساتید
خوبآموختهبودند.
اکنون زنان بخش عمدهای از فضای
موسیقی را در شــبکههای مجازی در
دســت دارند و در این فضــا و موقعیت
مجازی عقب ننشســتهاند .اغلب آنها
نوازندگان یا خوانندگانی هســتند که
حاال در سنین جوانی تا میانسالی قرار
دارنــد و آموختهها و هنــر خویش را با
عالقهمندانشان به اشتراک میگذارند.
دخترانی که اگر امکان شــنیده شدن
بهصورت رسمی را داشتند شاید برخی
از خوانندگان مرد هرگز اقبال عمومی
گستردهاینمییافتند.ایننظرنگارنده
نیست بلکه سخنی اســت که حسین
علیزاده ،نوازنده پرآوازه تار و آهنگســاز
در نشســت خبــری جشــنواره ملی
موســیقی جوان چند دوره گذشته در
برابر دوربینها بر زبان آورد و البته تأکید
کرد که حتی صدها نفر را میشناســد
که بهتر از خوانندگان شناختهشــده
مــرد میخوانند .بله صدهــا خواننده
بهتر ازآنچه این روزها در فضای رسمی
وجوددارد!
دخترانی که ســالها از اســتادان
بــزرگ و پــرآوازه آموختهانــد و در
خلوتخانههایشان آموختهها را بارها
تمرین کردهاند و تنها بــرای اطرافیان
خویش گاهی لب به آواز گشودهاند .آنها
در همین فضای بســته آنقدر تمرین
کرده و خــوب فراگرفتهاند که برای هر
شــنوندهای قدرت و کیفیــت کار آنها
تحسینبرانگیز است تا آنجا که حسین
علیزاده کیفیت خوانندگی آنها را برتر
از خوانندگان پرطرفدار امروز میداند و
چون اغلب آنها در عرصه رسمی فعالیت
ندارند و حتی تا همین ده ســال پیش
هم که فضای مجــازی چنین امکاناتی
را در اختیار آنهــا نمیگذارد خبری هم
از آنها نبود و حتی اگر میخواستند هم
با شرایط موجود توانایی عرضه محدود

تجسمی
اکنون زنان بخش عمدهای
از فضای موسیقی را در
شبکههای مجازی در
دست دارند و در این
فضاوموقعیتمجازی
عقبننشستهاند.
اغلب آنها نوازندگان یا
خوانندگانیهستندکه
حاال در سنین جوانی تا
میانسالی قرار دارند و
آموختهها و هنر خویش را با
عالقهمندانشانبهاشتراک
میگذارند
کار خویش را هم نداشــتند همین امر
باعثتقویتآموختههایآنانشدهاست
تا امروزه با پتانســیل باالیی پا به عرصه
فضای مجازی بگذارند .و اگر هنوز لحن
آنهامنحصربهخودشاناستوکیفیتی
در ارائه کارشــان دارند به علت نداشتن
فعالیت رســمی مداوم و تجاری نشدن
آنهاست .در شب یلدایی که گذشت در
فضای مجازی بالغبــر دهها تنوع رنگ
صوتی را شاهد بودیم که خبر از دنیایی
متفاوت میداد .هرچنــد از آمار دقیق
زنانخوانندهاطالعینیستامادرهمین
فضای مجازی میتوان بیش از یکصد
نفر را یافت که به شــیوههای مختلف
دستگاهی،پاپ،راکو...فعالاند.
البتــه اخبــار جســتهگریخته از
کالسهای آواز بانــوان و رؤیت آنان که
نگارنده نیز ســالها یکی از هنرجویان
بوده نشــان میدهد که عالقهمندان به
فراگیری بیش از اینهاســت و قاعدتاً
در ســالهای پیش نیز چنیــن بوده و
تعداد خواننــدگان توانمند نیز بیش از
همین تعدادی اســت که در صفحات
مجازیکمابیشفعالاند.البتهمنتقدین
و کارشناسان موسیقی بر این باورند که
تنها در صورت اجرای زنده رســمی در
مقابلهمگاناستکهعیارآنهامیتواند
محک بخورد و توانشــان اثبات شــود
وگرنه فضای مجازی میتواند بسیاری
از نقصانهای آوازی را عیان نســازد و
تصوراتاشتباهبهوجودبیاورد.

جایزه بزرگ فستیوال توکیو
برای عکاس ایرانی

هاشم شاکری برنده جایزه بزرگ فستیوال
PHOTO FESTIVAL TOKYO T3
شــد .به گــزارش هنرآنالین این فســتیوال
در نمایشــگاهی با عنوان «تالطم» آثاری از
هنرمندان جهان را نمایش داد که به بررســی
علل و اثــرات تغییــر آب و هــوا و بحران آب
پرداختهاند .هاشم شاکری نیز با پروژه عکاسی
«مرثیهای برای هامون» در این رویداد شرکت
داشت.
شاکری در ســال  2019توانســت برای
عکسهایی کــه درباره هامــون و روزگار تلخ
این دریاچــه تولید کرده اســت کمکهزینه
 15هزار دالری شرکت گتی ایمیجز را دریافت
کند .این جایزه برای ادامه پروژههای مستند
طوالنیمــدت ،به هنرمندان اعطا میشــود.
شــاکری در مجموعه «مرثیهای برای مرگ
هامون» به دالیل و تأثیرات خشــک شــدن
دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان
پرداخته است.
هاشــم شــاکری متولد  1366در تهران
است .او در سال  86شــروع به عکاسی کرد و
فعالیت حرفــهای خود را در زمینه عکاســی
مستند از سال  89آغاز کرد و در ایران ،ترکیه،
کره و مالزی به عکاســی پرداخت .شاکری به
عنوان فتوژورنالیست برای آژانسهای خبری
مختلف در ایــران نیز فعالیت کرده اســت .او
در بیش از  50فســتیوال ملــی و بینالمللی
شــرکت داشــته و بیش از  10جایزه را از آن
خود کرده است .او همچنین در زمینه ساخت
فیلمهای داســتانی و مســتند نیــز فعالیت
کرده است.

گردشگری

کارخانه قند از حریم چغازنبیل
جابهجا میشود

کتابخانه
کتاب امروز:

«در قاب خاطرات»
نیما نوربخش

دوران جنبش یا نهضت مشروطه را میتوان
یکی از نقاط عطف تاریخ ایران دانســت .درباره
تحوالت این دوران تاکنون کتابهای بسیاری
به رشــته تحریر درآمده و در این شــماره شما
را بــا رمانی آشــنا میکنم که داســتان آن به
بیش از یکصد ســال پیش یعنــی اواخر قرن
سیزدهم خورشــیدی بازمیگردد .رمان «در

قاب خاطــرات» بخشــی از رویدادهای عصر
مشروطه را با واســطه قرار دادن عشق یک مرد
جوان به دختری به نام شراره از منظر من راوی
وبهصورتخاطرهنویسیروایتمیکند.سعید
رضایینویسندهاینکتابکهمتولدسال۱۳۳۶
استدرصفحهنخستاثرشدریادداشتیآنرا
بهقهرمانانمشروطهتقدیممیکند.قهرمانانی
کهباشجاعتواستقامتونثارخونخودبهاین
سرزمینفصلجدیدیرادرتاریخاینمرزوبوم
آغاز کردند .رضایی سپس داستان را از تابستان
سال  1284و محله جوزدان که یکی از محالت

قدیمیاصفهانودرنزدیکیدروازهتهراناست
آغاز میکند .در آن ســالها حکومت مرکزی

بالتکلیفی حریم تئاترشهر ،در ماههای پایانیدولت
احسان زیورعالم

یدیروزخبریمبنیبرجلسهتعیینتکلیفحریم
درحال 
تئاترشهرمنتشرشدهاستکهرویدادمذکورهفتهگذشته،دوم
دیماه رخ داده است .فارغ از اینکه چرا چنین خبری با چنین
تأخیریمنتشرشدهاست،هممسرتبخشاستهمیأسآور.
درجلس همذکورشخصیتهاییچونمحمدحسنطالبیان،
معاونوزارتمیراثفرهنگی؛محمدرضاکارگر،مدیرکلامور
موزهها؛پرهامجانفشان،مدیرکلمیراثفرهنگیاستانتهران
وجبرائیلنوکندهمدیرموزهملیایرانباسیدمجتبیحسینی،
معاونامورهنریوزارتفرهنگوقادرآشنا،مدیرکلهنرهای

نمایشی دیدار کردهاند .داســتان حریم تئاتر شهر داستانی
طوالنیاست.ازتجمعدستفروشانبهعنوانبخشیازمعضل
پیادهروخیابانولیعصرتاحضورموادفروشانوشلیکاسلحه
درپارکدانشجو،حریمتئاترشهرهیچسنخیتیباسازهباشکوه
چهارراه ولیعصر ندارد .دنیای درون آن چیز دیگری اســت و
اطراف و اکناف چیزی دیگر .هر ساله بر سر تعیین حریم تئاتر
شهر مباحث مختلفی صورت میگیرد ،از ایجاد حصار تا خلق
موانع نامرئی؛ اما مشکل زمانی حاد میشود که متولی حریم
تئاترشهرنهوزارتفرهنگ،کهشهرداریتهراناستوحاضر
به کنارهگیری از فضای مذکور هم نیســت .در همین جلسه
هرچند قادر آشنا از مذاکرات با شهرداری گفته؛ اما از نتیجه
مذاکراتچیزینمیگوید.
پیشترتئاترشهرحصاریفیزیکیمحصوربود؛امابهگفته

ایران در دست سلسله قاجار بود و مظفرالدین
شاه بر تخت پادشاهی تکیه داشت .در داستان
میخوانیم« :خبر ترور ناصرالدین شاه به دست
میرزارضایکرمانیایرانراتکاندادهوبسیاری
که شم سیاسی قوی داشتند ،میدانستند که
تغییرات بزرگــی در پیش اســت .در آن زمان
ظلالسلطان که خود در زمان ناصرالدین شاه
ادعای ولیعهدی میکرد حاکم مطلق اصفهان
بود و در کاخ چهل ستون بر تخت نشسته بود و
برایخودپادشاهیمیکرد.
ماموران او در همه جای شهر دیده میشدند
و در هــر کاری دخالــت میکردند .داســتان
باجگیریها و تجاوز عامالن و ماموران او به جان
و مــال و ناموس مردم داســتانی تکراری برای
مردم شهر شــده بود» .رضایی در واقع در این

گلهدارزاده ،رئیس تئاتر شــهر «دو دهه پیش بنا به تصمیم
مدیران شــهرداری آن دوران بنا بر این شد تا حصار فیزیکی
تعیینکنندهحریماینمجموعهبامحیطمجاوربرداشتهشود.
شرایطیکهبهدلیل تغییراتاجتماعیبهوجودآمدهماجرارا
به سمت دیگری سوق داد که موجب بروز آسیبهای فراوانی
دراینناحیهشد».
ش زدن بخشی
دزدیدن کاشیها و آجرهای تئاتر شهر ،آت 
ازپوستهبیرونی،تجمعزبالهوپارکموتورسیکلتتنهابخشی
از این آسیبهاســت .معاون میراث فرهنگی وزارت میراث
فرهنگی در پایان دوران دولت وعده داده است براساس ابالغ
رسمیموضوع«اعیانوعرصه»تئاترشهرتعیینحریمشودو
البتهتأکیدکردهاست«واقعیتایناستکهحتمابایددراین
مکان حصار وجود داشته باشد .تئاتر شهر اکنون یک منطقه
بحران زده است که باید با شــهرداری تهران درباره بهسازی
وضعیتموجودکارهایمهمیانجامداد».
طالبیانحتیمدعیشدهاست«مجموعهتئاترشهریکیاز

رمان  700صفحهای با دســتمایه قــرار دادن
زندگیخانوادهایکوچکدرآنمحلهبهروایت
برخوردهای ظالمانه ایــادی حاکمان محلی
و مرکزی و نارضایتی مــردم از آنان میپردازد
که در نهایــت زمینههای انقــاب و یا همان
نهضت مشــروطه را رقم میزند .شهابالدین
که شخصیت محوری داســتان است در گیر و
دار اعتراضات مردمی و انتقال حکومت در بین
سران قاجار ،حوادث بسیاری را تجربه میکند
و با انتشار نشریهای به نام «شناخت» انقالبیون
را همراهی می-کند؛ امــا همچنان دل در گرو
شرارهدارد.اینرمانتاریخیباویراستاریآزاده
جوالیی و شمارگان  700نسخه در قطع رقعی
و جلد گالینگور به همت نشر البرز در بازار کتاب
قابلدسترسیاست.

مهمترینزنجیرههایمعماریدورهمدرنکشورماناستکه
حتی قابلیت ثبتدر فهرستجهانی یونسکورادارد»؛ ولیدر
میانخبرهایخوبشگفتهاست«:مابهدلیلمحدودیتهای
قانونی قادر به حمایتهــای مالی برای مرمت مجموعههای
تحتنظردولتنیستیم».
به عبارتی در پایان دولت ،شــاید تعیین حریم تئاتر شهر
منهایحضورشهرداری،ب همعناینشدناینموضوعباشد.

آرزو احمدزاده  ،راهنمای طبیعتگردی

چندی پیش خبر از ساخت کارخانه قند با
نام چغازنبیل در حریم این اثر جهانی به گوش
رسید؛ ساخت و سازی که در تعارض آشکار با
ضوابط این میراث ارزشمند قرار داشت.
با وجود اینکه حدود  ۱۵ســال از تصویب
ضوابط و نقشــه عرصــه و حریــم چغازنبیل
میگذرد و طبق آن انجام فعالیتهایی مانند
خاکبرداری که تغییر شــکلی در توپوگرافی
تپههای تاریخی یا عوارض طبیعی در اطراف
حریم آثــار جهانــی ممنوع اســت ،اما هنوز
خبرهایی از ســاخت بناها و ساختمانهایی
مانند کارخانه قند شنیده میشود که قسمتی
از اراضی کارخانه قنــد در حریم درجه یک و
قسمتی از آن در حریم درجه دوی چغازنبیل
است .در همین راستا استاندار خوزستان که
باالترین مقام اجرایی اســتان است دستوری
نســبت به جابهجایی محل احداث کارخانه
قند و خــروج از حریم چغازنبیــل صادر کرد
و از آنجاییکه محوطه جهانــی چغازنبیل با
پاســگاههای نیروی انتظامی و یگان حفاظت
شهرســتان فاصله دارد بر ایجــاد مقر یگان
حفاظت و پاسگاه ویژه میراث فرهنگی مستقل
تاکید کرد.

