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بیتا یاری

از اولین روزهای شــیوع بیماری 
همه گیــر و عالم گیرکرونــا کلیــه 
فعالیت های موسیقایی در کشورمان 
اعــم از کنســرت ها و فعالیت های 
جمعی موسیقی رسما تعطیل  شد. 

این روزهــا نیز با اینکــه اوضاع 
همچنان بر همان وضعیت نامطمئن 
است و فعالیت های جمعی موسیقی 
انجام نمی شــود، انجمن موسیقی 
در حال برگزاری جلســات داوری 
جشــنواره ملی موســیقی جوان 
اســت و با ایجاد راهکاری توانسته 
تنها جشــنواره رقابتی در ســطح 
کشــور را با تمام ســختی ها برگزار 

 کنــد و مانع به کما رفتن آن شــود.
از ابتدای تیرماه دســت اندرکاران 
جشنواره ملی موسیقی جوان، دبیر 
جشنواره و هیات داوران بخش های 
مختلف جشــنواره به ارزیابی دوره 
مقدماتــی شــرکت کنندگان در 
انجمن موســیقی پرداخته و فیلم 
ارسالی کلیه شــرکت کنندگان را 
مــاک داوری هــا و ارزیابی ها قرار 

داده اند. البته در ســال های گذشته 
نیز این روال برقرار بــود؛ اما اکنون 
خبر می رســد که در بخــش نهایی 
این رقابت ها که در سال های پیش 
از برگزیدگان بخش مقدماتی دعوت 
به عمل می آمد تا با حضور در تهران 
در مقابل داوران بــه اجرای قطعات 
موردنظر مســابقه بپردازند امسال 
این گونه نخواهد بود و تصمیم بر آن 

شده است که این بخش نیز با ارسال 
فیلــم اجرای برگزیــدگان در دوره 
مقدماتــی، مورد ارزیابــی و داوری 

نهایی قرار گیرد.
چراکه به علت شــیوع گسترده 
بیماری کویید 19 هر چه بکوشــیم 
جمعیــت کمتــری را در خیابان و 
جامعه بــه رفت وآمــد درآوریم به 
همان میزان در عدم شیوع بیماری 
موفق تر بوده ایــم، ضمن آنکه یکی 
از اهداف این جشنواره ایجاد انگیزه، 
رشد و شــکوفایی جوانان است که 
برای آن در وهله اول ســامتی باید 
تضمین شــود. ازایــن رو مدیران 
جشــنواره جوان به درستی تصمیم 
به برگــزاری دور نهایــی رقابت ها 
به صورت غیرحضوری و ارسال فیلم 

از طریق اینترنت کرده اند. 
اما مهم تر از این تصمیم که برای 
برقراری جشنواره و تضمین سامتی 
رقابت کنندگان گرفته  شــده است، 
نفس برگزاری این دوره جشــنواره 
و عدم تعطیلی بــرداری آن حرکتی 

ارزشمند و ارج نهادنی است. 
اینکــه تنهــا مجــرای رقابتی 
در بیــن موزیســین های جــوان 
را همچنــان پابرجا نگه داشــته اند 
حرکتی ســترگ اســت که باید از 
همــت انجمــن موســیقی و دبیر 
خوش فکر جشــنواره که در هشت 
دوره پیاپــی که مســئولیت آن را 

برعهده داشــته و همواره در جهت 
 رشــد و بهبود آن کوشــیده است، 

سپاسگزار بود. 
در این شرایط ناامیدی و روزگار 
تلخ تر از زهر کــه مرگ ومیر و عدم 
توان مقابله با کرونا هر روز بذر یاس 
در کالبــد و روحیه مــردم می کارد 
مرکزی که برای جلوگیری از انتشار 
یاس و احوال بد در جوانان بکوشــد 
و آنها را به تاش و کوشــش وادارد 
تقدیر شایسته ای الزم دارد. کاشت 
امید بــرای زندگــی و جلوگیری از 
رخــوت و افســردگی، بزرگ ترین 
هدیه ای اســت کــه می تــوان به 
جوانــان داد آن هــم در این روزگار 
وانفســا که حتی تکنولوژی و علم 
 و دانش نیز یارای مقابله با نیســتی 

را ندارد.

بخش نهایی جشنواره جوان غیرحضوری برگزار می شود

استواری تنها مجرای رقابت موزیسین های جوان 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با ابالغ جهانگیری؛
سند ملی موسیقی به جریان افتاد

با اباغ معاون اول رئیس جمهوری ســند ملی 
موسیقی به جریان افتاد.

به گزارش ایلنا، مــاده واحده »فرآیند و مرجع 
تدوین سند ملی موســیقی« که در جلسه پنجم 
ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی 
فرهنگی کشور به تصویب رســیده است، توسط 

اسحاق جهانگیری اباغ شد.
براساس این ماده واحده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای 
عالی انقاب فرهنگی، ســازمان صدا و ســیمای 
جمهوری اسامی ایران، سازمان تبلیغات اسامی 
و ســایر نهادها و دســتگاه های مرتبط به طریق 
مقتضی سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب 

تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.
گفتنی است اجرای این مصوبه منوط به رعایت 
الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی 
و تشــکیاتی جدید و عدم مغایرت بــا مقررات 

الزم االجرای مرتبط است.
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هشتاد و هفتمین شــماره فصلنامه موسیقی 
ماهور منتشــر شــد. در این شــماره 4 مقاله، 2 
یادداشت پراکنده، یک مقاله در مفاهیم بنیادین 
و یک گفتگو یه همراه ۳ نقد و بررسی منتشر شده 

است که به جزییات عبارتند از:
مقاله ها:

1. موســیقی در ایام باســتان. بو الِؤرگِرن، 
ترجمه  عسکر بهرامی 

2. نقش چهارم ها و پنجم ها در ســاخت بستر 
نغمگِی دستگاه های موسیقی ایرانی )بخش دوم(. 
منطِق باستانی ـ  صفی الدینِی مایمت ها امروزه تا 

چه حد کار می کند؟. بابک خضرائی
۳. انعطاف دستگاه: جوهری یا عرضی؟ )بخش 
اول(. تأماتی بر خاستگاه های نظری، کارگانی و 
جغرافیایِی دستگاه در موسیقی کاسیک ایرانی. 

سعید کردمافی
4. بوی گل و افیون: دوگانــه انقاب/ اصاح و 
نقد برنامه ی گلها در مجله  موزیک ایران )1۳۳4-

1۳4۳(. کامیار صلواتی
یادداشت های پراکنده: 

1. موســیقی رامشــگران دربار فتحعلی شاه 
به روایت تذکره خاوری. شاهو عبدی 

2. عناوین الحان قاجاری در رساله  »آوازهای 
ایرانی«. سپنتا حامدی نژاد

مفاهیم بنیادین:
1. به ســوی قوم موسیقی شناســی جنبش 
موسیقی قدیم: اندیشــه هایی درباره  رشته های 
بینابینــی و جهان های موســیقایی. کی کافمن 

شلِمی، ترجمه  ناتالی چوبینه
گفتگو:

 1. مصاحبه  رادیویی با جناب دماوندی. رامتین 
نظری جو )برگردان از منبع صوتی، توضیحات و 

آوانگاری(
نقد و بررسی: 

1. یادداشــتی درباره  کتاب ریتم کودکانه در 
ایران، اثر ساسان فاطمی. امید طبیب زاده 

2. نقِد پاریســی و مســاله  اپرای ترجمه شده 
)182۰-187۰(. ُکریــن ْشــِنِدر، ترجمه  آرش 

محافظ
۳. تا فصلی دیگر... سید محمد موسوی

نوا

نو نوا

بهروز آقاخانیان

 با گسترش شبکه های اجتماعی فرصتی 
فراهم  شده است که مخاطبین به سادگی 
نوشتن کامنت بر پســت های هنرمندان، 
بتوانند احساســات و آنچه در سرشــان 
می گذرد را به شــکلی عمومی بیان کنند. 
حال تعداد زیادی از هنرمندان و گروه های 
مختلــف اجتماعی به ایــن واکنش های 
مخاطبین در شــبکه اجتماعی معترض 
می شوند و طبق معمول به خاطر تریبونی 
که در اختیار دارند نظراتشان را درست یا 
غلط به طور گســترده مطرح می کنند؛ اما 
آنچه فراموش می شــود آن است که نظر 
مخاطبین باوجود تعداد بــاال تنها در حد 
کامنت هایی کوتاه باقی مانده و این موجب 
نگاهی غیرمنصفانه، توده وار و همسان به 
حجم عظیمی از انسان ها به عنوان مخاطبین 
می شود که دارای پیش زمینه های اقتصادی 
و اجتماعی، تحصیــالت و افکار متفاوت 
هستند. درحالی که اظهارنظر در مورد رفتار 
طرفداران در شبکه های اجتماعی نیازمند 
نگاهی دقیق تر به آن هاست. در ادامه سراغ 
یکی از طرفداران گروه ملتفت رفتم. گروهی 
که طرفدارانی بسیار پیگیر و متعصب دارد. و 
نیاز است تا جامعه شناسان و روانشناسان 
در تحلیل این مسایل بیش از پیش بکوشند.

    
 امیر چندساله هستی؟ اهل کجایی و 

چه کار می کنی؟
بیست سالم است. در کرمان زندگی می کنم. 

اینجا هم درس می خوانم هم کار می کنم.
  در شبکه های اجتماعی خیلی فعال 
هستی؟ در کسب شــهرت هم همین قدر 

فعالی؟
 بله. تازه آن مجازی اســت؛ اصلش در شهر 
اســت. من کارهای مختلفی می کنــم. مثًا 
گرافیتی کار می کردم یا با بچه ها میتینگ رپ 

می گذاریم.

 چرا طرفدار رپ هســتی؟ به پاپ هم 
عالقه داری؟

 رپ خیلی ایده های زیــادی دارد. پاپ را زیاد 
دوســت ندارم. اصوالً موضعی ندارد. موســیقی 
باید حرف برای گفتن داشته باشد. پاپ تکراری 
و یکنواخت هست. 8۰ درصد از موسیقی ای که 

گوش می دهم رپ هست.
  از اولش هم همین طور بود؟

نه البته. احتماالً مثل خیلی ها به واسطه خانواده 
و فامیل پاپ گوش می کردم ولی در دوره راهنمایی 

که بودم رپ را جدی گوش دادم.
  دوستانت چطور؟ همین عالقه را دارند؟

آن زمان که من شــروع کردم بــه رپ گوش 
دادن، خیلی مقابله می کردند. صدای کسی مثل 
هیچکس برایشان جالب نبود. نمی فهمیدندش. با 

ساسی و تتلو و این ها بیشتر حال می کردند.
 خوب چگونه در میان این دوســتان 

جذب هیچکس شدی؟
من تا چند ســال اول با بچه بازی هیچکس را 
دنبال می کردم. واقعــاً نمی فهمیدمش. فقط به 
خاطر این می توانست باشد که من روحیه خشن و 
تهاجمی را دوست دارم. صدا و استایل سروش برام 

جذاب و خاص بود.
  رپرهای دیگر چطور؟ بجز  ملتفت؟

 یاس و پیشرو را بعد از سروش شناختم. از سورنا 
سه آلبومش را حفظ هســتم. خیلی ها را گوش 
می دهم. رپ خیلی وسیع است. هرکدام یک جور 
هســتند. همین ســروش. قدیم به یک خاطر 

دوستش داشتم آالن هم یک جور دیگر.
   سروش قدیم و جدید چه فرقی دارند با 

هم؟
 قدیم تکنیک و سبکش جالب تر از بقیه بود. 
زمانی که رپرهای زیادی نبودند. یاس و پیشرو برای 
یک بار گوش دادن خوب است، ولی سروش یکجور 
الت بازی در کاراش بود که او را متفاوت می کرد. 
آالن همچنان همان الت بــازی قدیم را دارد ولی 
باشــعور و درک باالتر. آالن آدم  می تواند راجع به 
آهنگ هایی که کار می کند خیلی فکر کند مثل 

فیروز، تف یا گریه داره.

 گفتی قبالً الت بازی داشته و آالن هم 
هنوز دارد. الت بازی به نظرت چیز منفی ای 
نیست؟ سروش آالن ازدواج  کرده و احتماالً 
دانشگاه رفته و کار می کند و زندگی عادی ای 

دارد. منظورت از التی دقیقاً چیست؟
ببین الت بودن بد نیســت. شــما الت بودن 
سروش را در آهنگ فیروز یا گریه داره می بینی. 
حرف های بســیار جالب و به دردبخوری می زند 
ولی با سبک التی. می دانی التی در ذاتش هست. 

صدایش، سبک حرف زدنش و کارهایش.
  در مورد بقیه اعضای ملتفت چطور؟ به 
کس دیگری هم عالقه داری؟ این نوع التی 

که منظورت هست را در بقیه هم می بینی؟
بله. در همه شان هست. به نظرم ملتفت بهترین 
یارکشی را کرده است. اشکان، داریوش، علی. ببین 
التی شــان برای من جرقه دوست داشتن هست 
وگرنه پایبندی ام به ملتفت به خاطر حرف هایشان 
است. مثًا در مورد ترانه های اشکان می شود کلی 
فکر کرد. وگرنه که صدای حصین هم جذاب است 

و آن ابهت را دارد.
  بیا در مورد همین ترانه ها بیشــتر 
صحبت کنیم. گفتی می شود روی کارهای 
اشکان فدایی کلی فکر کرد. از اشکان چه یاد 

گرفتی. مثالً از آهنگ جعبه جادویی؟
آلبوم کوتاه عدل کًا کار تکی بود. مثًا همین 
جعبه جادویی که گفتــی. مــن را آگاه کرد که 
تلویزیون چیست و اینکه چطور دولت ها سیاست 
و عقیده شــان را به مخاطــب تحمیل می کنند. 
از ســرزمین مادری یاد گرفتم تعصــب الکی بر 
چیزهایی که برایمان ســاخته اند نداشته باشم. 

آزادباشم و آزاد تفکر کنم.
  این باعث شــده که مثالً برنامه های 

تلویزیون را کمتر نگاه کنید؟
ببین ملتفت یعنی آگاه و روشــن بودن. من 
همه چیــز را دنبال می کنم. تلویزیــون، رپرها و 
خواننده های مختلف، همه چیز را ولی گوسفند 

نمی شوم. حواسم را جمع می کنم.
 شما یک طرفدار معمولی نیستی. به نظر 
خیلی پیگیر و با تعصب هستی. برای ملتفت 

کار گرافیتی می کردی. چرا تا این حد؟
ببین بحث اعتقاد است. من به سروش لشکری 
ایمان  دارم. به او وصلم. مثل یک استاد دانشگاه که 
چند سال هست او را می شناسی. همیشه واقعی 
بودن را از او یاد گرفتم. از او نصیحت گرفتم بدون 
لحظه ای خستگی. سروش هیچکس بزرگ ترین 
هنرمند در بین رپ خوان هاســت. میدانی چرا؟ 
چون یک نفر مثل تتلو می آید که لحظه به لحظه 
عکس می گذارد و مدام آهنگ می دهد تا در ذهن ها 
باشد. هرکسی به نحوی سعی می کند خودش را 
به طرفدارانش نزدیک کند. یکی با کنسرت یکی 
با آهنگ زیاد. ولی ســروش در آهنگ هایش که 
زیاد هم نیســتند همه چیز را در میان می گذارد. 
آهنگی مثل »من اگه تو نباشی« می دهد و کلی با 
ما شخصی حرف می زند. نصیحت می کند. تشکر 
می کند و طرفداران هم قشنگ درکش می کنند. 
چون سروش دارد با او حرف می زند. این حرکت 
نشــان می دهد چقدر رپــر و طرفدارانش به هم 
نزدیک هستند. من با آهنگ هایش اشک می ریزم 

باافتخار. چون در هر لحظه با او هستم.
  این تأثیر تا چه اندازه است. اگر حرفی 
بزند که در تضاد با گفته های قبلی اش باشد، 

چه کار می کنی؟

در مورد اینکه می گویید یک چیزی بگوید که 
حرف های قبلی اش را  نقــض کند قبًا  این اتفاق 
افتاده. اگر اشتباهی کردند پذیرفتند و برای من 
همین که این آدم می تواند اشتباه کند، ولی بعد 

درستش کند ارزشمند است.
  مثال می زنید؟

مثًا زمانی ســروش در آهنگ »یه مشــت 
سربازیم« افتخار به وطن می کند و تعصب زیادی 
را نشــان می دهد، خیلی ناسیونالیستی. ولی از 
وقتی رفت خارج دیدش خیلی وسیع تر شد حتی 
گفت همه انسانیم و هیچ فرقی بین نژادها نیست. یا 
اشکان همین اواخر سر قضیه ای با آیین مشکل پیدا 
کرده بودند. چیزی به او گفته بود ولی بعد درستش 

کرد. من این ها را می بینم و یاد می گیرم.
 گفتید اولش که از هیچکس خوشت 
آمد به خاطر روحیه خشن و تهاجمی اش بود. 
از این طرفدارها نیســتی که می روند پای 
پســت طرفدارهای بقیــه رپرها  فحش 

می نویسند؟
آنها که این کار را می کنند بچه هستند. فقط در 
فضای مجازی می آیند  چیزی می گویند و می روند. 
من اگر باکسی کل داشته باشم تو میتینگ جوابش 

را می دهم.

مصاحبه با طرفداران: گفت وگو با یکی هواداران گروه ملتفت

مثل یک استاد دانشگاه از هیچکس می آموزم 

دنگ و دونگ

در این شرایط ناامیدی 
که مرگ ومیر و عدم توان 
مقابله با کرونا هر روز بذر 

یاس در کالبد و روحیه مردم 
می کارد؛ چنانچه مرکزی 
برای جلوگیری از انتشار 

یاس و احوال بد در جوانان 
این سرزمین بکوشد و آنها 

را به تالش و کوشش وادارد، 
شایسته تقدیر است
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