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حس�ين پرنيا را با تصني�ف »گلپونه ه�ا«ي ايرج 
بسطامي مي شناسيم؛ تصنيفي كه با صداي شيرين 
و دلنشين اين خواننده اهل بم در جان و دل مردم 
نشس�ت و هنوز هم تازگ�ي اش را از دس�ت نداده 
است. پرنيا اگرچه هنوز به 50 سالگي نرسيده اما در 
طول سال هاي فعاليتش آلبوم هايي را منتشر كرده 
كه هر يك به فراخور زمان انتشارشان قابل توجه 
و تحس�ين بوده اند؛ »پادش�اه فصل ه�ا« با صداي 
عليرضا افتخاري، »رقص آشفته« و »حال آشفته« 
با صداي ايرج بسطامي و »رقصانه« با صداي شهرام 

ناظري به بهانه بزرگداشت حضرت موالنا. 
حاال قرار است پرنيا به همراه نازنين بياتي )بازيگر( 
روي صحنه برود تا تجربه تازه اش را در برج آزادي 
در قالب خوانش مت�ن و تكنوازي س�نتور به اجرا 
گذارد. او معتقد است جامعه امروز به سبب كمبود 
مطالعه در ورط�ه بي دانش�ي گرفتار آم�ده و اين 
هنرمندان هستند كه بايد مردم را به تفكر وادارند. 
در اين بين موس�يقي بي كالم بي ش�ك مي تواند 
بهترين گزينه ب�راي تحريك ق�درت خيال مردم 
باشد. »خالي از ش�ب، خالي از تو« عنوان آلبومي 
است كه پيش از اين پرنيا منتشر كرده و قرار است 
21 ارديبهشت ماه به همراه داستاني با قلم همين 

آهنگساز روي صحنه اجرا شود. 

  ايده اجراي كنسرت »خالي از شب، خالي از تو« از 
چه زماني و بر چه اساسي مطرح شد؟

من آلبوم »خالي از ش��ب، خالي از تو« را بيش از دو سال 
پيش توسط نشر »ني داوود« منتشر كردم و سال ها است 
در تالش هستم كه موسيقي در ايران را به سبب موسيقي 
بي كالم، به درك فهم و درك بيش��تر س��وق دهم. به اين 
منظور »خالي از شب، خالي از تو« اثري است كه مخاطب 
را وادار مي كند از ابتدا تا انتها، تحوالت دروني اش را مرور 
كند. هدف من اين بود كه ژانر جديدي از موس��يقي ارايه 
كنم كه كامال وابسته به تفكر اس��ت و از موسيقي رديف 
دس��تگاهي ما جداس��ت. من معتق��دم در جامعه اي كه 
انديش��يدن، تفكر و كتاب خواندن اندك شود معضالت 
اجتماعي، افزون خواهد ش��د. به همي��ن دليل هم فكر 
مي كنم موسيقي نقش تفكرمحور و خالقانه اي دارد. در 
حالي كه ما امروزه شاهد موس��يقي هايي هستيم كه به 
سطحي ترين شكل عرضه مي شوند و جنبه مصرف گرايي 
دارند. ش��ايد بهتر باش��د بگويم موس��يقي امروز حالت 
كنسروي پيدا كرده؛ كنسروي كه تاريخ مصرف آن بسيار 
هم كوتاه مدت است و به نظر من افول يك جامعه را از نوع 

موسيقي اي كه در آن رواج دارد مي توان دريافت. 
 به همين دليل تصميم دارم نگاه ديگ��ري از مخاطب را 
به سوي موس��يقي جلب كنم كه تفكرمحور است چون 
معتقدم موسيقي پيش از آنكه امري مصرفي باشد، دانش 
و علمي است كه متاسفانه در دنياي امروز سطحش پايين 
آمده است. سال هاست كه روي اين موضوع تالش كرده ام 
اما اينكه تا چه حد در اين زمينه موفق بوده ام چيزي است 

كه زمان آن را تعيين مي كند. 
  ش�ما پيش از اين در آثاري كه با ايرج بس�طامي، 
ش�هرام ناظري ي�ا عليرض�ا افتخاري داش�تيد با 

آنس�امبل هاي بزرگ كار كرديد كه كامال با ايده و 
فرم موسيقي اي كه مي خواهيد روي صحنه ببريد 
متفاوت اس�ت. در اين اجرا ش�ما تنها با يك ساز 
سنتور روي صحنه حضور داريد. آيا فكر مي كنيد 
با رشد آنسامبل هاي بزرگ، نياز امروز موسيقي ما 

توجه به موسيقي سازي است؟ 
اين سوال كلي اس��ت. من اگر براي اين اجرا ساز سنتور را 
انتخاب كرده ام به اين دليل است كه اين موسيقي از پيش 
نوش��ته ش��ده و چيزي بر مبناي بداهه روي صحنه اجرا 
نمي شود. اين كنس��رت در اصل خوانش يك رمان است 
كه به زبان موسيقي انجام مي شود. اگر عنوان دكلمه براي 
آن در نظر گرفته ايم به دليل همين خوانش رمان اس��ت 
و نيز اينكه تا به حال چنين كاري انجام نش��ده كه ذهن 
مردم براي اس��امي ديگري آماده باشد. به همين منظور 
هم روي اين قضيه پافشاري مي كنم تا چند اجرا بر همين 
مبنا داش��ته باش��م. فعال براي اجراه��اي اين چنيني به 
اركستراسيون فكر نمي كنم هرچند در آينده براي اماكن 
باستاني برنامه هايي را خواهم داشت كه براي گروه بزرگ با 
اركستراسيون سازهاي مختلف نوشته شده است. اما فعال 
مي خواهم از اين نقطه شروع كنم تا اين شيوه از موسيقي را 
به گوش مخاطب خاص برسانم. منظورم از خاص به اين 
مفهوم نيس��ت كه مردم براي من عام و خاص دارند بلكه 

منظور من، نوع موسيقي اس��ت كه خاص است و حتما 
كساني كه اين نوع موس��يقي را دنبال مي كنند، كساني 

خواهند بود كه بخشي از گذشته خود را مرور مي كنند. 
بخش عمده اين رمان داس��تان آدمي است كه در اتاقش 
نشس��ته و گذش��ته خود را مرور مي كند. گذشته اي كه 
سرشار از عاشقانه ها، پراكندگي ها، شكست ها، اضطراب ها، 
تش��ويش ها و خاطرات اس��ت. اين نگرش به موس��يقي 
ايده اي است كه من سال ها اس��ت روي آن كار كرده ام تا 
بتوانم رمان هاي پيشرفته اي را براي س��ازهاي ايراني به 
زبان موسيقي اجرا كنم. چون معتقدم س��ازهاي ايراني 
به اين شكلي كه در دنيا معرفي شده اند، بخشي از سنت 
ما هستند. اين سازها قابليت موس��يقايي بااليي دارند و 
مي توانند در اي��ن زمينه ميدان گرداني كنند. متاس��فم 
بگويم كه در طول اين س��ال ها، رس��انه مل��ي كه همان 
راديو و تلويزيون باشد هيچ رفاقتي با موسيقي نداشته و 
همچنان هم به اين كارش ادامه مي دهد. من هم به عنوان 
يك موسيقيدان اميدي به بهبود اين رويه ندارم. در چنين 
وضعيتي فكر مي كنم همه موزيس��ين هاي ايراني با هر 
تفكري كه دارند، تالش شان را مي كنند. من هم بنا بر تفكر 

خودم اين جريان را پيش مي برم. تفكر من بر اين مبناست 
كه موسيقي بيشتر از آنكه شنيده شود، فكر شود. 

  اش�اره كردي�د ك�ه ق�رار نيس�ت موس�يقي 
اجرا ش�ده در اين كنس�رت وابس�ته به موسيقي 
رديف دستگاهي باشد. آيا بايد در كنسرت »خالي 
از شب، خالي از تو«، ش�اهد اجراي يك موسيقي 

آمبيانت با ساز سنتور باشيم؟
خير. هر موسيقي اي كه در هر جاي دنيا نواخته مي شود 
در گام هاي موسيقي خالصه مي شود. ما هم در موسيقي 
ايراني خواه ناخواه ازگام هاي اين موسيقي بهره مي گيريم 
اما اين كنس��رت برگرفته از موس��يقي رديف دستگاهي 
نيست كه حتما تمام گوشه هاي يك دستگاه يا آواز اجرا 
شود. بلكه بيشتر حكم توصيف حالت هايي است كه يك 

انسان تنها دارد و درگير مرور خود است. 
  رماني كه قرار است بخشي از آن را نازنين بياتي 

بخواند، نوشته خودشماست؟ 
بخش��ي از فعاليت من در حوزه ادبيات اس��ت و 4 س��ال 
پيش هم اين رمان را نوشتم كه بعدها با موسيقي همراه و 
منتشر شد. عالوه بر اين من روي شعر بلند »افسانه نيما« 
هم به همين شيوه موسيقي نوشته ام كه اميدوارم بتوانيم 
در اجراهاي مان بخش هاي��ي از آن را اجرا كنيم تا اين نوع 
موس��يقي در آينده رونق بيش��تري بگيرد و چشمگيرتر 

شود. همه مطالعات آدمي در تربيت نوشتاري او تاثيرگذار 
است اما آنچه من س��عي دارم روي كاغذ بياورم محورگريز 
است و نمي خواهم پيرو شخص خاصي باشم. درست مثل 
موسيقي اي كه مي نويسم. همه اس��اتيد و موسيقيدانان 
گذش��ته در من تاثيرگذار بوده اند؛ از جليل شهناز گرفته 
تا فرامرز پايور، حس��ن كسايي، پرويز مش��كاتيان و غيره. 
آثار هر يك از اين اس��اتيد ساختار داش��ت. در ادبيات هم 
من با س��اختار ادبي كه در طول اين س��ال ها فرا گرفته ام، 
پيش رفته ام. به همين دليل هم تالش كردم تا موس��يقي 
را در خدم��ت كالم بگيريم تا روايت تازه ت��ر و روان تري به 
مخاطب ارايه كنم. اگرچه واقعا براي انجام اين كارها هيچ 
امكانات ويژه اي نداشتيم و با سختي فراوان، صرفا برمبناي 
عاليق شخصي كارمان را پيش مي بريم. ما نه رسانه داريم و 
نه تبليغات. حتي مجوزهاي ما 8-7 روز قبل از اجرا صادر 

مي شوند. 
  البته بحث صدور مجوز براي اكثر كنس�رت ها به 

همين روال است... 
به نظرم اين كار را به عمد انجام مي دهند تا موسيقي هاي 
جدي به مردم معرفي نشوند و مردم همان موسيقي هاي 

بي پايه و اساسي كه صرفا جنبه سرگرمي و ُجنگ وار دارند 
را به تماش��ا بنش��ينند تا تخليه روحي _ رواني شوند. اما 
من هميشه اين سوال را داشته ام كه تخليه آدم ها به چه 
قيمتي؟ به قيمت آنكه هميشه در بي سوادي و بي اطالعي 

مفرط نگه داشته شوند؟ 
به همين دليل فكر مي كنم مطالعه و انديشه باعث رشد 
و تعالي يك جامعه مي شود كه امروزه فقدانش در جامعه 
ما به شدت احساس مي شود. من در اين زمانه سعي دارم 
به س��هم خود اين كار را انجام دهم. كار ما »نو« است اما 
اميدوارم مردمي كه اين موسيقي براي شان اهميت دارد 
از كنس��رت ما حمايت كنند و در اين اجرا حضور داشته 
باشند تا اين طرح ها با نقدهايي كه بعدا مطرح مي شوند 
مسيرش��ان را پيدا كنن��د و در نهايت توجه م��ردم را به 

موسيقي  بي كالم بيشتر جلب كنيم. 
  با توجه به سبقه طوالني اي كه در ساخت قطعات 
و انتشار آلبوم هاي موسيقي ايراني داريد، شرايط 
روز موس�يقي ايراني را چط�ور ارزيابي مي كنيد؟ 
فكر مي كنيد موس�يقي هايي كه ام�روز در قالب 
ايراني ارايه مي شوند تا چه حد به ساختار اين نوع 

از موسيقي پايبند هستند؟ 
موس��يقي ايراني عالوه بر اينكه حس��ي اس��ت يك علم 
است و منطبق با ساختارهاي اين علم شكل گرفته است. 
موسيقي هايي كه اخيرا در جامعه مي شنوم فاقد ساختار 
است و اغلب موسيقي هايي است كه تكرار آنها را تنها در 
خودشان مي توان جست وجو كرد؛ به بيان بهتر كاري كه 
ما انجام مي دهيم يك طرح نو اس��ت اما اينكه اين طرح 
چقدر مي تواند موفق باشد مس��تلزم گذر زمان است. اما 
امروزه شاهد موسيقي هايي هس��تيم كه پديدآورندگان 
آنها، بدون آنكه اين كلمات را به زب��ان آورند، اصرار دارند 
كارشان »خاص« و » نو« اس��ت. امروزه با همين كلمات 
نوگرايي، اركسترهاي تلفيقي، اركس��ترهاي نو و... انواع و 
اقسام موسيقي هاي بي ساختار ارايه مي شود كه مثل يك 
مسابقه بي آغاز و پايان است. براي اين كارها هيچ شروعي 
نمي توان متصور ش��د چنان كه پاياني هم ندارند. در اين 
مسابقه هر كس مي تواند ادعا كند كه برنده است ولي به 
نظر من، اين ساختار اس��ت كه دوام و قوام يك اثر را مورد 
چالش قرار مي دهد؛ اينك��ه آن اثر چقدر مي تواند با مردم 
سرزمينش و جهان ارتباط برقرار كند. تازه به نظر من اين 
يك نگاه سطحي است و در بحث كالن تر مي توان پرسش 
كرد كه كداميك از اين موسيقي ها توانسته اند در جهت 
باال بردن سطح سليقه شنيداري مردم و فرهنگ جامعه 
مورد استفاده قرار بگيرند؟ اين جنبه دوم اهميت بيشتري 
دارد. موسيقي اي كه من اجرا مي كنم بايد مخاطب اهل 
تفكر، فرهنگ، تاريخ، فلسفه و هنر داشته باشد تا بتواند 
اين موسيقي را واكاوي و دنبال كند. كسي كه اهل فلسفه 
نيست و هر روزش به تكرار مي گذرد اين موسيقي برايش 
آزار دهنده اس��ت. بزرگ ترين نقد م��ن به جامعه همين 
است و نوك پيكان اين انتقادات به سمت سياستمداران و 
مسووالني است كه با برنامه هاي غلط شان باعث مي شوند 
سليقه مردم به اين سطح كشيده ش��ود. در راس آنها هم 
آموزش و پرورش اس��ت كه متاس��فانه با تدريس دروس 
تقريبا بي ربط جامعه را به سمتي برده كه فاقد فكر كردن، 
انديشيدن و مطالعه اس��ت. نقد دوم من در اين زمينه به 
مدارك تحصيلي اي است كه ارايه مي شوند. طبيعي است 
با اين سطحي نگري كه رواج يافته مدارك تحصيلي هم از 

موسيقي، ميراث خانوادگي اوس��ت. پدرش »استاد 
رحيم« و پدربزرگش »اميرجان« هر دو از رباب نوازان 
برجس��ته بوده اند. خانواده »خوش ن��واز« ميراث دار 
موسيقي كهن افغانستان است. آنها پشت در پشت، 
س��از نواخته  و آواز خوانده اند. حاال آن همه ميراث، به 
او رس��يده است. »نس��يم خوش نواز« بعد درگذشت 
پدرش استاد »رحيم خوش نواز« در ارديبهشت 89، 
حاال در قامت يك رباب نواز برجسته در محافل هنري 
و در جمع هموطنانش، نام پ��در و پدربزرگش را زنده 

مي كند. 
نس��يم خوش نواز كه متولد مش��هد اس��ت، عالوه بر 
حضور در جشنواره هاي موس��يقي، با صدا و سيماي 
خراس��ان رضوي ه��م هم��كاري دارد و آث��اري را از 

موسيقي افغانستاني ثبت و ضبط كرده است. 
او حاال در موسس��ه فرهنگي »ُدّر دري« كه به همت 
»ابوطالب مظفري« شاعر برجسته افغانستاني اداره 
مي شود، مشغول تدريس موس��يقي است. شاگردان 
ايراني و افغانستاني نسيم خوش نواز، از او نواختن رباب 
را مي آموزند كه به اندازه تاريخ موسيقي، قدمت دارد. 

رباب، نام عمومي سازهاي زهي
نس��يم خوش نواز معتقد اس��ت، ربابي كه در ادبيات 
كهن فراوان ياد ش��ده، نامي عمومي براي س��ازهاي 
زهي اس��ت. او مي گويد: »تك��رار ف��راوان واژه رباب 
در ش��عر كهن، به ويژه در كنار چنگ و دف و نبودن 
نامي از دوتار يا تار، نش��ان مي دهد كه رباب، درواقع 
نامي عمومي بوده كه براي  سازي زهي به كار مي رفته 
است؛  سازي كه كاسه اي داش��ته و دستان و تارهايي 
روي آن بسته مي شده اس��ت. »تنبور« و »دوتار« هم 
بايد از همين ساز زهي، منشعب شده و وارد موسيقي 
خانقاهي يا موسيقي عرفاني ش��ده باشند و بعدترها 
به موسيقي مقامي و موسيقي عاشقي راه پيدا كرده 
باشند. از آن طرف، »تار« هم احتماال شكلي ديگر از 
همان ساز كهن است؛ شكلي كامل تر از دوتار و تنبور 
و بستري ش��ده براي ارايه موسيقي فاخر و كالسيك 
ايراني و البته شكلي از آن ساز كهن هم با نام رباب در 
بخش هايي از خراس��ان بزرگ، در ايران و افغانستان 

باقي مانده است.« 
نس��يم خوش نواز مي گويد: »به باور من، هر قوميت و 
مليتي، رباب خود را دارد به ويژه در بين كش��ورهاي 
كهن شرقي، هميشه گونه اي از ساز زهي وجود داشته 
و دارد. « او توضيح مي دهد: »رباب كالس��يك ايراني 
هم يكي از همان سازهاس��ت كه عمدت��ا در مناطق 
جنوبي به ويژه در سيس��تان و بلوچس��تان استفاده 
مي شود و به خاطر وجود س��ه سيم بم تار به »عود« يا 

»بربط« نزديك است اما رباب افغانستان با نوآوري اي 
كه در آن انجام شده، ساز ديگري است.«

اين رباب نواز جوان معتقد است رباب فعلي افغانستان 
تلفيق دو س��از كهن رباب و چنگ است. او مي گويد: 
»در روزگاري ك��ه ه��رات، پايتخت هن��ر و فرهنگ 
خراس��ان زمين بوده، ابداع مهمي در ساز رباب انجام 
شده و آن هم تلفيق چنگ و رباب در يك ساز است.« 
او معتقد است سه س��يم بم تار در رباب افغانستاني، 
همان رباب كهن و س��يم هاي ديگ��ر، كاركرد چنگ 
را دارد و ب��ه نوازنده اي��ن ام��كان را مي دهد تا طيف 

كامل تري از نواهاي مختلف را بنوازد. 
او مي گويد: »اين س��از تكامل يافته، بعدها در منطقه 

وسيعي از خراسان تاريخي رواج پيدا كرده است.«

سازي از چوب درخت توت 
رباب نواز برجس��ته خراساني به هنر س��اخت ساز در 
افغانستان هم اش��اره مي كند و مي گويد: »ساز رباب 
را هم مثل دوتار، از چوب درخت توت مي س��ازند، آن 
هم توت سفيد بي دانه. دسته ساز را هم از چوب توت 
مي سازند يا از چوب زردآلو. بعضي از رباب ها يك تكه 
هستند يعني كاسه س��از و دس��ته اش، از يك كنده 
ساخته شده اند و بعضي ها هم دو تكه. يعني كاسه ساز 
و دسته اش جداگانه ساخته شده اند و در ادامه به هم 

متصل شده اند. « 
او توضيح مي دهد: »صفحه رباب هم كه از پوست آهو 
است و اگر پوست آهو نباشد از پوست بز هم مي شود 
به جاي آن استفاده كرد. سيم هاي ساز هم در قديم يا 
از نخ ابريشم بوده و روده تابيده گوسفند؛ براي همين 
هم به آنها ساز زهي گفته مي شده اما حاال از سيم هاي 
مسي سفيد و س��رخ به عنوان تارهاي س��از استفاده 

مي شود.« 
نس��يم خوش نواز مي گويد: »رباب چهار پرده دارد اما 
مرحوم پدرم يك پ��رده ديگر هم ب��ه آن اضافه كرد. 

پرده اي كه پدرم ابداع كرده، ربع پرده باالست.« 
او توضيح مي دهد كه: »من هم چندتايي نوآوري در 
رباب انجام داده ام از جمله اينكه يك زائده ميخ مانند 
در مسير يكي از س��يم هاي زير، قرار داده ام كه طنين 
ويژه اي دارد. عالوه بر آن براي نخس��تين بار، از سيم 

گيتار براي بم تار رباب استفاده كرده ام.« 

رباب، ساز مجالس سماع 
نس��يم خوش ن��واز ب��ه ب��اوري اش��اره مي كند كه 
سينه به س��ينه در بين هموطنانش نقل مي شود. او 
مي گويد: »ساز رباب، ساز موالناست. او معتقد است 
مس��تندات تاريخي هم وجود دارد كه نشان مي دهد 
رباب، س��از رايج��ي در محافل عرفاني ب��وده و حتي 
مجالس س��ماع، بر پايه اين س��از ش��كل مي گرفته 
است.« او چند بيتي هم از موالنا مي خواند كه در آن، 

شاعر شوريده بلخ از عالقه اش به رباب مي گويد: 
»رباب، مشرب عشق است و مونس اصحاب

كه ابر را عربان نام كرده اند رباب
چنانك ابر سقاي گل و گلستان است

رباب قوت ضميرست و ساقي الباب...«
رباب نواز برجسته افغانستاني مي گويد: »موالنا، بلخي 
است و طبيعي است باورهايي كه در زادگاهش درباره 
او و روز و روزگارش وج��ود دارد، جل��وه اي از واقعيت 

داشته باشد.« 
او معتقد اس��ت چن��دان بيراه نيس��ت اگ��ر بگوييم 
موس��يقي پرش��ور و در عين ح��ال متفاوت��ي كه بر 
غزل هاي موالنا حاكم است، حاصل تولد اين شعرها 

در محفلي است كه ساز رباب نواخته مي شده است. 

موسيقي هم زيستي و هم جواري 
فرزند استاد مرحوم رحيم خوشنواز، رباب را يك ساز 
كامل مي داند كه مي ش��ود آن را منفرد به كار گرفت. 
او مي گويد: »همچنان كه در موس��يقي مقامي دوتار 
يك ساز منفرد اس��ت، در موسيقي اصيل افغانستان 
هم رباب، س��ازي منفرد بوده است. اس��تادان زيادي 
هم داش��ته و داريم كه هم رباب نوازي مي كنند و هم 
مي خوانند. درست مثل عاش��يق ها و بخشي هاي از 
ايران.« او ادامه مي دهد: »البته موس��يقي افغانستان 
دگرگوني هاي فراواني پي��دا كرده و به وي��ژه در اين 
تغييرات، رباب، همنش��يني بهتري با ديگر س��ازها 
يافته اس��ت ام��ا همچنان س��نت هاي موس��يقايي 

خراسان زمين به ويژه در هرات، رايج است. «
نسيم خوش نواز معتقد اس��ت به همان اندازه كه در 
ايران و افغانستان در دو سوي خراسان تاريخي، زبان 
و ادبيات مسير متفاوتي را پيموده، موسيقي هم دچار 
دگوگوني ش��ده اس��ت.  او در ادامه به دگرگوني هاي 
موسيقي افغانستان از موسيقي خراساني تا موسيقي 
فعلي اشاره مي كند و بخش عمده اين دگرگوني ها را 
حاصل ورود فرهنگ موسيقايي هند و نيز هم جواري 
و هم زيستي هنرمندان افغانس��تاني با قوميت هايي 

مانند پشتو ها و اقوام اردو زبان مي داند. 
او توضيح مي دهد: »»طبله« يا »طبال« و »هارمونيه« 
يا »ارمنيه« دو س��از مهمي است كه از موسيقي هند 
وارد موسيقي افغانستان شده اند و حاال ديگر پاي ثابت 

اين موسيقي به شمار مي آيند. طبال، شامل دو طبل 
كوچك است كه با دست نواخته مي شود و هارمونيه، 
نوعي ساز بادي ش��بيه »اُرگ« و »آكاردئون« است. 
در موسيقي افغانس��تان و به ويژه در بخش موسيقي 
اصيل آن، س��از »دمبوره« را هم داريم كه گونه اي از 
دوتار است و حتي نامش هم يادآور تنبور ايراني است. 
»قيچك« هم هس��ت و »زيربغلي« كه سازي شبيه 

تنبك است.« 

مردم افغانستان تشنه موسيقي 
نس��يم خوش نواز، تاس��ف مي خورد كه نسل جوان، 
آشنايي چنداني با س��ازهاي كهن ندارند: »گاهي در 
كوچه و خيابان يا محافل هنري، جواناني را مي بينم 
كه از ديدن س��از، متعجب مي ش��وند؛ يعني معلوم 
اس��ت كه در عمرشان س��از نديده اند در حالي كه در 
س��رزميني زندگي مي كنند كه س��از و آواز، قدمتي 
چند هزارس��اله دارد.«  اي��ن رباب نواز افغانس��تاني 
توضيح مي دهد: »افغانس��تان چندي��ن دهه درگير 
جنگ بوده است. طبيعي اس��ت كه در آن وضعيت، 
موسيقي نمي تواند در زندگي مردم جايگاهي داشته 
باشد. آدم ها در آن شرايط اگر مي توانستند جان شان 
را حفظ كنند، هن��ر كرده بودند. ديگ��ر مجالي براي 
موسيقي باقي نمي ماند اما موسيقي جزيي از فرهنگ 
اين مردم است. معلوم اس��ت كه فراموش نمي شود. 
در آن س��ال ها، مهاجران افغانس��تاني در كشورهاي 
مهاجرپذير، به ويژه در ايران، موسيقي ش��ان را حفظ 
كردند و حتي ارتق��ا دادند. اين تجرب��ه و تبحر حاال 
به خود افغانس��تان هم منتقل شده اس��ت. حاال در 
افغانستان، به نسبت سال هاي جنگ، وضعيت بهتري 
حاكم است؛ براي همين هم موسيقي دارد دوباره در 

افغانستان پا مي گيرد.« 
نس��يم خوش نواز مي گويد: »حاال آرام آرام موسيقي 
دارد دوباره به همان جايگاه قبل از جنگ مي رس��د و 
هنرمندان ارزش و اعتبار خود را پيدا مي كنند. مردم 
افغانس��تان تشنه موس��يقي هس��تند و جريان هاي 
مختلف موسيقي در افغانس��تان، خودشان را عرضه 
مي كنند. از موسيقي كهن بگيريد تا موسيقي روز. اين 
وضعيت، نويدبخش روزهاي بهتري براي موس��يقي 

كهن افغانستان است.«

از چند روز قبل پوستر تبليغاتي فيلم »به وقت شام« 
ب��ا تصوير بازيگ��ر »چط��وري ايران��ي؟« در پرديس 
سينمايي كوروش نصب شده و بنا بود در جهت جذب 
مخاطب و كمك به فروش اين فيل��م؛ اكران ويژه اي با 
حضور بازيگر نقش داعشي فيلم صورت گيرد. نكته اي 
كه تقريب��ا در تمام نمايش هاي وي��ژه فيلم ها صورت 
مي گيرد و اصال چيز عجيبي نيس��ت. اما روز دوشنبه 
ماجراي اين اكران ويژه ابعاد ديگري پيدا كرد. تعدادي 
از بازيگرهاي داعش��ي فيلم »به غيراز جوزف س��المه 
بازيگر اصلي به وقت ش��ام با ديالوگ معروف چطوري 
ايراني؟« در نقش و كاراكتر اصلي خود با لباس خاص 
نيروهاي تكفيري در ساعات شلوغ و پرتردد مجتمع 
تجاري كوروش ابتدا سوار بر اسب در محوطه بيروني 
ظاهر مي ش��وند و س��پس به داخل مجموعه آمده و 
طي حركت نمايشي براي فيلم »به وقت شام« تبليغ 

مي كردند. 
ام��ا تصاوير منتشرش��ده درفضاي مج��ازي حكايت 
ديگري داشت؛ اين حركات در ساعات شلوغ مجتمع 
بيشتر از اينكه حالت تبليغاتي به خود بگيرد هم باعث 
ترس و اضطراب مردم عادي و مخاطبان س��ينمايي 
شده بود و هم نشان دهنده اين نكته بود كه چه ساده 

مرز تبليغ و ترس مردم مخدوش مي شود. 
در همين زمينه به سراغ علي سرتيپي، مدير پرديس 
س��ينمايي كوروش و رييس كان��ون پخش كنندگان 
رفتيم و از او در مورد نحوه تبليغ فيلم »به وقت شام«در 
اين مجتمع پرس��يديم كه او گفت: »اساس��ا هرگونه 
تبليغي كه در جهت معرفي يك فيل��م و دعوت مردم 
به سالن هاي سينمايي براي تماشاي فيلم ها باشد را ما 
مي پذيريم چون قرار ما بر اين است كه از سينما حمايت 
كنيم. به عنوان نمونه ب��راي نمايش فيلمي از صبح تا 
شب سالن ها را باز مي گذاريم تا عوامل فيلم بتوانند براي 

فيلم شان تبليغ كنند.« 
س��رتيپي كه پخش كننده فيلم »به وقت ش��ام« هم 
هست با اشاره به اينكه در جريان كم و كيف تبليغات 
فيل��م »به وقت ش��ام« در پرديس ك��وروش نبوده به 
»اعتم��اد« توضيح داد: »من هم به س��هم خ��ودم از 
مردمي كه دچار رعب و وحشت ش��دند عذرخواهي 
مي كنم. اما بايد بگويم ك��ه اول از همه من در جريان 
اين ابعاد ماجرا نبودم و دوم اينكه كليپي كه در فضاي 
مجازي منتشرشده بيش��تر در جهت تشويش اذهان 
عمومي بوده. شما به فيلم هاي اصلي نگاه كنيد خواهيد 
ديد كه مردم به اين صحنه هاي نمايشي نگاه مي كنند 

و كنار اين بازيگران حركت مي كنند.«
وي كل زمان اجراي اين نمايش را نيم ساعت دانست 
و افزود: »بدون در نظر گرفتن درست يا غلط بودن اين 

وجه از تبليغات، فروش فيلم »به وقت شام« طي يكي 
دو روز گذشته افزايش داشته است.«

 سرتيپي توضيح داد: »واقعا نمي دانستيم ابعاد ماجرا 
اين گونه اس��ت؛ قبل از اجراي اين نمايش راديوهاي 
داخلي پرديس به ك��رات اعالم كردند كه قرار اس��ت 
نمايشي با حضور بازيگران داعشي فيلم »به وقت شام« 
صورت بگيرد و همه چي��ز از پيش آماده ب��ود و مردم 

مي دانستند قرار است نمايش اجرا شود.«
اما تيغ تيز اين حركت تبليغاتي بيش از هركس��ي بر 
تن شخص حاتمي كيا فرورفت. با وجود اينكه مي توان 
متصور بود كه ابراهيم حاتمي كيا در جريان اين ش��و 
تبليغاتي نبوده، اما صفحات مجازي سرشار از انتقاداتي 

بود كه به خالق »آژانس شيشه اي« مي شد. 
بااين حال حاتمي كيا صبح ديروز نامه اي را منتشر كرد 
ضمن اعالم بي خبري از ماجرا از عموم مردم و كسبه 
پرديس كوروش عذرخواهي كرد: »تصورم آن بود كه 
قرار است كسي به شكل ريش قرمز در فضاي بيروني 

كوروش بايس��تد و مردم با او عكس بيندازند نه اسبي 
و نه جمعي و نه فري��ادي، آن هم داخ��ل مجتمع در 
مخيله ام نبود و من بي خبر بودم. عزيزاِن آزرده خاطر 
در مجتمع كوروش، اعم از مردم و كسبه  محترم، اگر 
دلي لرزيد، اگر وحش��تي ايجاد ش��د، بر ما ببخشيد و 

حالل مان كنيد.« 
البته به اين نكته هم بايد اشاره كرد كه از نوروز امسال 
كه فيلم »به وقت ش��ام« در سطح س��ينماهاي ايران 
اكران شده تلويزيون در ساعات پرمخاطب خود براي 
تبليغ اي��ن فيلم صحنه هاي خش��ونت آميز داعش را 
به كرات پخش كرده و از طرف ديگر موضوع س��ريالي 
تحت عن��وان پايتخت ه��م در همين مس��ير بود و 
تبليغات ش��هري هم مزين به تصاوير داع��ش بود.  با 
اين ح��ال اين نام��ه حاتمي كيا چندان ب��راي برخي 
از  منتق��دان قانع كننده نبود و بعض��ي معتقد بودند 
كه اگر حضور نيروهاي داعش��ي به نوعي تبليغ براي 
فيلم به وقت ش��ام بوده پس براي معرفي فيلم »تنگه 
ابوقريب« ب��ه كارگرداني بهرام توكل��ي در تهران چه 

اتفاقي خواهد افتاد؟ 
و نكته آخر اينكه به نظر مي رس��د تيم تبليغاتي »به 
وقت شام« از نمونه محيطي سريال پرطرفدار گيم آف 

ترونز به شيوه اي خام  بهره بردند.

ناص��ر چش��م آذر هم��ه ج��اي 
موس��يقي ما حض��ور داش��ت و 
از اين نظ��ر، در تاريخ موس��يقي 
معاصرم��ان، اگ��ر نگويي��م ك��ه 
»بي همتا«، اما به  يقين »كم همتا« 
است: »ساخت و تنظيم موسيقي 
براي ترانه«، »تنظيم موس��يقي 
براي ترانه«، »موس��يقي فيلم«، »موس��يقي بي كالم«، 
»موس��يقي كودك«، »موس��يقي براي ش��عرخواني«، 
»نوازندگي«، »اجراي كنس��رت و رهبري اركس��تر در 
آن ها« و ديگر عرصه ها. با تكيه بر مجموعه آثارش در اين 

گستره وسيع، من هيچ به مرگش اعتقاد ندارم. 
هر چند كه تلخي نبوِد امكان ديدن روي مهربان و صداي 
هميشه شادي بخشش با من مي ماند، اما براي من، ناصر 
چشم آذر، در قطرات باران و آسمان آبي نشسته است. هر 
بار كه باران ببارد، همه قطراتش را در خود جمع مي كنم 
و »باران عشق« مي شنوم كه از دريا آغاز و به دريا هم ختم 
مي شود؛ و هر گاه كه آسمان آبي باشد، همه آن پرندگان 
عاش��قي را كه براي آنها با »پن فلوت« ِورد خواند و نواي 
عشق را از حنجره شان بيرون كشيد، باالي سرم مي بينم 

كه از گلوي او برايم پيغام آورده اند.
    

بيشتر ساعت عمرش را با ساز مي گذراند. عاشق ساز بود 
و در طول دوران گفت وگو براي كتاب »باران عشق« هم 
چند بار تصريح كرد كه »عاشق حمل كردن ساز و نشان 
دادن اينكه از راه س��اخت و اجراي موسيقي، زندگي اش 

مي گذرد، است.« 
»س��اخت« و »اجرا«ي موس��يقي يعن��ي اينكه هم 
»موسيقيدان« بود و هم »آهنگس��از«. بي شك فرق 
زيادي ميان اين دو عبارت است كه اينجا مجال بسط و 
گسترش معنا و تفاوت آنها نيست، هر چند كه به طور 
نسبي هر آهنگسازي، از س��طحي از دانش موسيقي 
برخوردار است و هر موسيقيداني هم با ساخت اثري، 
مي تواند »آهنگساز« ناميده شود؛ اما شايد با رواداري 
بتوان گفت كه معيار سنجش »موسيقيدان« شدن، 
ميزان بهره گيري از آموزه هاي علم موس��يقي است و 
ابزار اوليه، براي دريافت ميزان موفقيت در »آهنگساز« 
بودن هم ، سطح استقبال و خوشايند جامعه مخاطبان 

هدف هر اثر. 
 اما آنچه هس��ت و مي توان آن را به صراح��ت بيان كرد 
اين است كه ناصر چش��م آذر در عين برخورداري كامل 
از گس��تره معنايي هر دوي اي��ن عبارات، اي��ن مهارت 
و ش��ناخت را هم داش��ت كه از تركيب اي��ن دو، آثاري 
خاطره انگيز هم براي گذر ايام بس��ازد. چه آنكه هميشه 
س��ويه آثار او به س��مت مخاطب عام بود، ام��ا از معدود 

انگشت شماراني بود كه ساخته هايش هم قد سليقه مردم 
نشد تا محبوب مردم ش��ود. به واس��طه زندگي در متن 
جامعه، مرز بين »عامي ش��دن« و »كنده شدن از عام« 
را مي دانس��ت. به قول اس��فنديار منفردزاده آهن ربايي 
را مي مانس��ت كه نه آنچنان دور مي ش��د ك��ه براده ها 
به فرمانش نباش��ند و نه چنان نزديك ك��ه براده ها به او 
بچسبند و خود، از جنس آنها شود. ناصر چشم آذر مهارت 
اين را داشت كه بافاصله از براده ها بايستد و آنها را با خود 

جابه جا كند. 
به دنبال اين مهارت و آگاهي آنجا كه صحبت از استقبال 
عموم و ميزان محبوبيت س��اخته هايش مي شد، خود، 
براي اثر خود، لباس موس��يقيداني منتقد را مي پوشيد 
و به نقد آن مي رفت. ه��ر بار كه جاي��زه اي گرفت، خوِد 
موس��يقيدانش به س��راغ ارزيابي آن جاي��زه و تنديس 
مي رفت: آنجا كه بهترين تنظيم كننده سال هاي مياني 
دهه 50 ش��د، اعتراض كرد كه: »چرا م��ن اول و واروژان 
دوم؟« هر بار ك��ه س��يمرغ بلوريني از جش��نواره فجر 
گرفت، به هيات داوران انتقاد كرد كه »چرا به  موس��يقي 
من جايزه داديد؟« براي »قارچ س��مي« مي گفت: »آخه 
از موسيقي فيلمي كه س��ه روز مانده به جشنواره به من 
تحويل داده اند، م��ن چه لذتي مي توان��م ببرم؟« ديپلم 
افتخار بهترين موسيقي متن براي فيلم »گشت ارشاد« 
را هم به اين دليل دوس��ت داش��ت كه مجيد انتظامي، 
حركت موس��يقي اش را از ي��ك گام به گام ديگ��ر، نه با 
»مدوالس��يون«، بلكه با حل پي در پي چن��د آكورد در 
هم، درك كرده ب��ود و آن تكنيك و مه��ارت را به هيات 
داوران هم منتقل كرده بود. از اين منظر خرس��ند بود و 
يك بار هم به شوخي به دستيارش، سپهر عباسي گفته 
بود: »ببين چه رفقاي گردن كلفتي دارم.« و هنگامي كه 

صحبت از امتيازدهي به ميزان برخورداري از آموزه هاي 
موسيقي مي شد، كنار مردم خيابان مي ايستاد. مي گفت: 
»براي اي��ن مردم چي��كار كردين؟ شادش��ون كردين؟ 
غمگينشون كردين؟ اصال تو چشماشون نگاه كردين؟« 
و چون از دانش موس��يقي هم بهره مند بود، نمي شد كه 
به »پوپوليسم« محكومش كنند. مي گفت: »من وظيفه 
دارم كه با ساز و موسيقي زندگي مردم دور و برم را زيباتر 
كنم«. و در اين عرصه هيچ خط قرمزي نداش��ت، دقيقا 
برخالف اصول و معيارهاي س��فت و سختش در ساخت 
و اجراي موسيقي. نام »ناصر چش��م آذر« را در اينترنت 
جس��ت وجو كنيد و خود ميزان موفقيت او را در اين راه 
قضاوت كنيد. رقص  و پايكوبي اش را با اهالي آسايش��گاه 
بيماران ذهني مشهد ديده ايد؟ يا مراسم همنشيني  اش 

را با روشندالن؟
      

 وقتي از ته دل ش��اد بود، با يك چشم مي خنديد و آن 
يكي، كمتر تغيير مي كرد. در آن دم كه به انتهاي خاك 
خزيد و خوابيد، سرك كشيدم تا روي ماهش را براي 
بار آخر ببينم. دست ش��هاب احمدلو كه صورتش را 
دست مي كشيد و مي گريست، رويش را پوشانده بود. 
منتظر لحظه اي بودم كه دست او كنار برود. يك عمر 
گذش��ت تا آن لحظه. در آن فاصله، همه خاطراتم با او 
از نظرم گذشت: دستان معجزه گر و صورت ماه و زبان 
شيرينش را مرور كردم. آن ش��ب ها و نيمه شب هاي 
باراني پر از ساز و موسيقي و... در اين گذار، چيزي جز 

معصوميت نديدم. 
دست ش��هاب كه كنار رفت، به خود آمدم. يك لحظه و 

براي آخرين بار ديدمش: داشت با يك چشم مي خنديد.
پژوهشگر موسيقي و مولف كتاب »باران عشق«

براي ناصر چشم آذر، آهنگساز و نوازنده پيانو

با يك چشم مي خنديد
نسيم خوش نواز، نوازنده جوان اهل افغانستان در گفت وگو با »اعتماد« 

رباب، ساز موالناست 
مرز بين تبليغ و ترس

ارزش افتاده اند. چاره كار اين است كه مردم را به فكر كردن 
دعوت كنيم. اين فكر مي تواند از مرور يك خاطره شروع 
شود. در همين كنسرت تمام متني كه توسط نازنين بياتي 
اجرا مي شود در قالب بوكلت در اختيار مردم قرار مي گيرد 

تا بعدها هم اين اثر را مورد مطالعه قرار دهند. 
  با چنين تصوري كه از مخاطب امروزي داريد كه 
به شنيدن موسيقي بي كالم هم عادت ندارد پيش 
بردن روند داس�تان آن هم فقط با يك ساز سنتور 
چقدر مي تواند دشوار باش�د و از چه ساختارهايي 
براي جلب توجه مخاطب از ابتدا تا انتهاي اثر بهره 

گرفته ايد؟ 
بزرگ ترين چالش اين اس��ت ك��ه م��ردم درك واضح و 
روشني از برنامه ها و كنسرت هايي كه مي روند، ندارند. به 
همين منظور هم برگزاركنندگان كنسرت ها و هم مردم 
مقصر هستند. اگر از زاويه ديگري به اين مساله بپردازيم 
بايد بگويم به عنوان يك هنرمن��د وقتي مي خواهم براي 
مردم برنامه اي اجرا كن��م بايد مفهوم آن برنام��ه را براي 
مخاطبانم روشن كنم. تمام آثاري كه من در اين سال ها 
كار كرده ام نقطه آغاز و پاياني داش��ته اند كه در راس همه 
آنها يك ساختار واحد وجود دارد. تصور كنيد اگر دانشمند 
يا فيلس��وفي درباره يك موضوع براي مردم س��خنراني 
كند اما مردم هيچ درك و دريافتي از آن موضوع نداش��ته 
باشند ديگر فايده اي ندارد. در هنر امروز هم تهيه كنندگان 
موس��يقي بدون كمترين توجه به مخاطب، تنها به فكر 
س��ودهاي كالن بوده اند و به همين دليل سعي كرده اند 
مخاطب را در پايين ترين س��طح نگرش ن��گاه دارند و با 
چالش هاي ش��ادي آور او را به موسيقي جذب كنند. من 
نمي گويم اين موسيقي نياز مردم جامعه نيست اما همه 
نياز مردم هم اين نيست. هميشه به اين اشاره مي كنند كه 
مردم به ش��ادي نياز دارند اما سوال من اينجاست كه چرا 

فقط به اين نياز مردم توجه مي كنيد؟ 
در اينجا هم مسووالن فرهنگي و هم هنرمندان بايد نسبت 
به كاري كه انج��ام مي دهند، آگاه باش��ند و تا اين همت 
توسط تمام كساني كه به كشورشان تعهد دارند، صورت 
نگيرد هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد. چاره كار جامعه من 
در رفع كمبود مطالعه است. جامعه امروز درگير يك شتاب 
بيهوده شده كه باعث مي شود ثبات اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي نداشته باشيم. ما بايد اين ش��تاب بيهوده را از 
زندگي مردم بگيريم و با جايگزين هاي فك��ري آنها را به 

سمت دانش واقعي هدايت كنيم. 
  براي خوانش متن، ش�ما از نازنين بياتي استفاده 
كرده ايد كه بازيگر اس�ت و پي�ش از اين نيز تجربه 
ورود به دنياي موسيقي را نداشته است. اين انتخاب 
بر چه اساس�ي صورت گرفت�ه و چه ويژگ�ي در او 

ديده ايد؟
گزينه هاي زي��ادي براي اي��ن كار وجود داش��ت. من به 
تهيه كننده اع��الم كرده ب��ودم كه نمي خواه��م اين كار 
دكلمه شود و به كس��ي احتياج داش��تم كه صداي يك 
شاعر را تداعي نكند، راحت باشد و در عين راحتي با متن، 
خودش را مرور كند. افراد زيادي بودند كه بدون غلط و با 
صداي خوش اين كار را دكلمه مي كردن��د اما من دنبال 
اين نبودم چون بخشي از اين موسيقي، پراكندگي است. 
يعني ملودي مدام در پراكندگي خودش را دوره مي كند. 
نازنين بياتي و خوانش��ش طوري بود ك��ه انگار كلمات را 
بازي مي كرد اما طبيعي است كه تا روز اجرا نمي توانم هيچ 
داوري داشته باشم و بايد ديد كه چقدر مي توانم در عمل به 
اين تئوري ها نزديك شوم. من پيش از اين هم به او گفتم 
كه در اين كنسرت، حرفه بازيگري او را ناديده گرفته ام و 
آنچه بيشتر برايم اهميت داش��ته نگاهش به عنوان يك 
نقاش بوده است؛ نقاشي كه طرح و رنگ را مي شناسد و با 
تخيل و خيال از هيچ هنر مي آفريند. من اين روحيه را نياز 

داشتم تا موسيقي را به تصوير بكشانم. 

حسين  عصاران

نمايش��گاه كتاب همچنان به كار خود ادام��ه مي دهد و 
بس��ياري از مش��كالت همچنان الينحل باقي مانده اند. 
گرچه اين نمايشگاه از لحاظ تعداد زياد بازديد كنندگان 
حرفي براي گفتن دارد اما خبرهايي هم داريم كه نشان از 

وضعيت پريشان بخشي از كارها دارد. 
مشكل  الينحل ناشران افغان

ظاهرا در نمايشگاه امسال، قرار نيست آب خوش از گلوي 
دوس��تان افغان شركت كننده در نمايش��گاه پايين برود 
چون حجم عظيمي از كتاب هاي ناشران افغان هنوز هم 
به داليل نامعلوم و عدم اقدام به موقع برگزار كنندگان، در 
پشت مرز سرگردانند.  البته رييس نمايشگاه كتاب تهران 
به ميان خبرنگاران آم��ده و در صحبت هايي تالش كرد 
دلخوري به وجود آمده را براي افغانس��تان كه نخستين 
كشور مهمان ويژه نمايشگاه كتاب تهران نيز بوده است، 
برطرف كند. محس��ن جوادي گفته كه »اين دوستان از 
مبادي اي غير از مبادي تعيين شده، براي ورود كتاب شان 
اقدام كرده اند و اين مس��ير متفاوت، كار را طوالني كرده 
اس��ت« اما در عين حال نس��بت به حل اين مشكل، ابراز 
اميدواري كرده است. سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي هم با ورود مستقيم به اين موضوع، خبر از 

گشايش هايي فوري در اين باره داده است.
سير نزولي كتابخواني از زبان داوري اردكاني

دكتر رضا داوري اردكاني ضمن بازديد از نمايشگاه كتاب 
گفته كه نسبت به زمان قديم مطالعه ما كمتر شده و سير 
نزولي داشته است. رييس فرهنگس��تان علوم با اشاره به 
شعار نمايشگاه امس��ال كه »نه به كتاب نخواندن« است، 
گفت: »شعار »نه به كتاب نخواندن« در واقع درخواست 
نيست؛ بلكه يك اعتراض است. اين شعار اعتراض مي كند 
به اينكه مردم كتاب نمي خوانند. اكنون نيز مشغوليت در 

فضاي مجازي سبب شده مردم كمتر كتاب بخوانند.«
رونق بيش از پيش كتاب هاي كپي شده

اراي��ه ترجمه ه��اي كپي ش��ده از كتاب ه��اي پرفروش 
در س��طح شبس��تان مصلي بار ديگر اعتراض ناشران و 
مترجمان اين آثار را بلند كرده است. با اين حساب وقتي 
پاي درآمد باال در ميان باش��د، هيچ فعالي در اين عرصه 
دست و پاي خود را براي بهره مند شدن از اين پديده بسته 
نمي خواهد و همين مساله است كه برخي ناشرنماها را به 
صرافت حضور غيرحرفه اي و غيرمسووالنه برخي آثار در 
نمايشگاه كتاب مي اندازد. از سويي در ميان غرفه ها آثاري 
را در زمينه ترجمه مي توان يافت كه به طور مش��خص و 
عيني كپي ش��ده از كتاب ترجمه ش��ده توسط مترجم 
ديگري اس��ت و تنه��ا جاذبه ف��روش آن بوده اس��ت كه 
ناشرنما را به صرافت اين انداخته است يك كپي ناشيانه 
از اثر را حتي با طرح جلدي ش��بيه نس��خه اصلي آن در 
نمايشگاه كتاب عرضه كند. امسال هم پديده بازار كتاب 
قاچاق و فروش نس��خه هاي غيرقانوني در سطح تهران و 
شهرستان ها حضور اين دست كتاب ها در نوع خود قابل 
توجه است.  مريم مفتاحي از مترجمان خوشنام و با سابقه 
كش��ور روز گذش��ته در همين زمينه گفته است كه اين 
وضعيت غيرقابل پذيرش است. چنين افرادي كه نام شان 

به عنوان مترج��م  روي كتاب ها درج ش��ده اصال وجود 
خارجي ندارند و اين كتاب ها كامال كپي برداري ش��ده از 

كتاب هاي مترجمان است. 
كاه�ش محس�وس كتاب ه�اي خ�وب ب�راي 

كودكان و نوجوانان
يك نويس��نده ك��ودك و نوج��وان گفته كه گس��ترش 
فناوري هاي نوين دليل قانع كننده اي ب��راي تيراژ اندك 
كتاب در ايران نيست و صاحب نظران بايد براي اين مشكل 
راهكار اراي��ه كنند.  داوود اميريان، نويس��نده كتاب هاي 
كودك و نوجوان در اين زمينه گفت: اگرچه اين ابزارها و 
رسانه ها - نسبت به زمان كودكي ما كه تلويزيون چندان 
برنامه اي نداش��ت و فضاي مجازي هم نبود - در كاهش 
تيراژها نقش دارند اما اين كاهش از عدد مثال ۱00 هزار به 
هزار و ۲00 نسخه واقعا نگران كننده است و به ريشه يابي 
نياز دارد. صرفا با برگزاري ميزگرد و همايش هم قابل حل 
نيست بايد اقدام هاي عملي صورت بگيرد. نويسنده رمان 
گردان قاطرچي ها افزود: در حال حاضر بازار كتاب كودك 
از كارهاي بازاري و آثار بي كيفيت گونه وحشت لبريز شده 
است و ما در بين نويسندگان ايراني هم گاهي با آثار خوبي 
روبه رو مي شويم اما آثار تاليفي اين حوزه چندان شاخص 
نيست به نحوي كه خواننده را درگير بكند و دوباره بخواهد 

آن اثر را بخواند اين مساله به خواننده ضربه مي زند. 
سفيركشور لهستان از نمايشگاه بازديد كرد 

ياروسالف دومانسكي، سفير لهس��تان در تهران ضمن 
بازديد از نمايش��گاه گفته از زماني كه درمورد نمايشگاه 
بين المللي كتاب تهران ش��نيدم، عالقه مند بودم در آن 
حضور يابم. البته اصال انتظار چنين خوشامدگويي گرمي 
 را نداشتم اما تصور مي كنم اين ارتباط گرم و دوستانه به 
دليل روابط طوالني تاريخي، فرهنگي و سياسي دو كشور 

است. 
فروش علني بن كارت هاي كتاب

فروشندگان بن كارت كه حتي س��ختي راه سفر را هم به 
جان خريده و از اس��تان ديگري خود را به تهران و مصلي 
رس��انده اند، با همه خط و نشان كش��يدن هاي مسووالن 
امسال در مصلي مشغول خارج كردن اندك يارانه نشر از 
چرخه آن هس��تند.  ماجراي يارانه هاي نشر سال هاست 
كه مورد بحث و بعضا انتقاد اهالي نش��ر و كارشناسان قرار 
داشته و دارد. اين مباحثه ها نهايتا منجر به آغار اصالحاتي 
در ش��يوه و روش تخصيص اين يارانه ها به آن بخشي كه 
هنوز براي ايام نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تخصيص 
داده مي شود، شده اس��ت. حذف بن كارت كاغذي كه به 
زعم مسووالن به راحتي امكان نقد ش��دن و صرف شدن 
در مس��يري غير از خريد كتاب داش��ت، يكي از راهكارها 
بود.  با اين حال جايگزين كردن بن كارت الكترونيك هنوز 
نتوانسته به تمامي جلوي نقد شدن بن كارت ها بدون خريد 
كتاب و خروج يارانه از چرخه نشر را بگيرد و در اين 4 سال 
حتي با وجود كنترل جدي كارگ��روه نظارت بر تخلفات 
نمايشگاه شاهد گزارشات تخلفي در اين حوزه هستيم كه 
بعضا با راي محروميت از حضور در نمايشگاه كتاب تهران 
و نمايشگاه هاي استاني سال بعد و... هم مواجه شده است.  

گشتي در سي ويكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
بالتكليفي ناشران افغان و فروش بن كارت هاي كتاب

نمايشگاه كتاب

 استاندار خوزستان با اشاره به اهميت حمايت از كاالي داخلي 
گفت: براي حمايت و تقويت توليدات داخلي گام نخس��ت 

ايجاد و نهادينه كردن گفتمان اين امر و فرهنگ سازي است. 
غالمرضا شريعتي به عنوان نخس��تين استاندار دعوت شده 
در برنامه تلويزيوني ساخت ايران از شبكه يك با بيان اينكه 
اس��تانداران به عنوان متوليان استان مي توانند نقش مهمي 
در حمايت از توليد داخل داشته باشند، بيان كرد: در زمينه 
فرهنگ س��ازي براي حمايت از تولي��دات داخلي به كمك 
دستگاه هاي اجرايي مي توانيم اين فرهنگ را توسعه دهيم 
و اين موضوع در ش��وراي آموزش و پرورش كه رياست آن را 
استانداران برعهده دارند مي تواند در دستور كار قرار گيرد تا از 
اين طريق يك گفتمان ملي شكل بگيرد. وي افزود: به عقيده 
بنده، نظر رهبر معظم انقالب در ابتدا فرهنگ سازي و ايجاد 
گفتماني در اين زمينه بود تا اينكه در يك سال حتما كاالي 
ايراني خريداري شود. استاندار خوزستان با تاكيد بر نهادينه 
شدن گفتمان حمايت از توليدات داخلي توضيح داد: تداوم 
شعار حمايت از كاالي داخلي به چند سال زمان نياز داردكه 
الزم است سرلوحه كار قرار گيرد تا بتوانيم به تدريج اين امر 
را به گفتمان راي��ج در جامعه تبديل كنيم ل��ذا از اين منظر 
استانداران مي توانند نقش اساس��ي داشته باشند و با بسيج 
امكانات و آماده كردن جامعه و سوق دادن جامعه به آن سمت 
تالش كنند و اين گفتمان را گفتمان غالب استان خود كنند. 

وي با اش��اره ب��ه اينكه مصرف كنن��دگان حقوق��ي دارند و 
توليدكنن��دگان نيز تكاليفي برعه��ده دارن��د، توضيح داد: 
توليد كننده موظف است كاالي خوب و باكيفيت توليد كند 
و بتواند رضايت مشتري را جلب كند تا در بازار رقابت حضور 
فعالي داشته باشد. شريعتي بيان كرد: ما بايد كاالي باكيفيت 
خريداري كنيم و هزينه هاي س��بد خانوار را كاهش دهيم، 
بسياري از كشورها كار خود را از پله اول شروع كردند به عنوان 
مثال شعار سال ۱956 كش��ور سنگاپور »كاالي سنگاپوري 
بخر« ش��د يا در س��ال ۱963 »كاالي با كيفيت سنگاپوري 
بخر« را ش��عار قرار دادند به ط��وري كه ابتدا ب��ه حمايت و 
گسترش عرصه توليد پرداختند سپس فضاي تقاضاي توليد 
را ايجاد كردند. وي با بيان اينكه با ايج��اد تقاضا براي كاالي 
داخلي، عرضه هم به تبع آن گس��ترش پيدا مي كند، افزود: 
در مرحله بعد كاالي داخلي بايد قادر به رقابت با محصوالت 
خارجي باش��د تا كاالي توليد داخل تداوم حيات و پايداري 
داشته باشد. استاندار خوزس��تان توضيح داد: در خوزستان 
از حدود چهار سال گذشته تالش ش��د كاالي توليد استان 
خريداري ش��ود و بدين منظور تيمي براي نظارت بر اين امر 
تشكيل ش��د اما در عين حال رقابت كنار گذاشته نشد و به 
نوعي تعرفه ترجيحي و امتياز هاي ترجيحي به كاالهاي توليد 
اس��تان داده ش��د تا حداقل 60 درصد از خريدها از كاالهاي 
داخل استان باشد. وي افزود: ميزان خريد كاال در سال 94 از 
حدود ۱8 هزار ميليارد تومان به 5۱ هزار ميليارد تومان خريد 
در سال 96 رسيد و همين امر نش��ان مي دهد كشور از ركود 

خارج شده است و سرمايه گذاري و توليد افزايش يافته است. 
ش��ريعتي ادامه داد: بر اس��اس س��امانه كارا براي ايجاد يك 
ش��غل تقريبا 7۲0 ميليون ريال نياز اس��ت اما در اس��تان 
خوزستان اين رقم بيشتر اس��ت و حدود 9۲0 ميليون ريال 
تا يك ميليارد ريال است چراكه در خوزستان صنايع مادر و 
كارها زيرساختي و بنيادي هستند. وي اظهار كرد: حمايت 
از صنايع نبايد در قالب حمايت هاي بي حد و حصر باش��د و 
در عين حال نبايد در چنين شرايطي به گونه اي عمل كنيم 
كه كاماًل بنگاه ها رها شوند، دولت بايد سياستگذاري كند و 

اقتصاد نهادگرا را دنبال كند و در عين حال حمايت هاي الزم 
در حوزه هاي زيرساختي از توليد انجام شود. 

استاندار خوزستان ادامه داد: محصوالتي داريم كه توليدات 
استراتژيك محسوب مي شوند و بايد تحت پوشش قرار گيرند 
و تقريبا همه كشورها كاالهاي استراتژيك خود را در كشور 
خودشان توليد مي كنند مگر آنكه شرايطش را نداشته باشند، 
همچنين محصوالت ديگري وج��ود دارد كه جزو كاالهاي 
مهم به ش��مار مي روند اين كاالها در عين ح��ال كه امكان 
رقابت پذيري دارند بايد در دوره زماني مشخص مورد حمايت 

قرار گيرند تا تحقق و توسعه اين توليدات شكل بگيرد. 

فضاي كسب و كار هنوز حال مساعدي ندارد
وي ادام��ه داد: فض��اي كس��ب و كار در كش��ور اگرچ��ه در 
سال هاي اخير بهبود يافته اما هنوز شرايط مساعدي ندارد، 
در خوزستان نيز اين وضعيت نس��بت به متوسط كشوري 
مقداري نامناسب تر است. شريعتي با بيان اينكه بايد فضاي 
كسب و كار را بهبود بخشيم و س��رمايه گذار را تكريم كنيم، 
گفت: بايد ش��رايط الزم را براي س��رمايه گذار فراهم كرد و 
امنيت س��رمايه گذاري را باال برد و در اين راستا دستگاه هاي 
متولي صدور مجوز س��رمايه گذاري باي��د در حد ممكن به 
حداقل برسند. وي گفت: خوزستان از نظر صدور مجوز براي 
سرمايه گذار نسبت به ساير استان ها شرايط بدتري دارد اگر در 
برخي استان ها سرمايه گذار نياز است از هفت يا ۱۲ سازمان 
مجوز بگيرد اما در خوزس��تان يك س��رمايه گذار نياز به ۲3 

مجوز دارد و دليل آن هم پتانسيل هاي زياد خوزستان است. 

ايجاد پنجره واحد براي كاهش
موانع سرمايه گذاري

اس��تاندار خوزس��تان ادامه داد: صدور اين تعداد مجوز براي 
يك سرمايه گذار در خورستان روند س��رمايه گذاري را كند 
مي كند و بروكراسي هاي اداري را افزايش مي دهد به طوري 
كه دريافت يك مجوز تا ۲ س��ال هم طول مي كشد البته در 
اين حوزه اقداماتي انجام شده و در حال طراحي پنجره واحد 
سرمايه گذاري با هماهنگي شركت هاي فناوري هستيم كه 
اين طرح مراحل آخر را طي مي كند و فعال فاز نخس��ت آن 
راه اندازي شده اس��ت. وي بيان كرد: 780 فرآيند الزم براي 
سرمايه گذاري احصا شده است كه اين تعداد را به حدود ۱60 
فرآيند كاهش داده ايم و با اس��تفاده از برنامه ريزي و طراحي 
نرم اف��زار مذكور تالش مي ش��ود تا س��رمايه گذار بتواند به 
سهولت مراحل مورد نياز سرمايه گذاري را طي كند. شريعتي 
بيان كرد: اميدواريم پنجره واحد امس��ال به صورت كامل در 
خوزستان راه اندازي شود ضمن اينكه وزارت اقتصاد و دارايي 

نيز اين برنامه را از خوزستان درخواست كرده تا در كل كشور 
اجرا شود. وي با اش��اره به جزييات برنامه پنجره واحد گفت: 
تاكنون قريب به ۱6 ماه روي اين برنامه كار ش��ده كه كاري 
بسيار زيرساختي و اساسي در اين حوزه به شمار مي رود و از 
اين طريق قادر خواهيم بود فساد احتمالي را به حداقل رساند، 
بهبود در فضاي كس��ب و كار ايجاد كرد و روند ها را س��الم تر 
كرد. استاندار خوزستان يادآور ش��د: روند سرمايه گذاري در 
كش��ور به علت موانع بروكراس��ي و اداري كه بر سر راه است 
كند است به طوري كه س��رمايه گذار عطاي سرمايه گذاري 
را به لقايش مي بخشد. سرمايه گذار بايد با طيب خاطر فقط 
به امر سرمايه گذاري، اشتغال و توليد بپردازد و هر روز نگران 
موانع نباشد. وي تصريح كرد: در خوزستان تالش مي كنيم به 
تدريج شرايط الزم براي تسهيل سرمايه گذاري را فراهم كنيم 
و در اين راستا شوراي جذب سرمايه گذاري استان فعال شده 
و پروژه هاي زيادي فاينانس شده اند همچنين تعداد ديگري 
پروژه در مرحله اداري است يا اينكه از صندوق توسعه، اعتبار 
آن جذب شده است. شريعتي اضافه كرد: سود بانكي كه در 
كشور از سرمايه گذاران اخذ مي ش��ود نسبت به كشورهاي 
ديگر بيشتر است و اين رقابت را سخت مي كند البته در زمينه 
بانكي كارهاي خوبي شده است و بانك ها بهتر از گذشته پاي 
كار هستند و به توليد كمك مي كند اما هنوز الزم است در اين 

زمينه اقدامات مهمي انجام شود. 

فرصت هاي متنوع سرمايه گذاري در خوزستان
وي با اشاره به فرصت هاي سرمايه گذاري در خوزستان ادامه 
داد: در خوزستان پتانسيل هاي زيادي براي سرمايه گذاري 
وجود دارد خوزستان بيشترين نفت كشور را دارد و صنعت 
نفت، پش��تيباني آن و توليد قطعات مورد ني��از نفت يكي از 
زمينه هاي خوب سرمايه گذاري اس��ت. استاندار خوزستان 
افزود: همچنين پتروش��يمي جزو صنايع اصلي خوزستان 
است و بايد نقش بيش��تري در خريد استان ايفا كند، صنايع 
پتروشيمي آن طور كه بايد،  مانند س��اير دستگاه ها به اين 
حوزه ورود نداشته اند و انتظار مي رود اهتمام بيشتري در اين 
زمينه داشته باشند. وي فوالد، كش��اورزي، نيشكر، صنايع 
تبديلي كشاورزي را از ديگر فرصت هاي خوب سرمايه گذاري 
در خوزستان برش��مرد و گفت: بعد از اجراي طرح 550 هزار 
هكتاري مقام معظم رهبري حداقل نياز به ۱0 كارخانه توليد 
قند از چغندرقند داريم كه يكي از اين كارخانه ها در ش��وش 
اخيرا پس از يك دوره تعطيلي به چرخه توليد بازگشته است. 
كارخانه قند شوش سال ها متوقف و متروك بود و در راستاي 
اقتصاد مقاومتي در طول ۲ سال اخير بعد از ۱5 سال تعطيلي 

مجددا راه اندازي شد. 

استاندار خوزستان در برنامه تلويزيوني ساخت ايران از شبكه يك:

 گام نخست حمايت از كاالي داخلي فرهنگ سازي است

نيوشا   مزيدآبادي

حسن   احمدي فرد 

  موسيقي امروز حالت كنس�روي پيدا كرده؛ 
كنس�روي كه تاريخ مص�رف آن بس�يار هم 
كوتاه مدت است و به نظر من افول يك جامعه 
را از ن�وع موس�يقي اي ك�ه در آن رواج دارد 
مي توان دريافت.  من  معتقدم موسيقي پيش 
از آنكه امري مصرفي باشد، علمي است كه در 

دنياي امروز سطحش پايين آمده است.
  مي خواهند موس�يقي هاي ج�دي به مردم 

معرفي نشوند و مردم همان موسيقي هاي بي پايه و اساسي كه صرفا جنبه سرگرمي و ُجنگ وار دارند را 
به تماشا بنشينند تا تخليه روحي_ رواني شوند. اما من هميشه اين سوال را داشته ام كه تخليه آدم ها 

به چه قيمتي؟ به قيمت آنكه هميشه در بي سوادي و بي اطالعي مفرط نگه داشته شوند؟ 

تينا   جاللي

حسين پرنيا، آهنگساز و نوازنده سنتور، در گفت و گو با »ا عتماد «:

 جامعه امروز فاقد تفكر است


