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بیتا یاری

این روزها موسیقی در پستوها دارد 
متحول می شود. به خط جریان موسیقی 
طی شده که به صورت مجوزدار در این 
بیست سال گذشته فعالیت کرده نگاهی 
بیندازید این جریان هــر آنچه در توان 
داشــته را تاکنون در بازخوانی هایش از 
تصانیف قدیمی خوانده شده با صدای 
خوانندگان بزرگ زن روزگار گذشــته، 
سازوآواز و اجرای موسیقی دستگاهی، 
تصنیف خوانی و ... به کاربرده اســت اما 
تحول آفرین نبوده و یــا رویداد خاصی 
را رقم نزده اســت که نگاه ها را به سوی 
آینده ای امیدبخش برای موسیقی ایرانی 
یا تحولی از جنسی دیگر جذب و امیدوار 
کند. ولیکن حاال در پستوها موسیقی دارد 
نوع دیگری از بودن را نمایان می ســازد 
و این نــوع دیگــر دارد به صورت جدی 

عرض اندام می کند.
زنان و دخترانی که سال هاســت در 

کنج خلوت پستوی خانه ها بودند و تنها با 
تنهایی خویش زمزمه می کردند و مجالی 
برای شنیدن صدایشان نداشتند اکنون 
در فضای مجازی صدای خویش را رها 
کرده اند و در هزارتوی این دنیای مجازی 
پستوهای پرآوازی ساخته اند که نشان 
از پتانســیل باالیی از توانایی این زنان 
خواننده دارد که هرچند هنوز در عرصه 
رسمی نتوانسته فعالیت جدی داشته 
باشند اما آرام آرام دارند فضای خویش 
را می سازند. بســیاری از کارشناسان و 
اساتید موسیقی بر این باورند که شاید 
اگر فضای مجــازی نبود هرگز این همه 
خواننده نیز سر برنمی آورد چراکه امید 
به گشایش روزنی همین قدر محدود هم 
وجود نداشت و همان گونه که در تجربه 
چهل و اندی سال گذشته هزاران زن به 
کالس هــای آواز رفته اند و خوب تعلیم  
دیده اند اما تا پیش از وجود شبکه های 
مجازی نه در جایی اجرایی داشته اند و نه 
ردی از آموخته های آنان باقیمانده است. 
بســیاری از فعاالن شبکه های مجازی 
هنوز به عرصه رسمی پای نگذاشته اند 

تا به صورت جدی صدای آنها محک عیار 
بخورد اما همین قدر که توانسته اند در 
پستوهای مجازی فعال باشند نشان از 

حضور نسلی دیگر می دهد. 
اسفندماه سال 1376در تاالر وحدت 
کنسرت »راز نو« به سرپرستی حسین 
علیزاده به همــراه دو خواننده زن و یک 
همخوان مرد برگزار شد. راز نو که اسمش 
نیز خبر از نوگرایی آهنگســاز باتجربه 
می داد بعد از انقــالب 57 اجرای نویی 
محسوب می شد فارغ از سبک و شیوه 
آهنگسازی؛ چراکه اولین اجرایی بود که 
در آن زنان خواننده کنسرت بودند، افسانه 
رثایی و هما نیکنام. تا آن روز که از زمان 
ممنوعیت صدای زنان نزدیک به دو دهه 
می گذشت هیچ کنسرتی برگزار نشده 
بود که زن ها بتوانند به روی سن بروند و 
آواز بخوانند و البته به صورت رسمی برای 
آن بلیت فروشی صورت بگیرد. در این 
کنسرت مردان و زنان به تماشای اجرای 
همخوانی افســانه رثایی و هما نیکنام 
نشستند که در کنارشان علی صمدپور 
نیز همخوانی می کرد هرچند حضور این 

همخوان هم حساب شده بود چراکه در 
محاسبات حسین علیزاده چیزی زیاده 
نیست اما شاید بتوان گفت این حضور 
بدان جهت بود که محذورات و ممنوعه ها 
رعایت شده باشــد و مشکلی برای اجرا 
پیش و یا ممانعتــی از آن به عمل نیاید. 
بعدازاین اجرا همخوانی زنان بیشتر شد 
و اجراهایی ازاین دست که مردان این بار 

زیرصدا باشند و زنان هم صدایی کنند. 
ارکســتر ملی کــه در ســال 77 
پایه گذاری شد نیز در سال های آتی اغلب 
از دو خواننده زن به صورت همخوان بهره 
می برد که اجرای تصانیف با ارکستر ملی را 
همراهی می کردند. خانم ها ظهیرالدینی 
و حوروش خلیلی. حوروش خلیلی اولین 
آلبوم موســیقی هم صدایی زنــان را با 
عنوان »نوای قریه« به آهنگسازی ملیحه 
سعیدی در ســال های دهه 70 منتشر 
کرده بود و به همین سیاق تا سال 79 دو 
آلبوم دیگر به نام های »آهوی وحشی« و 
»آوای روستا« را نیز رسماً با مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی منتشر کرد 
اما جنجال نادرســتی که برای آهوی 
وحشی به وجود آمد و البته نیز هیچ کدام 
از شایعات درباره آن صحیح نبود دیگر 
رمقی برای آهنگساز و خواننده و امتداد 

آن کارها نگذاشت.  
سال 93 نیز علی قمصری کنسرت 
»سخنی نیســت« را با همخوانی هاله 
ســیفی زاده، ســحر محمدی، بهرخ 
شورورزی و مژده بهرامی به روی صحنه 
برد که آلبوم آن نیز بعداً منتشــر شد. 
بااین حال در همین سال پری ملکی در 
جشنواره موسیقی فجر از به روی سن 

رفتن ناکام ماند. 
در تمامی این ســال ها کالس های 
آموزشی اساتیدی چون فاطمه واعظی، 
معصومه مهرعلی و افسانه رثایی پایگاهی 
برای رشد استعدادهای آوازی دختران 
بوده است و استاد محمدرضا شجریان 
نیز در کارگاه آوازی که در ســال 1385 

برگزار کرد دختران را نیز در کالســش 
پذیرفت و عالقه مندان تازه کار را به کالس 
خانم مهرعلی می فرستاد تا صدایشان 
را بســازد. و این گونه شد که بعد از زمان 
فراگیر شدن شبکه های مجازی همچون 
اینستاگرام دیگر خوانندگانی پا به عرصه 
مجازی گذاشــتند که در پیش اساتید 

خوب آموخته بودند. 
اکنون زنان بخش عمده ای از فضای 
موسیقی را در شــبکه های مجازی در 
دســت دارند و در این فضــا و موقعیت 
مجازی عقب ننشســته اند. اغلب آنها 
نوازندگان یا خوانندگانی هســتند که 
حاال در سنین جوانی تا میان سالی قرار 
دارنــد و آموخته ها و هنــر خویش را با 
عالقه مندانشان به اشتراک می گذارند. 
دخترانی که اگر امکان شــنیده شدن 
به صورت رسمی را داشتند شاید برخی 
از خوانندگان مرد هرگز اقبال عمومی 
گسترده ای نمی یافتند. این نظر نگارنده 
نیست بلکه سخنی اســت که حسین 
علیزاده، نوازنده پرآوازه تار و آهنگســاز 
در نشســت خبــری جشــنواره ملی 
موســیقی جوان چند دوره گذشته در 
برابر دوربین ها بر زبان آورد و البته تأکید 
کرد که حتی صدها نفر را می شناســد 
که بهتر از خوانندگان شناخته شــده 
مــرد می خوانند. بله صدهــا خواننده 
بهتر ازآنچه این روزها در فضای رسمی 

وجود دارد!
دخترانی که ســال ها از اســتادان 
بــزرگ و پــرآوازه آموخته انــد و در 
خلوت خانه هایشان آموخته ها را بارها 
تمرین کرده اند و تنها بــرای اطرافیان 
خویش گاهی لب به آواز گشوده اند. آنها 
در همین فضای بســته آن قدر تمرین 
کرده و خــوب فراگرفته اند که برای هر 
شــنونده ای قدرت و کیفیــت کار آنها 
تحسین برانگیز است تا آنجا که حسین 
علیزاده کیفیت خوانندگی آنها را برتر 
از خوانندگان پرطرفدار امروز می داند 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 نمی گذارد خبری هم 
از آنها نبود و حتی اگر می خواستند هم 
با شرایط موجود توانایی عرضه محدود 

کار خویش را هم نداشــتند همین امر 
باعث تقویت آموخته های آنان شده است 
تا امروزه با پتانســیل باالیی پا به عرصه 
فضای مجازی بگذارند. و اگر هنوز لحن 
آنها منحصر به خودشان است و کیفیتی 
در ارائه کارشــان دارند به علت نداشتن 
فعالیت رســمی مداوم و تجاری نشدن 
آنهاست. در شب یلدایی که گذشت در 
فضای مجازی بالغ بــر ده ها تنوع رنگ 
صوتی را شاهد بودیم که خبر از دنیایی 
متفاوت می داد. هرچنــد از آمار دقیق 
زنان خواننده اطالعی نیست اما در همین 
فضای مجازی می توان بیش از یک صد 
نفر را یافت که به شــیوه های مختلف 

دستگاهی، پاپ، راک و ... فعال اند. 
البتــه اخبــار جســته گریخته از 
کالس های آواز بانــوان و رؤیت آنان که 
نگارنده نیز ســال ها یکی از هنرجویان 
بوده نشــان می دهد که عالقه مندان به 
فراگیری بیش از این هاســت و قاعدتاً 
در ســال های پیش نیز چنیــن بوده و 
تعداد خواننــدگان توانمند نیز بیش از 
همین تعدادی اســت که در صفحات 
مجازی کمابیش فعال اند. البته منتقدین 
و کارشناسان موسیقی بر این باورند که 
تنها در صورت اجرای زنده رســمی در 
مقابل همگان است که عیار آنها می تواند 
محک بخورد و توانشــان اثبات شــود 
وگرنه فضای مجازی می تواند بسیاری 
از نقصان های آوازی را عیان نســازد و 

تصورات اشتباه به وجود بیاورد.

آواز زنان از پستوهای مجازی سربرآورده است؛

خوانندگان محک نخورده، اما توانمند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 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 
پرداخته اند. هاشم شاکری نیز با پروژه عکاسی 
»مرثیه ای برای هامون« در این رویداد شرکت 

داشت.
شاکری در ســال 2019 توانســت برای 
عکس هایی کــه درباره هامــون و روزگار تلخ 
این دریاچــه تولید کرده اســت کمک هزینه 
15 هزار دالری شرکت گتی ایمیجز را دریافت 
کند. این جایزه برای ادامه پروژه های مستند 
طوالنی مــدت، به هنرمندان اعطا می شــود. 
شــاکری در مجموعه »مرثیه ای برای مرگ 
هامون« به دالیل و تأثیرات خشــک شــدن 
دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان 

پرداخته است.
هاشــم شــاکری متولد 1366 در تهران 
است. او در سال 86 شــروع به عکاسی کرد و 
فعالیت حرفــه ای خود را در زمینه  عکاســی 
مستند از سال 89 آغاز کرد و در ایران، ترکیه، 
کره و مالزی به عکاســی پرداخت. شاکری به 
عنوان فتوژورنالیست برای آژانس های خبری 
مختلف در ایــران نیز فعالیت کرده اســت. او 
در بیش از 50 فســتیوال ملــی و بین المللی 
شــرکت داشــته و بیش از 10 جایزه را از آن 
خود کرده است. او همچنین در زمینه  ساخت 
 فیلم های داســتانی و مســتند نیــز فعالیت 

کرده است.

کارخانه قند از حریم چغازنبیل 
جابه جا می شود

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

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 15 ســال از تصویب 
ضوابط و نقشــه عرصــه و حریــم چغازنبیل 
می گذرد و طبق آن انجام فعالیت هایی مانند 
خاکبرداری که تغییر شــکلی در توپوگرافی 
تپه های تاریخی یا عوارض طبیعی در اطراف 
حریم آثــار جهانــی ممنوع اســت، اما هنوز 
خبرهایی از ســاخت بناها و ساختمان هایی 
مانند کارخانه قند شنیده می شود 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 جابه جایی محل احداث کارخانه 
قند و خــروج از حریم چغازنبیــل صادر کرد 
و از آنجایی که محوطه جهانــی چغازنبیل با 
پاســگاه های نیروی انتظامی و یگان حفاظت 
شهرســتان فاصله دارد بر ایجــاد مقر یگان 
حفاظت و پاسگاه ویژه میراث فرهنگی مستقل 

تاکید کرد.

تجسمی

گردشگری

احسان زیورعالم

در حالی  دیروز خبری مبنی بر جلسه تعیین تکلیف حریم 
تئاتر شهر منتشر شده است که رویداد مذکور هفته گذشته، دوم 
دی ماه رخ داده است. فارغ از اینکه چرا چنین خبری با چنین 
تأخیری منتشر شده است، هم مسرت بخش است هم یأس آور. 
در جلسه  مذکور شخصیت هایی چون محمدحسن طالبیان، 
معاون وزارت میراث فرهنگی؛ محمدرضا کارگر، مدیرکل امور 
موزه ها؛ پرهام جانفشان، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران 
و جبرائیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران با سیدمجتبی حسینی، 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و قادر آشنا، مدیرکل هنرهای 

نمایشی دیدار کرده اند. داســتان حریم تئاتر شهر داستانی 
طوالنی است. از تجمع دست فروشان به عنوان بخشی از معضل 
پیاده رو خیابان ولیعصر تا حضور موادفروشان و شلیک اسلحه 
در پارک دانشجو، حریم تئاتر شهر هیچ سنخیتی با سازه باشکوه 
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 می گیرد، از ایجاد حصار تا خلق 
موانع نامرئی؛ اما مشکل زمانی حاد می شود که متولی حریم 
تئاترشهر نه وزارت فرهنگ، که شهرداری تهران است و حاضر 
به کناره گیری از فضای مذکور هم نیســت. در همین جلسه 
هرچند قادر آشنا از مذاکرات با شهرداری گفته؛ اما از نتیجه 

مذاکرات چیزی نمی گوید.
پیشتر تئاتر شهر حصاری فیزیکی محصور بود؛ اما به گفته 

گله دارزاده، رئیس تئاتر شــهر »دو دهه پیش بنا به تصمیم 
مدیران شــهرداری آن دوران بنا بر این شد تا حصار فیزیکی 
تعیین کننده حریم این مجموعه با محیط مجاور برداشته شود. 
شرایطی که به دلیل تغییرات اجتماعی به وجود آمده ماجرا را 
به سمت دیگری سوق داد که موجب بروز آسیب های فراوانی 

در این ناحیه شد.«
دزدیدن کاشی ها و آجرهای تئاتر شهر، آتش  زدن بخشی 
از پوسته بیرونی، تجمع زباله و پارک موتورسیکلت تنها بخشی 
از این آسیب هاســت. معاون میراث فرهنگی وزارت میراث 
فرهنگی در پایان دوران دولت وعده داده است براساس ابالغ 
رسمی موضوع »اعیان و عرصه« تئاتر شهر تعیین حریم شود و 
البته تأکید کرده است »واقعیت این است که حتما باید در این 
مکان حصار وجود داشته باشد. تئاتر شهر اکنون یک منطقه 
بحران زده است که باید با شــهرداری تهران درباره بهسازی 

وضعیت موجود کارهای مهمی انجام داد.«
طالبیان حتی مدعی شده است »مجموعه تئاتر شهر یکی از 

مهمترین زنجیره های معماری دوره مدرن کشورمان است که 
حتی قابلیت ثبت در فهرست جهانی یونسکو را دارد«؛  ولی در 
میان خبرهای خوبش گفته است: »ما به دلیل محدودیت های 
قانونی قادر به حمایت هــای مالی برای مرمت مجموعه های 

تحت نظر دولت نیستیم.«
به عبارتی در پایان دولت، شــاید تعیین حریم تئاتر شهر 

منهای حضور شهرداری، به  معنای نشدن این موضوع باشد.

بالتکلیفی حریم تئاترشهر، در ماه های پایانی دولت

نیما نوربخش

دوران جنبش یا نهضت مشروطه را می توان 
یکی از نقاط عطف تاریخ ایران دانســت. درباره 
تحوالت این دوران تاکنون کتاب های بسیاری 
به رشــته تحریر درآمده و در این شــماره شما 
را بــا رمانی آشــنا می کنم که داســتان آن به 
بیش از یکصد ســال پیش یعنــی اواخر قرن 
سیزدهم خورشــیدی بازمی گردد. 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 
و به صورت خاطره  نویسی روایت می کند. سعید 
رضایی نویسنده این کتاب که متولد سال 1336 
است در صفحه نخست اثرش در یادداشتی آن را 
به قهرمانان مشروطه تقدیم می کند. قهرمانانی 
که با شجاعت و استقامت و نثار خون خود به این 
سرزمین فصل جدیدی را در تاریخ این مرز و بوم 
آغاز کردند. رضایی سپس داستان را از تابستان 
سال 1284 و محله جوزدان که یکی از محالت 

قدیمی اصفهان و در نزدیکی دروازه تهران است 
آغاز می کند. در آن ســال ها حکومت مرکزی 

ایران در دست سلسله قاجار بود و مظفرالدین 
شاه بر تخت پادشاهی تکیه داشت. در داستان 
می خوانیم: »خبر ترور ناصرالدین شاه به دست 
میرزا رضای کرمانی ایران را تکان داده و بسیاری 
که شم سیاسی قوی داشتند، می دانستند که 
تغییرات بزرگــی در پیش اســت. در آن زمان 
ظل السلطان که خود در زمان ناصرالدین شاه 
ادعای ولیعهدی می کرد حاکم مطلق اصفهان 
بود و در کاخ چهل ستون بر تخت نشسته بود و 

برای خود پادشاهی می کرد. 
ماموران او در همه جای شهر دیده می شدند 
و در هــر کاری دخالــت می کردند. داســتان 
باجگیری ها 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 

رمان 700 صفحه ای با دســتمایه قــرار دادن 
زندگی خانواده ای کوچک در آن محله به روایت 
برخوردهای ظالمانه ایــادی حاکمان محلی 
و مرکزی و نارضایتی مــردم از آنان می پردازد 
که در نهایــت زمینه های انقــالب و یا همان 
نهضت مشــروطه را رقم می زند. شهاب الدین 
که شخصیت محوری داســتان است در گیر و 
دار اعتراضات مردمی و انتقال حکومت در بین 
سران قاجار، حوادث بسیاری را تجربه می کند 
و با انتشار نشریه ای به نام »شناخت« انقالبیون 
را همراهی می-کند؛ امــا همچنان دل در گرو 
شراره دارد. این رمان تاریخی با ویراستاری آزاده 
جوالیی و شمارگان 700 نسخه در قطع رقعی 
 و جلد گالینگور به همت نشر البرز در بازار کتاب

 قابل دسترسی است.

 کتاب امروز:

 »در قاب خاطرات«
کتابخانه 

اکنون زنان بخش عمده ای 
از فضای موسیقی را در 
شبکه های مجازی در 
دست دارند و در این 

فضا و موقعیت مجازی 
عقب ننشسته اند. 

اغلب آنها نوازندگان یا 
خوانندگانی هستند که 
حاال در سنین جوانی تا 
میان سالی قرار دارند و 

آموخته ها و هنر خویش را با 
عالقه مندانشان به اشتراک 

می گذارند
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