از «کارارا» تا «الوند»
برای حکیم توس

گفت وگو با فضلاهلل توکل
بازمانده نسل «گلها»

روایتهایی از مجسمههای شهری ایران

 12فضلاهلل توکل امروز  75ساله میشود .نوازنده پیشکسوت سنتور
از نسل گلهای موسیقی .او که یکی از بازماندگان برنامه گلهای
موسیقی اس��ت ،تحصیالت ابتداییاش را در تهران و در مدرسه
ایران گذراند و س��پس برای دوره دبیرس��تان ابتدا به دبیرستان پهلوی و
سپس در دوره دوم دبیرستان به دبیرستان مروی رفت و...

 14بیتردید اگ��ر بخواهیم به روایت مجس��مههای ش��هری ایران
بپردازیم هیچ نامی شایستهتر و مهمتر از ابوالحسن صدیقی  -پدر
مجسمهس��ازی نوین ایران -نخواهد بود و در میان مجسمههایی
که س��اخته است به زعم نگارنده ،باید نخس��ت از مجسمه بزرگمرد شعر
و ادب پارسی ،حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی آغاز کنیم .در میدان...

ن 1396
یکشنبه  14آبا 
سال اول ،شماره 8

خبر روز

در آیین افتتاح نمایشگاه کتیبههای عاشورایی مطرح شد

معرفی داوران جشن نوشتار
سینمای ایران

احمد امینی ،بیژن اش��تری ،س��عید قطبیزاده،
علیرضا محمودی و فرزاد پورخوش��بخت ،داوران
پنجمین جشن نوشتار سینمای ایران شدند.
به گزارش ایسنا ،اصغر نعیمی دبیر این جشن با اعالم
این خبر گفت« :با پایان مهلت ارائه آثار ،هیات داوران
کار خود را آغاز کردهاند .خوشبختانه از تمدید مهلت
فراخوان جشن استقبال خوبی بهعمل آمد و نامها و
چهرههای باسابقه عرصه نوشتار سینمایی در کنار
جوانها حضور گس��تردهای در این دوره از جش��ن
دارند که همین نکته کار رقابت را جذاب و داوریها را
دشوار میکند ».نعیمی درباره زمان اعالم نتایج این
جشن گفت« :حجم باالی آثار رسیده و حساسیت
هیات داوری نیازمند اختص��اص زمان کافی برای
رسیدن به نتایجی دقیق است ،اما در تالش هستیم
تا اوایل آذر ماه طی مراسمی برگزیدگان پنجمین
جشن نوشتار سینمای ایران را معرفی کنیم».

اجازه حکمفرمایی
جهل بر هنر را ندهیم

نامه علی رهبری ،رهبر سابق ارکستر سمفونیک به سیدعباس صالحی

آقای وزیر! جلوی اقدامات
نمایشی و ولخرجیها را بگیرید

گشایش تماشاخانه اکبر رادی
در رشت
تماشاخانه اکبر رادی با حضور اعضای هیات مدیره
بنیاد اکبر رادی ،جمعی از هنرمندان تئاتر ،شهردار
و مسئوالن شهری رشت گشایش یافت .به گزارش
ایلنا ،در آیین گش��ایش تماش��اخانه اس��تاد اکبر
رادی مرتضی عاطفی ،ش��هردار منطقه  2رشت ،با
اشاره به اینکه تماشاخان ه اس��تاد اکبر رادی نه در
فراخور شأن مقام رادی بلکه در حد وسع شهرداری
منطقه  2رشت بود و نیز با ابراز خرسندی از افزودن
مجموعهای هرچند کوچک به سایر مجموعههای
فرهنگی ش��هر رش��ت گفت :ورود به کار فرهنگی
دشوار است و سرمایهگذاری در این حوزه نیز ریسک
باالیی را میطلبد ،اما امروز با پذیرفتن این ریسک
توسطشهرداریرشتشاهدافتتاحچنینمجموعه
کوچک ،اما آبرومندی هستیم.

تأکید بر گسترش مناسبات
فرهنگی ایران وآلمان

«علیرضا تابش» مدیرعامل بنیاد س��ینمایی فارابی
با «مهدی رض��ا» نماین��ده اداره کل همکاریهای
فرهنگی و هن��ری س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات
اسالمی«،امیرحس��ین علماله��دی» مدیرعام��ل
سینمای هنر و تجربه و «اتو گراف» رایزن فرهنگی
آلمان ،روز یکشنبه  ۷آبان سال جاری در محل خانه
هنرمندان دیدار و گفتوگو کردند.
علیرض��ا تابش در ای��ن دیدار که بهطور مش��ترک
برگ��زار ش��د ،ضم��ن تأیی��د نق��ش نظارت��ی و
هماهنگ کننده س��ازمان ،از مجموعه فعالیتها و
تعامالت همکاریهای موثر بنیاد س��ینمایی فارابی
و سازمان فرهنگ و ارتباطات و رایزنیهای فرهنگی
تقدیر کرد .پس از پیگیری و مذاکره محمدعلی کیانی
ازسازمانفرهنگوارتباطاتبامدیریتسینمایهنر
و تجربه مبنی بر ضرورت انجام هماهنگیهای الزم
و رعایت مقررات قانونی در برگزاری هفتههای فیلم
کشورهای خارجی در ایران با نظارت سازمان فرهنگ
و ارتباطات مهدی رضا به نمایندگی از سوی مدیرکل
همکاریهای فرهنگی و هنری در این جلسه حضور
داشتند .اتو گراف ،رایزن فرهنگی سفارت آلمان در
ايران نیز در این دیدار به برنام ه س��فارت آلمان برای
گسترش مناسبات هنری در بخش موسیقی و تئاتر
نیز اشاره کرد و حضور موفق گروههای نمایشی آلمان
درادوارگذشتهوجشنوارهبینالمللیفیلموتئاترفجر
را به عنوان نمونهای از این توجه مطرح کرد.

جامعه فردا :علی رهبری ،رهبر سابق ارکستر
س��مفونیک تهران در نامهای خطاب به وزیر
ارشاد از حیف و میل اموال در وزارتخانه تحت
پوشش وی اخطار داد.
در ای��ن نامه ک��ه نس��خهای از آن در اختیار
«جامعه فردا» قرار گرفته ،آمده اس��ت« :این
روزها اخب��اری از داخل ایران ب��ه بیرون درز
کرده ،و در بین دانشجویان و موسیقیدانهای
خارج از کشور شایعهای به وجود آمده ،مبنی
بر اینک��ه اف��رادی از جانب دولت ای��ران در
حال رایزنی هس��تند تا یکی از ارکس��ترهای
س��مفونیک اروپا را با هزینهای سرسامآور به
ایران بیاورند .ممکن اس��ت اینگونه اقدامات
جهت ب َ َزک کردن چهره ممالکی در کشورهای
تازه به دوران رس��یده خلیجف��ارس ،اقدامی
ضروری باش��د ،ولی کش��ور عزیز ما ایران که
قدمتی  80ساله در ارکستر سمفونیک دارد و
دارای مدارس متعدد موسیقی و دانشگاه در
رشته موسیقی و صدها آموزشگاه خصوصی
موسیقی ،که از داخل آنها هزاران جوان نخبه
یآیند ،این ولخرجیها
و بااس��تعداد بیرون م 

به هر دلیلی که باشند ،خیانت به جوانان این
مملکت و هدر دادن امکانات بهحساب میآیند.
جناب آقای وزیر ،به خاطر خدا هم که ش��ده،
جلوی اینگونه اقدامات نمایشی را بگیرید و
امور را در راه منطقی و اصولی ،که صرفا منافع
گروه خاص و کوچک��ی را در نظر نمیگیرد،
هدایت کنید».
در بخ��ش دیگ��ری از این نامه آمده اس��ت:
«با افتتاح دوباره ارکس��تر سمفونیک تهران
در اس��فند ماه  ،۱۳۹۳کش��ورهای مختلف
عالقهمند ش��دند که برای اج��رای برنامه به
ای��ران بیایند .در آن زمان قرار گذاش��تیم که
ارکسترهای کشورهای عالقهمند ،به شرطی
میتوانند به ایران بیایند که برای دولت ایران
هزینهای در بر نداش��ته باشد .همانطوریکه
این امر در مورد ارکس��تر فیلهارمونیک چین
در مرداد  ۹۴انجام ش��د و ما برای حضور آنها
در ایران چیزی هزین��ه نکردیم .نکته جالب
این است که ارکس��تر فیلهارمونیک چین به
بنده ایرانی که ارکسترشان را رهبری کردم،
دس��تمزدی معادل دس��تمزد اروپایی بنده
پرداخت کرد .االن پس از دو س��ال چه شده
که ح��اال ما باید به ارکس��تری که به مملکت
ما میآید دس��تی بدهیم؟ این در حالی است
که ما نوازنده ،آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی
بینالمللی داریم که با این ارکسترها با دریافت
دستمزد بسیار باال نیز دعوت میشوند .جناب
آقای وزی��ر ،البته این را هم بای��د بگویم ،این
اولین ب��ار و تنها موردی نیس��ت که معاونت
هنری وزارت فرهنگ وارش��اد ،بودجهاش را
اغلب با کاله ش��رعی ،از طریق بنیاد رودکی
و یا ارگانه��ای دیگر ،بهعن��وان به اصطالح

انتقاد حسین زمان از وضعیت نامعلوم خود

حمای��ت از جوانان ،حمایت از آهنگس��ازان،
تجلی��ل و برگزاری مهمان��ی و دادن پاداش،
بابت مشاورات ،بهخصوص درجشنواره فجر و
عناوین مختلف دیگر ،به عدهای انگشتشمار
پرداخ��ت میکند .این درحالی اس��ت که در
ایران صدها موسیقیدان و دهها آهنگساز ایرانی
بسیار خوب ،حتی برای امرار معاش معمولی،
نیاز به کمک مالی وزارت فرهنگ و ارشاد دارند
و نوازندگان ارکستر سمفونیک نیز دستمزد
کافی ب��رای امرارمع��اش دریافت نمیکنند.
متاسفانه ،وزارتخانه شما سالهاست که این
جوانان را فراموش کرده و فقط به منافع چند
نفر انگشتشمار توجه میکند.
علی رهبری در بخش پایانی نامه خود ،آورده
است« :در خاتمه از شما تقاضا دارم در شرایط
سخت مالی فعلی ،بهخصوص آنچه مربوط به
جوانان میش��ود ،ضمن دستور رسیدگی به
وضع این س��ازندگان آینده مملکت ،جلوی
ولخرجیهای معاونت هنری را ،که هیچگونه
کمکی به سازندگی و پیشبرد هنر نمیکند،
بگیرید».

ديزاين

«وابست ه»ی محذوف
تورج صابریوند

دیزاینر

م��ا چیزهایی را که میبینی��م باور میکنیم .بخار فنج��ان را ،خمیازه
را ،شیش��ه شکس��ته را و خان ه نامرتب را باور میکنیم .نهتنها باورشان
میکنیم که بخشی مهمی از فهم و ادراک ما از جهان پیرامونمان هم
بههمین شکل س��اخته میشود .ما خمیازه را میبینیم و خستگیاش
را باور میکنیم حتی اگر ب��ه صراحت بگوید که حرفهایمان جذاب
اس��ت .ما بخار فنج��ان را میبینیم و داغی قه��وهاش را باور میکنیم،
بیآنکه دس��تی به آن بزنیم .دیدن ،آنقدر معتبر است که حتی گاهی
میگویم«:میبینم که دارد دروغ میگوید».
دروغ تصویر ندارد ،ما هم در واقع دروغ را نمیبینی م اما نش��انههایی و
چیزهایی را میبینیم که به دروغ گفتن داللت دارد .نشانههایی که ما
میبینی��م واقعیاند و به چیزهای دیگری دالل��ت دارند .داللتها چه
طبیعی باشند ،چه قراردادی ما یادشان گرفتهایم.
م��ا چیزهای نادیدنی را با دیدن چیزهای دیگر میبینیم .کالهی را که
از سر برداشته میشود میبینیم و احترام را میفهمیم .چیزهای ساده
دو روبرمان فهم ما و ادراک ما از جهان را میس��ازد .پس درس��ت است
اگر بگوییم «عقل مردم به چشمش��ان است» .اما این ضربالمثل فعال
ی دارد و
بار معنای منف 
تهمت میزند .ما زمانی
این مث��ل را میگوییم
ک��ه میخو ا هی��م
اش��اره به کوتهبینی یا
حماقتشان کنیم .در
توضیحاینضربالمثل
آمده «م��ردم چیزی
را ک��ه میبینن��د باور
میکنند» اما این جمله
درست ،باید هم همین
باشد .مهمترین ورودی
ما از جهان پیرامونمان

از طریق چشممان است ،اگر فهم ما به دیدن و چشمان وابسته نباشد،
پس باید به چه چیزی وابسته باشد؟
ی دارد که
ای��ن ضربالمث��ل امروزه اش��اره ب��ه بیاهمیتی چیزهای�� 
میبینی��م .به این اش��اره دارد ک��ه ظاهر جهان پیرامون ما س��طحی
اس��ت و چیز مهمی نیس��ت و خردمندانهتر آن است که هرچه بیشتر
باید به آن بیتوجه باش��یم و وقت��ی به جهان پیرام��ون و اطرافمان
بیتوجه میش��ویم ،فرودگاههایمان میش��ود س��ولهای به زش��تی
فرودگاه مان.
درختهای بلندباالیمان میش��ود فرچههای پالس��تیکی صورتی و
سرخابی خیابان پارکوی تا تجریش .صندوق رایمان میشود
آبی و
ِ
صندوقهای شبیه جانونی .نقاشیهای ش��هری میشود کاشیهای
شکست ه بدریختی که جز زشتی و استرسآوری کار دیگری نمیکنند
و سازمانهایی مس��ئول زیبایی شهر میشوند؛ سازمانهایی که شهر
را هر روز بهجای بدتری برای قدم زدن ،آرام بودن و از شهر لذت بردن
تبدیل میکنند .بعد میگوییم چرا مردم عصبیاند ،چرا مردم بدخلقند؟
چرا فرهنگ رانندگی ما این شکلی است؟
البته لباس و خانه و ش��رکتمان هم همین داس��تان را دارد .اما در آن
ضربالمثل؛ شاید اگر کلم ه «وابسته» را اضافه میکردیم ،ماجرا جور
دیگری میشد« :عقل مردم به چشمشان وابسته است» .در این حالت
نهتنها معنای جمله درستتر و محترمتر است که رویکرد و رفتار ما را
هم تغییر میدهد .در ای��ن حالت بیآنکه مردم را به کوتهبینی و ظاهر
بین��ی مته��م کنیم،
فعاالن��ه میپذیری��م،
چیزهای��ی ک��ه دیده
میش��ود در فهم ما از
خودمان و فهم دیگران
از م��ا حیاتی اس��ت.
درنگی الزم اس��ت که
دو روبرم��ان را ن��گاه
کنی��م که ای��ن وطن
در قال��ب چ��ه چیزی
دیده میشود ،چطور
دیده میشود و چطور
فهمیده میشود؟

عکس  :محمد مهیمنی

نمایش «النتوری»
در سینماتک کانادا

فیلم سینمایی «النتوری» ساخته رضا درمیشیان
در ونکوور کانادا روی پ��رده خواهد رفت .این فیلم
قرار اس��ت روز یکش��نبه  ١٢آبان (٢١نوامبر) در
سالن س��ینماتک کانادا در شهر ونکوور به نمایش
درآید .عرض��ه و پخش بینالملل��ی فیلم به عهده
محمد اطبایی (مستقلهای ایرانی) است .این فیلم
عاشقانهای پر التهاب در دل جامعه است .عشقی که
به جنون ختم میشود.
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دولت درباره هنرمندان مشکلدار
«ریسک»نمیکند
در دولت یازدهم و دولت دوازدهم  10بار به اداره کل موسیقی
مراجعه کردم اما هیچ نتیجهای نگرفتم
و ارشاد اسالمی در اولین نشست خبریاش با رسانهها درباره
سحر طاعتی
موضع وزارت ارشاد در قبال استاد شجریان گفته بود که همه
روزنامه نگار
ما آرزوی سالمتی برای استاد شجریان داریم.
بیش از دوهزار سال است که غرب و شرق به قدرت موسیقی در واق��ع در این س��الها تنها اقدام وزارت فرهنگ و ارش��اد
در برانگیختن احساسات اذعان کردهاند و فالسفه و هنرمندان اسالمی مجوز انتشار آلبوم «طریق عشق» اثر مشترک استاد
هر کدام تعریفی از آن داشتهاند؛ تعاریفی که برخی آن را علم شجریان و مرحوم پرویز مشکاتیان بود و این رونمایی از آلبوم
بدون حضور استاد و با حضور جمع کثیری از اهالی موسیقی
و برخی دیگری مظهری عالیتر از علم و فسلفه دانستهاند.
این هنر ش��اخص که در س��رزمین ما با حض��ور هنرمندان مهرماه  95در تاالر وحدت برگزار شد.
نامداری چون باربد و نکیسا ،شهنازی ،صبا ،خالقی ،وزیری ،حسین زمان دیگر هنرمندی است که به گفته خودش مدت
برومند ،درویشخان و ...رنگی دیگر به خود گرفته و نغمات  16سالی میش��ود که از همه گونه فعالیت هنری و تدریس
ایران��ی را در روح و ج��ان آدمی نهاده ،در ه��ر برهه تاریخی محروم شده است.
دستخوش سالیقی شده که ماحصل آن خلوت گزینی برخی او روز گذش��ته در گفتوگو با «ایلنا» عنوان کرد :در دولت
یازدهم و دوازدهم به ریاس��ت آقای حس��ن روحانی حدود
هنرمندان شده است.
از دوره صفویه که موس��یقی روند نزولی را طی کرد و برخی  10بار به وزارت ارش��اد و اداره کل موس��یقی مراجعه کردم
نغم��ات و آواهای موس��یقی با مرگ راویانش��ان که وارثان ت��ا فعالیت هنری خ��ود را آغاز کنم .در چهار س��ال ابتدایی
حقیقی آنها بودند ،ب��ه دلیل ان��زوا و ممنوعیت کاری برای دولت روحانی پاس��خ قانع کنندهای نگرفتم و در چهار سال
همیشه خاموش شدند تا به امروز که همچنان نگاه سلیقهای دوم دوباره مراجعه کردم و با من گفتوگوهایی شد که هیچ
بر این هنر حاکم اس��ت ،ش��اهد افت و خیزه��ای زیادی در نتیجهای نگرفتم.
رش��د و نمو آن ب��وده ایم که بخش عمده آن ش��اید به دلیل حسین زمان همچنین با اش��اره به اینکه هیچ مجوزی برای
گوشهنشینی اجباری هنرمندانی باشد که پرچمدار ژانرهای فعالیت به عنوان هنرمند ندارد ،گفته است :صدای من نباید
مختلف موسیقی کشورمان هستند؛ از موسیقی اصیل ایرانی در قالب یک اثر هنری منتشر شود البته برای این مسئله هیچ
حکمی از جانب مراجع قضایی صادر نشده و هیچ توضیحی
گرفته تا پاپ.
هنرمندان ش��اخصی که هر کدام دارای س��بک و اندیش��ه نی��ز به من داده نمیش��ود که دلیل این مس��ئله چیس��ت.
هن��ری هس��تند و همپای مردم با س��از و آواز خ��ود و خلق فقط گفته میش��ود از باال دستور داده ش��ده که شما اجازه
آث��اری ماندگار دوره انق�لاب و جنگ و اتفاقات��ی نظیر آنها فعالیت ندارید.
این خواننده موسیقی پاپ در بخش دیگری
را گذراندهاند ،ای��ن روزها با بیمهری روبهرو
از صحبتهایش ب��ه وضعیت ممنوعالکاری
هس��تند ک��ه ماحص��لاش خانهنش��ینی و
حسین زمان:
محمدرضا شجریان اش��اره کرد و در قیاس
سکوت س��از و آوازهایشان است؛ بیمهری
در  16سال گذشته
با خود اظهار کرده است :دولت روحانی قصد
که حتی تالشهای دلس��وزان موسیقی نیز
حتی یک نفر از خانه
ندارد درباره افرادی همچون من و هنرمندانی
نتوانس��ته کارگشا باش��د که اگر چنین بود
موسیقی با من تماس
که مشکالتی مانند من دارند ،اقدام یا ریسکی
بار دیگر میتوانس��تیم صدای خس��رو آواز
نگرفته و نپرسیده
کند .آنها ترجی��ح دادهاند روش قبل را ادامه
ایران -محمدرضا ش��جریان -را قبل از بروز
که مشکل فعالیت
دهن��د .مگر درباره محمدرضا ش��جریان که
بیماری در اجرای صحنهای بشنویم یا شاهد
نکردن من چیست؟
اس��تاد مسلم موس��یقی اس��ت ،چه اقدامی
تولیدات رس��می و برگزاری کنس��رتهای
درحالیکه من نه تنها
انج��ام دادند ک��ه مثال درباره م��ن بخواهند
خوانندگان��ی چون حس��ین زمان باش��یم،
جزئی از خانواده
انجام بدهند.
اما دری��غ که هر ک��دام اعداد  8و  16س��ال
موسیقی هستم
حس��ین زمان تنها گالیهمندیاش از دولت
خانهنش��ینی را در تاری��خ موس��یقی ایران
بلکه جزو معدود
نبوده بلکه از نقش خانه موس��یقی در تغییر
ثبت کردهاند.
هنرمندانی هستم
ش��رایطش ه��م اظه��ار ناراحت��ی و عنوان
ارش��اد
مدیران
باره��ا
ها
ل
س��ا
ط��ی ای��ن
که بعد از انقالب
کرده اس��ت :در  16س��ال گذشته حتی یک
محمدرضا
فعالی��ت
درباره
اظهارنظرهای��ی
موسیقی پاپ را
نفر از خانه موس��یقی با من تم��اس نگرفته
ش��جریان کردهان��د به طوری که س��ال 92
دوباره
و نپرس��یده که مش��کل فعالیت نکردن من
علی جنتی ،وزیر وقت ارشاد در دیدار خود با
رونق دادند
چیس��ت؟ درحالیکه من نه تنه��ا جزئی از
اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
خانواده موس��یقی هس��تم بلکه جزو معدود
گفته بود که در مورد آقای شجریان سیاست
دولت تا آنجایی که به وزارت فرهنگ مربوط میشود آن است هنرمندانی هس��تم که بعد از انقالب موسیقی پاپ را دوباره
که ایش��ان بتواند کار کند و دوستان و طرفدارانش بتوانند از رونق دادند.
با روندی ک��ه دولت و نهاده��ای صنفی موس��یقی در برابر
وجود ایشان بهره ببرند.
در سال  95بعد از اعالم بیماری استاد توسط شخص او ،همه ممنوعالکاری هنرمن��دان این حوزه پی��ش گرفتهاند فقط
مدیران در تمام نشس��تها و سخنرانیهای خود جز آرزوی میتوان تاس��ف خ��ورد ک��ه موس��یقی در س��رزمین هنر
س�لامتی برای ایشان هیچ پاس��خ دیگری درباره فعالیت او و موس��یقی گم ش��ده اس��ت و هیچ دل��ی نگ��ران این این
نمیدادند به طوری که سیدرضا صالحیامیری ،وزیر فرهنگ گم شدن نیست.

