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رونمایی «مثنوی معنوی»
«مثنوی معنوی» به تصحیح محمدعلی موحد،
امروز ساعت 10صبح باحضور فتحاهلل مجتبایی،
غالمعلی حدادعادل و مهدی ساالرینسب در
تاالر الغدیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقع
در بزرگ��راه حقانی ،بعد از ايس��تگاه مترو ،بلوار
كتابخانه ملی برگزار میشود.

بزرگداشت «پرویز شفا»
آیین بزرگداشت «پرویز شفا» امروز ساعت 16
در دانشکد ه سینما و تئاتر دانشگاه هنر واقع در
خیابان مفتح جنوبی ،نبش ورزشگاه شیرودی،
خیابان ورزنده برگزار میشود.

گرامیداشت
«علی صدرایی خویی»
آیین گرامیداشت «علی صدراییخویی» امروز
س��اعت  ۱۶:۳۰در س��رای کتاب موسسه خانه
کتاب به نش��انی خیابان انق�لاب ،بین خیابان
فلسطین جنوبی و خیابان برادران مظفرجنوبی،
شماره  ،۱۰۸۰طبقه منفی دو برگزار میشود.

جایزه «احمد محمود»
مراس��م نهایی جایز ه «احمد محم��ود» ،امروز
ساعت  17در سالن شهناز خان ه هنرمندان ایران
واقع در خیابان طالقانی ،خیابان شهید موسوی
شمالی برگزار میشود.

ایرانشناسی در دانمارک
نشست «ایرانشناسی در دانمارک» با سخنرانی
مرتضی دامنپاک جامی ،س��فیر س��ابق ایران
در دانم��ارک ،امروز س��اعت  15در تاالر کمال
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
برگزار میشود.

نشست «تاریخ و سینما»
نشست پژوهشی تاریخ و سینما همراه با نمایش
مستند س��ینمایی «از مش��روطیت تا سپنتا»
س��اخته محمد تهامینژاد با حضور خ��و ِد او و
محمدرضا مقدسیان ،امروز ساعت  17در موزه
س��ینما واقع در خیابان ولیعصر ،باغ فردوس
برگزار میشود.

تذهیب دوره قاجار
نشست«نقدوبررسی شیوه تذهیبدوره قاجار»
باسخنرانی حسین تنکابنی ،امروز ساعت 14در
کتابخانه و موزه ملی ملک واقع در خیابان امام
خمینی ،سردر باغ ملی برپا میشود.

نشست«گنبدجبلیه»
نشس��ت «گنبد جبلیه ،یک بررسی مجدد» با
سخنرانی علیرضا انیس��ی ،امروز ساعت  16در
پژوهشکده هنر به نشانی خیابان ولیعصر ،باالتر
از تقاطع امام خمینی ،نبش کوچه شهید حسن
سخنور ،شماره  ۲۹برگزار میشود.

کارت پستالهای
نوستالژیک

بررسی «بندر ُکنگ»

نشست نقد و بررسی کتاب «بندر ُکنگ؛ شاهراه
تجاری خلیجفارس در گذر تاریخ»  ،امروز ساعت
 10صبح در تاالر دکتر پرهام ،ساختمان آرشیو
ملی ایران ،واقع دربزرگراه حقانی(شرقبه غرب)،
ابتدای خیابان کوشا برگزار میشود.

شدن تدریجی این نهاد هنری
درباره مواضع شورایعالی خانه موسیقی و تشریفاتی
ِ

لطفا از اعتبار استاد شجریان خرج نکنید!
سحر طاعتی
روزنامه نگار

خانه موس�یقی که عمری  18س�اله دارد بهعنوان یک نهاد صنفی در کشور فعالیت
میکند.این خانه که با حضور پیشکس�وتان و بزرگان موسیقی ایران در قالب هیات
مدیره و شورایعالی فعالیت میکند مدت سه سال است که عملکردش مورد انتقاد
اهالی رس�انه و برخی هنرمندان قرار گرفته است ،چرا که این خانه به ظاهر یک نهاد
صنفی است و هیچگونه فعالیتی در راستای اهداف صنفی ندارد چه در موضعگیری
برای دفاع از هنرمندان ،چه حقوق مادی و معنوی آنها و چه همراهی با اهالی این هنر.
از س�وی دیگر این خانه در مدت فعالیت خود برخی اصول قانونی را زیرپا گذاشته و
سید ابوالحسن مختاباد

رئیس اسبق کانون پژوهشگران خانه موسیقی

هفته گذشته مدیرعامل خانه موسیقی در مراسم
جش��ن س��االنه این نهاد اجتماعی (سهشنبه۲۱
آذرماه) ضمن آرزوی سالمتی برای استاد شجریان
گفت«:امروز الزم است نام و یاد این اسطوره بزرگ
موس��یقی و صاح��ب اصلی این مجل��س ،رئیس
شورایعالی خانه موسیقی را گرامی بداریم و برای

بیتوجه به اساسنامهای که متعلق به این خانه است ،عملکرد دیگری داشته است که
به نوعی بهواس�طه تخلفات و رفتارهای غیرصنفی ،محفلی و جناحی گردانندگانش
شدیدترین انتقادات اهالی موسیقی و رس�انهها را خصوصا طی سه سال گذشته به
همراه داش�ته اس�ت ،بهطوری که جلس�ات نقد برنامه «ضرب اصول» که به صورت
خصوصی برگزار میش�ود دو جلسه خود را به بررس�ی عملکرد این خانه اختصاص
داد ،اما با توجه به این هجمه گس�ترده از انتقادات تغیی�ری در ترکیب هیات مدیره
و عملکرد آن صورت نگرفت و البته که برگزاری جش�نواره موسیقی فجر نیز به این
خانه سپرده شد.یکی از مواردی که این سالها بیشترین انتقادات را به همراه داشته
حضور استاد محمدرضا شجریان بهعنوان عضو شورایعالی خانه موسیقی است که
این اتفاق برخالف اساسنامه است؛ چرا که با توجه به بندهای این اساسنامه هرکدام از

ایشان آرزوی سالمتی کنیم».
پی��ش از آن هم محمد س��ریر ،یک��ی از اعضای
ش��ورایعالی خانه موسیقی در مصاحبه تلفنی با
برنامه اینترنتی تلویزیونی آهنگ ،وقتی با پرسش
کارشناس -مجری برنامه (آقای بهرنگ تنکابنی)
روبهرو شد که چرا شورایعالی خانه موسیقی در
تمامی این مدت (بیش از یکس��ال) جلس��های
تشکیل نداد ،بیماری استاد شجریان را دلیل عدم
برگزاری جلسه عنوان کرد.

اعتراض مهمانان فستیوال آینهدار به سیاستهای هنری

درحالیکه اساسنامه خانه موسیقی تصریح دارد
ش��ورایعالی با  ۴نف��ر از اعضا میتوانند جلس��ه
تشکیل دهند و مشخص نیس��تآقای سریر که
از قرار تخصص حقوقی هم دارند چرا باید چنین
ناشیانه پاسخ دهند؟
اما مش��کل این اس��ت که از نظر اساسنامه خانه
موسیقی استاد ش��جریان نمیتواند عضو شورای
عالی خانه موسیقی باشد و خانه موسیقی و هیأت
مدی��ره آن احتماال با وقوف ب��ه چنین موضوعی

اعضا در صورت غیبت سه جلسهای و یا عدم حضور به مدت  6ماه ،بهعنوان مستعفی
محسوب میشوند و نمیتوانند در شورا حضور یابند .با توجه به این بند از اساسنامه
اس�تاد شجریان با توجه به بیماریشان و عدم فعالیت و حضورشان نمیتوانند عضو
این شورا باش�ند ولی حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی و دیگر اعضای
هیات مدیره با توجه به این مسئله سال گذشته در جریان انتخاب اعضای شورایعالی
باز هم ایشان را انتخاب کردهاند و در هر جشن و گردهمایی از نام ایشان بهعنوان یکی
از اعضای اصلی نام میبرند که این خود عمل کردن برخالف اساسنامه خانه موسیقی
و بهنوعی بهرهبرداری از نام و جایگاه ایشان است .این موضوع و دیگر اقدامات خانه
برخالف اصل اساس�نامه ،خود موضوعی ش�ده که در قالب گفتوگو و یادداش�ت از
هنرمندان عرصه موسیقی به آن در قالب یک پرونده بپردازیم.

مثل همیشه از کیسه استاد خرج کردند بیآنکه
به تبعات قانونی آن بیندیش��ند و خود را شرمنده
اعضایی بدانند ک��ه به آنها رای دادن��د تا مطابق
اساسنامه رفتار کنند.
نکته جالب توجه اینکه در نشست مجمع عمومی
 ۱۶آبانماه سال گذشته()۱۳۹۵خانه موسیقی،
آقای مدیر عامل همانند گذشته فصلی مشبع «در
اهمیت ش��ورایعالی خانه موسیقی و همچنین
وظایف اساسنامهای آن» داد سخن دادند.

پس از این سخنان و معرفی کاندیداهای عضویت
در شورایعالی که از سوی هیأت مدیره به مجمع
عموم��ی معرفی ش��دند ،رایگیری آغاز ش��د و
س��پس به ترتیب آرا محمدرضا شجریان ،فرهاد
فخرالدین��ی ،محمد س��ریر ،هوش��نگ کامکار،
داریوش پیرنیاکان ،حسن ریاحی ،داود گنجهای
بهعنوان اعضاي ش��ورايعالي اي��ن نهاد انتخاب
شدند.
مطابق اساس��نامه ،ش��ورایعالی خانه موسیقی

موسیقی

معاون وزیر :وزارت ارشاد همه اختیارات را به عهده ندارد

علی مغازه ای :متاسفانه گونههای موسیقی عاشیقی دارند از بین میروند.ما عاشیقهایی داریم که توان نوازندگی خود را از دست دادهاند
جامعه فردا :چهارمین فس��تیوال موس��یقی آینهدار درحالی
شامگاه شنبه  2دیماه در تاالر وحدت بهکار خود پایان داد که
مهمانان این فس��تیوال که همگی نوازندگان موسیقی فولکور
کش��ورمان بودند بعد از صحبتهای س��یدمجتبی حس��ینی،
معاون هنری وزیر ارشاد که بهرغم درخواست علی مغازهای ،دبیر
فستیوال از او جهت توجه به بیمه هنرمندان بومی ،هیچ اشارهای
به این درخواس��تها نکرد ،به سیاس��تهای هنری و موسیقی
کشور بهخصوص مسئله بیمه و حقوق بازنشستگیشان اعتراض
و از او در این زمینه پاسخ خواستند.
حس��ینی ضمن قرائت دلنوش��تهای در قدردانی از هنرمندان
موس��یقی اق��وام ای��ران ،گف��ت :بهترین دس��ت مری��زاد به
برگزارکنن��دگان فس��تیوال آین��هدار حض��ور شماس��ت که
موج��ب دلگرم��ی آنها میش��وید .بن��ده تیرماه س��الجاری
افتخار حضور در جش��نواره موس��یقی نواحی کرمان را داشتم
در هم��ان زمان ب��ود که بهعنوان ش��نونده موس��یقی اقوام
و 
احساس��ات خود را نوش��تم که همینجا آن متن را برای شما
میخوانم.
عل��ی مغازهای ،دبیر فس��تیوال آین��هدار نیز قبل از حس��ینی
در مراس��م اختتامی��ه چهارمی��ن دوره بی��ان کرد :ب��ا وجود
آنکه خ��ودم اهل زنج��ان و تُرک زب��ان هس��تم ،در این دوره
از فس��تیوال متوج��ه کیفیتهای موس��یقی منطقه ش��مال
غرب کش��ور ش��دم که فک��ر میکن��م بس��یاری از م��ا از آن
بیاطالع هستیم.
اتفاقی که در چهارمین دوره فستیوال «آینهدار» افتاد ،رستاخیز
موس��یقی آذربایجان بود .چون عالوهبر اینکه شاهد گونههای
مختلف موسیقی آذری بودیم ،هنرمندانی را در کنارمان داشتیم
که برخی از آنها  ۱۰تا  ۲۰سال از موسیقی دور شده بودند ،برخی

از آنها دیگر نمیتوانند فعالیت داش��ته باشند و برخی دیگر هم
از کار افتادهاند.
عل��ی مغازهای در بخ��ش دیگ��ری از صحبتهایش گفت:ای
کاش فرهنگس��تان هنر ،اصطالح هنرپیشه را اصالح کند ،زیرا
هنرمند دارای یک با ِر ارزش��ی اس��ت .این افراد در عروسیها،
قهوهخانهه��ا و کافهه��ا از طری��ق موس��یقی زندگ��ی خود را
میگذراندن��د ،اما با تغییراتی که در جامعه اتفاق افتاد برخی از
آنها از رده خارج شدهاند .امروزه در عروسیها از ابزار موسیقی
ماش��ینی اس��تفاده میش��ود ،قهوهخانهها نیز کنار رفتهاند .از
طرف��ی برخی از فرزندان عاش��یقها دیگر کار پدرهایش��ان را
دنبال نمیکنند.
وی ادامه داد :متاسفانه گونههای موسیقی عاشیقی دارند از بین
میروند .آیا به تعداد عاشیقها اضافه شده است؟ ما عاشیقهایی
داریم که توان نوازندگی خود را از دست دادهاند .ارامنه منطقه
ارومیه تمام ش��دند .اوهان داودیان ،تنها ارمنیزبان و عاشیق
یوس��ف اوحانس از قوم آس��وریها بهجا ماندهاند .آنها حداقل
چیزی که الزم دارند بیمه و حقوق بازنشستگی است.
ش��اید تعداد همه آنهایی که در حوزه موسیقی نواحی فعالیت
میکنن��د ،به پنجه��زار نفر هم نرس��د .من از آقای حس��ینی
معاونت هنری وزارت ارشاد -عاجزانه درخواست میکنم کهاین هنرمندان را دریابد.
بخش دیگری از مراسم اختتامیه چهارمین فستیوال موسیقی
آینهدار به تقدیر از عاشیق یوس��ف اوحانس ،عاشیق الهوردی
تقیزاده ،عاشیث یارمحمد عیس��ی بیگلو ،استاد اکبر یزدانی،
عاش��یق محمدعلی محمودی ،اوهان داودیان ،محرم پیری و
عشقلی س��لیمی اختصاص داشت که حس��ینی بار دیگر برای
اهدا تندیسها به صحنه رفت و وقتی دوباره با اعتراض حاضران

عکس  :بهنام توفیقی  /مهر

نگاهی نوستالژیک به کارت پستالهای تبریک
س��ال نو از مجموعه محس��ن مقدم ب��ه همراه
رونمایی دو اثر ارزشمند با موضوع حضرت مریم
و عیسی ،امروز در موزه مقدم به نشانی خیابان
امام خميني ،بعد از خیابان ش��یخ هادی ،جنب
بانک ملت ،شماره  251برپا میشود.

عکس  :پریسا هاجری
جامعه فردا

در مراس��م و فریادش��ان درباره بیمه مواجه شد ،گفت :وزارت
ارش��اد تما ِم دولت نیس��ت و همه اختیارات را ب��ر عهده ندارد.
طبق قوانین ،هنرمندان باالی  ۵۰سال نمیتوانند بیمه تامین
اجتماعی ش��وند ،اما بیمه تکمیلی ش��امل حال آنها میشود و
وزارت ارشاد آن را عملی کرد.
وی ادامه داد :در ابتدای دولت یازدهم بدهی وزارت ارش��اد به
تامین اجتماعی پرداخت ش��د و هنرمن��دان از طریق صندوق

اعتباری هنر بیمه شدند .س��ه طرح وزارت ارشاد شامل کمک
مستمری ،تکریم و گرامیداشت پیشکسوتان درحال انجام است
و همچنان ادامه دارد.
چهارمین فستیوال موسیقی آینهدار با اجرای چند گروه بومی
و تقدیر از نعمت جوانش��یر ،فیروز حس��ینزاده ،نادر قیاسی،
مصطف��ی بیکار ،ولی عب��دی ،عمران حی��دری ،آیت قنبری و
عاشیق علی کریمی به کار خود پایان داد.

