چهارشنبه  30بهمن 1398
سال بیست و ششم
شماره 7283

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

گفت و گو

ساز و کار اهدای جایزه «ترانه» در جشنواره موسیقی فجر
به روایت سعید بیابانکی

ایران

جشنواره سی و پنجم موسیقی فجرامســال در نظر دارد بخش رقابتی را خارج از اجرای
گروههــای منتخــب و حاضــر در جدول جشــنواره ،به ترانــه و بخش رســانه اختصاص
دهد و تردیدی نیســت جایزه «ترانه» اتفاق مهمی در ســر و سامان دادن به شرایط حال
حاضر موســیقی خواهد بــود ،این بخش با حضــور داورانی چــون محمدعلی بهمنی،
محمود اکرامی فر ،ســعید بیابانکی ،مســلم نادعلیزاده ،اســماعیل امینی ،ناصر فیض
و مجید افشــاری برگزار خواهد شــد« .جایــزه ترانه با هدف تجلیل از ترانهســرایان برتر و
ترویــج مفاهیم نو و ارزشــمند در ترانههــا و معرفی ترانههای برگزیده در ســی و پنجمین
دوره جشنواره موســیقی فجر برگزار میشود و متن ترانههایی که از اول مهرماه  ۱۳۹۷تا
پایان مهرماه  ۱۳۹۸بهصورت تک آهنگ یا در قالب آلبوم موســیقی از سوی مؤسسات
یا اشخاص حقیقی پس از دریافت مجوز از دفتر موسیقی تولید و منتشر شدهاند ،توسط
هیأتی از داوران بررســی و ترانههای برگزیده معرفی میشــوند ».از دوران ترانهســرایان
فاخری چون رهی معیری ،بیژن ترقی ،معینی کرمانشــاهی ،تورج نگهبان و ...سالهای
بســیاری گذشــته اســت بزرگانی که هم نظم بودنــد هم ناظم ،امــا امروزه نــه ناظری بر
احواالت این ترانهها به چشــم میخــورد و نه نظمی که ،ترانهها در یک جمله بدرســتی
بیان شــوند .البته منظور آثاری است که در موســیقی پاپ استفاده میشود ،هنرمندانی
که مدعی هســتند چون موسیقیشــان مردمی و به قــول معروف پاپیوالر اســت پس با
این حســاب باید هرچه در کوچه و بازار گفته میشــود را روی اســتیج ببرند و دیگر فرقی
نمیکند معنای آن شــعر یا ترانه خوب اســت یا بد .ترانههای عاشقانهای که نه سالمت
هســتند و نه صداقتی درآنها دیده میشــود ،شــاید هم واژه عشــق و دوســت داشتن که
پرکاربردترین ترانههای امروزی ما است رنگ و بوی خود را در جامعه تغییر داده است.
هرچه هست «جایزه ترانه» میتواند نقطه آغازی باشد در بیان کالم و ادبیات صحیح و
درست که ابتدا در آلبومهای موسیقی و بعد از آن روی صحنه نتایج بهتر آن قطعاً دیده
خواهد شــد .سعید بیابانکی از شــاعران خوب معاصر ایران درباره هدف از برگزاری این
جایزه توضیحاتی داده است که در ادامه میخوانید:
ëëتوجــه بــه ترانههــا و اشــعاری کــه در
موســیقی اســتفاده میشــود نکتــه
بسیارمهی است که بهتر بود در سالهای
خیلــی قبل بــه آن نــگاه میشــد .درباره
اهمیــت این جایــزه و ایــن اتفــاق مهم
کمی توضیح دهید.
ایــن پیشــنهاد از ســوی اعضای شــورای
شــعر و ترانــه دفتــر موســیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است و این
تصمیم به ســبب ماجرایی بود که سال
گذشته اتفاق افتاد .جشن خصوصی که
هر سال برای موسیقی برگزار میشود و
در این برنامه آثــاری معرفی و برگزیده
میشوند که به نظر من شایستگی هیچ

انتخابــی را ندارند .بنابرایــن قرار بر این
شــد ایــن موضــوع بهصــورت جدیتر و
بــا حضــور کارشناســان مجرب بررســی
گردد و آثار بــاکالم آلبومها و ترکهایی
که ســال گذشــته و امســال منتشــر شده
داوری و معرفی شــدند .در حال حاضر
شــرایط امروز موســیقی به گونهای شده
اســت که بیشترین ســهم تولید در کشور
بــه دســت بخــش خصوصــی انجــام
میگیــرد و بخــش دولتــی در ایــن میان
ســهم اندکــی دارد و بــا نــگاه به رســانه
ملــی کــه میتوانــد یکــی ازمراکــز مهم
تولیــد و پخش آثــار موســیقی و کارهای
فاخــر باشــد متوجــه میشــوید در آنجا

اگــر بخواهیــم بــه آثــار ارســالی نــگاه
ســختگیرانه داشــته باشــیم درواقــع 90
درصد آن مورد قبول این شــورا نیســت
و آن چنــد درصــد هــم اشــعار حافظ و
موالنا و شاعران معاصر است.
 ëëنــوع انتخاب ترانه بیشــتر به ســلیقه و
سفارش خواننده است یا ترانهسرایان؟
متأســفانه اغلب خوانندگان موســیقی
پــاپ درک درســتی از ادبیــات ندارنــد و
حتی اشــعار شــاعران بزرگ را نادرست
بیــان میکننــد چراکــه هیــچ آگاهــی و
آشــنایی بــا آثار آن شــاعر ندارنــد اما در
این باره ترانهســرا ،آهنگساز ،خواننده و
حتی شرکتها و تهیهکنندگان موسیقی
مقصــر هســتند و آگاهــی باالیــی ندارند
و همــه ایــن مجموعه دســت بهدســت
هم داده تا شــاهد تولید چنین کارهایی
باشــیم .آموزش دادن به این مجموعه
وظیفه ما محســوب نمیشــود و شورای
شــعر و ترانــه وزارت ارشــاد هــم هیــچ
مســئولیتی در قبــال آنهــا نــدارد و فقط
ناظــر کارهایی اســت که از ســوی ارشــاد
مجــوز میگیرنــد امــا ایــن دوســتان اگر
خیلــی بــه موضــوع اهمیــت میدهنــد
میتواننــد به انجمن شــعر رجوع کنند.
اغلب ترانهســرایان یا خوانندهها بر این
نظرند آنچه ســروده و خوانده میشــود
ســلیقه جامعــه اســت ،بــا این حســاب
تعریــف کلــی شــما از ترانــه چیســت!
ملودی همراه با جمالت موسیقی است
کــه آن جمــات را ترانهســرا به جمالت
عروضی و بــا مفهوم تبدیــل میکند که
البتــه کار دشــواری اســت چــرا کــه بایــد
آشــنا و آگاه بــه شــعر و موســیقی بــوده
و نیــاز بــه تســلط کافــی اســت .جمالت
موســیقی و جمــات عروضــی هرکدام
تعریــف مشــخصی دارنــد و ترکیب این
دو مجموعه بســیار حائز اهمیت است.
البتــه بزرگانــی چــون بیژن ترقــی ،رهی

معیری و ...در این زمینه استاد بودند.
ëëبــه آثــار ترانهســرایان مانــدگار و فاخر
ایران اشــاره کردید ،بزرگانی که ترانههای
خود را برحســب همان خواسته مردم و
جامعه که اغلب فضای عاشقانه داشت
میســرودند؛ ارزیابــی شــما از فضــای
عاشــقانه ترانههای امروزی با ادبیاتی که
بیان میشود چیست؟
مایاکوفســکی شــاعر شــناخته شــده
روس میگویــد شــعر ســفارش جامعه
بــه شــاعر اســت .امــا آنچــه کــه امــروز
مشاهده میشود هیچ نسبتی با جامعه
ندارنــد ،گویــا جامعــه یک ســاز میزند
و ترانهســرایان و خوانندههــا یــک ســاز
دیگر و نسبتشــان با عموم جامعه کم
اســت و اغلب مربوط به قشــر نوجوان و
جوان اســت که به اصطالح «تینایجر»
گفته میشــود و زیر  20ســال ســن دارند
امــا برای مــن با این ســن و ســال ،دیگر
هیچ موســیقی تولید نمیشــود و نشــان
میدهد آثارموسیقی امروز هیچ نسبتی
بــا مــا ندارنــد .آثــاری کــه شــرکتهای
موســیقی بــه آن توجه دارنــد تنها برای
نوجوانــان اســت نــه جوانــان و اگــر بــا
کارهــای کوچه بازاری دهــه پنجاه که آن
دوران اجــازه حضور در رســانه رادیویی
را هــم نداشــتند مقایســه کنیــد خواهید
دیــد آن آثــار امــروز فاخــر محســوب
میشوند و بســیار باارزشتر است ،البته
ناگفتــه نماند اســتثنائات ســرجای خود
باقیســت ،به هرحال در ایــن میان کم و
بیــش کارهای خوب هم دیده و شــنیده
میشــود .البتــه اســتفتائات جــز قاعــده
حســاب نمیشــود و این معضل بزرگ
همچنــان گریبانگیر فضای موســیقی ما
است.
 ëëبا این اوصــاف جایزه ترانــه را چگونه
ارزیابــی میکنیــد .آثــار ارســالی در چــه
سطحی قرار داشتند؟

ارشــاد یــک نهــاد ناظــر اســت و مولد و
مجــری نیســت و بایــد تمرکــز خــود را
بــر الگوســازی و نمونهســازی بگــذارد،
بــه طور مثــال اگــر یــک قطعه بــا کالم
در طــول ســال تولید میشــود بهعنوان
نمونــه معرفــی کنــد تــا دیگــران از آن
الگوبرداری کنند اما متأســفانه بهدلیل
کمبــود بودجه نمونهســازی هــم اتفاق
نمیافتــد .امســال کــه تصمیــم گرفتــه
شــده کالمهــای خــوب و کمنقــص
معرفی شوند میتواند الگو و سرمشقی
بــرای جوانــان ترانهســرا باشــد .البته با
دور ه اول نمیتــوان نتیجه را رضایتمند
دانســت و قطعــاً در ســالهای آینــده
ایــن روند تأثیر خود را خواهد گذاشــت.
مــن جزو هیأت داوران جشــنواره شــعر
هم هســتم ،آثــاری که به این جشــنواره
ارســال میشــود در ســطح کیفی بسیار
باالیی اســت تا آنجا که انتخاب را دچار
مشــکل میکند اما در بخــش ترانه باید
به سختی بتوانید یک اثر خوب انتخاب
کنید .عرصه ترانهسرایی عرصه تجاری
اســت به همین دلیل شاعران جدی به
آن ورود پیدا نمیکنند ،بنابراین اگر این
دوستان همکاری را داشته باشند قطعاً
شرایط بهتر خواهد شد.
 ëëآیــا جشــنواره شــعر میتواند بــا دفتر
موسیقی همکاری داشــته باشد؟ درواقع
آثــار برگزیــده جشــنواره شــعر بــه دفتــر
موســیقی معرفی شــود و پیشــنهاد شود
آهنگسازان روی آن موسیقی بسازند.
پیشــنهاد خوبــی اســت ،بــه هرحــال
جشــنواره شــعر سراســری اســت و در
حوزههــای مختلــف برگــزار میشــود
بنابرایــن آثار مکتوب را میتوان در یک
ســامانه بارگــذاری کرد و متصل شــد به
آهنگســازان تا بهعنوان بانک اطالعاتی
از آن اســتفاده کننــد و قطعــاً بیتأثیــر
نخواهد بود.

مطبوعات و موسیقی از اوان عصر تجدد ،پابهپای یکدیگر بودهاند.
البتــه در جامعــه شــهری و بــا محوریت تهــران بهعنــوان پایتخت
فرهنگی -سیاســی ،این حرف را تاریخ معاصر گواهی داده اســت.
گویی پیوندی اســت؛ پیوند میان اهل نغمــه و اهل قلم ،از ادیب و
میرعلیرضا شاعر و ترانه سرا گرفته تا فردی که به عشق موسیقی در مطبوعات
میرعلینقی قلم زده است.
روزنامه نگار
حوزه موسیقی با این همه سابقه دیرینه ،خیلی کم پیش آمده است که تعامل بین
این دو حوزه در فصل مشترک معین ،معنا شود .فصل مشترک به
این معنی که نه اهل موسیقی اهل مطبوعات را داوری کنند و نه برعکس آن باشد .این
محدوده خاص را «موســیقی نویســی» تعریف میکند .موســیقی نویسی ،نه به معنای
نوشــتن موســیقی برای اجرا بلکه به معنای نوشتن درباره موســیقی که سطح دانش و
آگاهی را باال ببرد .از زمانی که عبارت «موسیقینویســی» متولد شــد و رواج پیدا کرد و
نیز از زمانی که این عبارت ،داللت بهوجود شاخهای حرفهای و ویژه در مطبوعات راه
یافت پیش از ســه دهه میگذرد .شــاید بتوان گفت که خدمات موسیقی و مطبوعات
در رابطهای متقابل بوده اســت و هر دو به دیده شــدن هرچه بیشــتر به یکدیگر یاری
رســاندهاند .با ایــن حال ،آن «فصل مشــترک» برای یافتن نگاهی بهتــر راهکارهایی
مفیدتر وارتقای افزونتر ،تا بهحال اگر هم به تعدادی انگشــت شــمار وجود داشــت
الاقل به شــکل ســازمان یافته و «رســمیت» یافته تعریف نشــده بود .جشنـــواره فجر
امسال چنین فرصتی را فراهم کرد .امیدواریم دولت مستعجل نباشد.

شاید بتوان یک دلیل استوار برای برپایی (ونگهداری) این فصل مشترک نیکو و کارآمد
را در رشــد بیسابقه موسیقینویســی در مطبوعات و در فضای مجازی دانست .امروزه
تعــداد جوانان دانــش آموخته و هنرشــناس در حوزههای تخصصی موسیقینویســی
بســیار بیش ازگذشــته اســت .اکنون هر شــاخه و زیر شــاخهای از علوم و فنون موســیقی
برای خود نویســندگان و تحلیلگران خاص دارد .حتی بســیاری از روزنامهنگارانی که در
موسیقی دانش و تجربهای ندارند با مطالعه این نوشتهها حضور در مجامع و کنسرتها
و جلســات پژوهشــی ،سطح آگاهی خود را نسبت به گذشــته باال بردهاند و در این زمینه
حرفهایتر از گذشته کار میکنند.
اما با تمام این احوال ،حداقل تا جایی که به کمیت و کیفیت نوشته های رسیده به دفتر
ســتاد جشــنواره برای داوری ارســال شــده بود« ،خروجی» چندان امیدوار کنندهای دیده
نمیشد .البته این گفته را نمیتوان به کل حوزه جامعه موسیقی نویسان تعمیم داد چرا
که بسیاری از نخبگان و چیره دستان ،اهل قلم و موسیقی شناس هستند که نخواستهاند
در جشنواره شرکت کنند و آثارشان را بفرستند .بنابراین تاجایی که حوزه داوری منحصر
بهمقاالت ،یادداشتها ،گزارشها ،مصاحبههای ارسال شده به دفتر جشنواره باشد باید
گفت که با وجود چند مورد بسیار خوب و چشمگیر باقی نوشتههای ارسالی هرکدام شامل
یک یا چند فقره از ایراداتی بودند که فهرست وار میتوان آنها را چنین توصیف کرد:
 - 1آشــنا نبــودن به شــکل و قالبــی که قرار بــوده در آن بنویســند :یادداشــت را بهعنوان
مقدمه ،مقاله رابا عنوان گزارش و مخلوطکردن تمام آنها با مطالبی که عنوان «نقد» را
بر آنها نهادهاند .گو اینکه در ســالهای اخیر ،کالسهای آموزشی مفیدی برای آموزش

نقد موســیقی توســط آقای آروین صداقت کیش برگزار شــده و بســیاری از آنها استفاده
کردهاند ولی هنوز بسیاری از همین موسیقی نویسان جوان ومیانسال تعاریف معمول و
پایههای اصولی نقد را نمیدانند یا رعایت نمیکنند.
 -2گاهکار از نا آشنایی میگذرد و بهنوعی «تجاهل العارف» یا «تعارف الجاهل» تبدیل
میشود .نظیر نوشتههایی که به بهانه بررسی و گزارش ،بیشتر رپورتاژ آگهی بودند و کامالً
عیان میکردند که به سفارش و توصیه نوشته شدهاند و این نوع نوشتهها اصوالً از حوزه
بحث خارج هستند و باید خارج بمانند.
 -3بیگانگی با فن درســت نویســی ،ندانســتن زبان ارتباط ســهل وممتنع و با کمترین
ی کالسیک فارسی و وجود ســایههایی دل آزار از
آشــنایی (گاه تأســفآور) با زباننوشتار 
ن «آرگو» و گویشهای خیابانی ،آنهم هنگامی که بحث از موســیقیهای کالســیک
زبا 
(ایرانی و اروپایی) در کار اســت از موارد تأســف آور بود که فراوان دیده میشــد .برخی از
دوســتان روزنامهنگار حوزه موســیقی که از قضا خیلی هم مدعی و همیشه آماده بحث
هستند ،بد نیست گاهی کتابی را هم ورق بزنند.
 -4در پایان ،موســیقی نویســی ،کاری است که شروع دارد و پایان ندارد .موسیقی نویس
باید انسانی چند وجهی با مطالعات فراوان باشد؛ بخواند ،ببیند و بشنود ،فکر کند و مدام
بنویسد و در مسیر زمان به رشد و بالندگی برسد.
خوشــحال و مفتخر هســتم از اینکه جشــنواره فجر فرصتی فراهم کرد تا دوباره در کنار
استادان و دوستانم بنشینم و از حضورشان استفاده کنم ،بزرگواران :علیاکبر قاضیزاده،
فریدون صدیقی،مسعود کوثری و امیرعباس ستایشگر.

ëëاسحاق بلوچ نسب
ëëگروه موسیقی ساحل مکران
ëëنــوع موســیقی نواحی (شــب موســیقی
سیستانوبلوچستان)
ëëاستان:سیستانوبلوچستان
ëëتاریخ اجرا :چهارشنبه30بهمن -ساعت

 21:30سالن سوره
برگزاری جشنواره موسیقی فجر اتفاق مهم و بزرگی بویژه برای
هنرمندان موسیقی نواحی است .چرا که این هنرمندان بهدلیل
مشــکالت مالــی و اجــاره باالی ســالنهای کنســرت در تهران با
مشکالت بسیاری روبهرو هستند .موسیقی تنها راه امرارمعاش
اغلــب نوازندگان و خوانندگان موســیقی نواحی اســت بنابراین
مســئوالن فرهنگــی بایــد به این موضوع توجه بســیاری داشــته
باشند.
نکتــه دیگــر اجــرای کنســرت بــرای ســیلزدگان سیســتان و
بلوچســتان اســت که در جدول جشنواره موســیقی فجر امسال
بــه ایــن موضــوع توجه شــده اســت .من بــر این نظرم مشــکل
سیلزدگان با این برنامهها برطرف نمیشود و باید تصمیمات
جدیتری برای رســیدگی به آنها گرفته شــود .مســئوالن دولتی
باید به وضعیت راهها ،آب آشامیدنی ،برق ،کشاورزی و مسکن
ســیلزدگان رســیدگی و حمایــت کنند .بــا اجرای چند ســاعت
برنامه موســیقی اگرچه ممکن اســت برای دقایقــی اتفاق تلخ
فراموش شود اما مشکالت همچنان وجود دارد .گروه موسیقی
«ســاحل مکــران» ،پیش از این هم در جشــنواره موســیقی فجر
اجرای برنامه داشــته اســت و بر این عقیدهام که این جشــنواره
فرصتی اســت تا هنرمنــدان یکدیگر را ببینند و با آثار هم آشــنا
شــوند .درواقع فرصت ارزشــمندی اســت تــا اقــوام و زبانهای
مختلــف یکجا به دور هم جمع شــوند .البتــه نباید هنرمندان
را بــا چند اجرا در جشــنواره رها کرد و دیگر به آنها توجه نشــود.
پیشنهاد من این است هنرمندانی که به تهران دعوت میشوند
بــه لحــاظ اســکان و ایــاب و ذهاب به آنهــا توجه شــود و احترام
بگذارنــد .مــن در کشــورهای بســیاری اجــرای برنامه داشــتهام
و بــر این بــاورم احترام بــه فرهنــگ و هنرمند بایــد در رأس هر
کار فرهنگــی قــرار بگیرد .امــا در برنامه پیش رو قرار اســت یک
قطعه حماســی اجرا کنیم که برای نخستین بار است در تهران
اجرا میشــود و ای کاش این برنامه به زبان فارســی هم ترجمه
میشد تا برای مخاطبان جذابیت بیشتری داشته باشد.
ëëآرش هژیرآزاد
ëëسرپرست گروهموسیقی لیرا
ëëنوع:موسیقیتلفیقی
ëëاستان:تهران
ëëچهارشنبه  30بهمن ســاعت  21:30برج
آزادی
گروه موســیقی «لیرا» برای نخســتین بار اســت که در جشــنواره
موســیقی فجر شــرکت میکند البته خود من بهعنــوان نوازنده
همراه با گروه «آرکو» سال گذشته در جشنواره شرکت داشتهام.
این گروه سال  89با همت من و همسرم تشکیل شده .همسرم
یگانه حسینیان نوازنده ویلون است و من پیانو مینوازم درواقع
بهصــورت یک دوئت اجرا میشــود .من ســال  83به دانشــگاه
تهــران رفتــم و از همــان ابتــدا فعالیتهای هنری خــود را آغاز
کردیم و تصمیم گرفتیم این گروه را راهاندازی کنیم و به شــکل
جدی و حرفهای حدوداً  10ســال اســت کــه کار میکنیم .بهنظر
من جشــنواره موســیقی فجــر تنهاترین و معتبرترین جشــنواره
رســمی موسیقی کشور است و خوشــحالم که این فرصت برای
دیگــر گروههــای موســیقی که اجرایــی در طــول ســال ندارند یا
برنامههــای کمتری برگزار میکنند ایجاد شــده و قطعاً فرصت
مغتنمی است ،چرا که پروسه اجرای یک کنسرت جدا از پروسه
اداری هزینههایی را هم شامل میشود بویژه برای ما که جریان
خاصی از موســیقی را حمایت میکنیم که قطعاً هم بازگشــت
مالــی نــدارد و برگزار کــردن آن نیز مشــکالتی خواهد داشــت و
جشــنواره فرصت خوبی برای حضور گروههایی چون ما اســت.
اما پیشــنهاد من این اســت در این زمینه تبلیغات بیشتر انجام
شــود .بهطور مثال تبلیغ کنسرتهای پاپ که در قالب جشنواره
برگزار میشود بسیار چشمگیرتر است .در این برنامه قراراست
مجموعهای از دومین آلبوم این گروه با نام «تهران مریخ» سال
 96منتشــر شــود و دیگر آلبوم « 8دقیقه و  20ثانیه» که شهریور
مــاه به بازار آمده در کنار کارهایی که پیش از این شــنیده نشــده
در این کنسرت اجرا خواهد شد کاری به سبک موسیقی تلفیقی
و موســیقی الکترونیک .اعضای گروه لیرا متشــکل شده از یگانه
حســینیان نوازنــده ویلون ،عرفان قاســمینژاد نوازنــده درامز و
خودم که پیانو مینوازم.

یادداشت

در حاشیه اهدای نخستین جایزه موسیقی و رسانه در جشنواره موسیقی فجر

دستاوردهایفصلمشترک

نت آخر
روایت هنرمند

شعر ،سفارش جامعه
به شاعر است

هم وضعیت به همینگونه است و تنها
درمناسبتهای ملی ،سیاسی ،مذهبی،
تولیــدات موســیقی مناســبتی از رســانه
ملی پخش میشــود و تاریخ اجرای آن
هــم در همــان زمانهای تعریف شــده
اســت اما درمقابــل بیشــترین آثاری که
در طول ســال شــنیده میشود دردست
بخش خصوصی اســت وعلــت آن هم
کامالً مشــخص اســت چرا که تولید یک
کار موســیقی پرهزینــه بــوده و عواملــی
چــون آهنگســاز ،ترانهســرا ،خواننــده،
نوازنــده ،اســتودیو و...در یــک مجموعه
در کنــار هم کار میکنند و قطعاً هرکدام
از ایــن بخشهــا هزینــه خــود را خواهد
داشت و تقبل چنین کاری تنها برعهده
بخــش خصوصی اســت که با پــر کردن
سالنهای کنسرت آن هم به هر قیمتی
بــازار را بهدســت خود گرفتهانــد و جای
تأســف کــه در قبــال این هزینههــا آنچه
بــه گوش مردم میرســد یک موســیقی
مصرفــی و فســت فــودی و فاقــد ارزش
اســت یعنــی نــه کالم آن در خــور توجه
اســت و نــه موســیقی و تاریــخ مصــرف
کوتاهــی دارد .بنابراین جــدا از موضوع
شــعر و ترانه عمــده ایراد ایــن موضوع
مربوط به جنس خود موســیقی اســت.
وقتــی جنــس موســیقی نــازل و مبتذل
شــد و از موســیقی خــوب و فاخر فاصله
گرفــت طبیعتــاً کالم نــازل و مبتــذل را
میطلبــد .ما نمیتوانیم یک موســیقی
کوچه بــازاری نازل تولید کنیــم و انتظار
داشــته باشیم کالم موالنا و حافظ بهکار
رود .بنابرایــن کالم و موســیقی مکمــل
یکدیگرند و درارتباط هستند .اما در این
میــان مردم بر ایــن تصورند کــه مقصر
ایــن اتفاقــات وزارت فرهنگ و شــورای
شعرو ترانه است.
 ëëدر شورای شــعر و ترانه وزارت فرهنگ
آثار چگونه انتخاب میشود؟

پای صحبت هنرمندان شرکت کننده در روزهای آخر
جشنواره سی و پنجم

ëëبهارایلچی
ëëسرپرست گروه ستاره قطبی
ëëنوع :موسیقی بانوان (پاپ)
ëëاستان:تهران
ëëچهارشــنبه  30بهمــن ســاعت 21:30
فرهنگسراینیاوران
خیلی تــاش کردیم که بانوان باردیگر به جشــنواره موســیقی
فجــر برگردنــد و خیلــی خوشــحالیم کــه در جشــنواره امســال
حضــور پررنگــی دارنــد و میتواننــد کار کننــد و فرصتــی مهیــا
شــد تــا بــار دیگــر بانــوان هنرمنــد کــه بیــش از نیمــی از قشــر
هنرمنــدان کشــور را تشــکیل میدهنــد بــه عرصــه ای کــه باید
باشند بازگشــتهاند و امیدوارم هر سال شاهد اتفاقات بیشتری
از ایــن دســت باشــیم و بجــز بخــش جانبــی جشــنواره بتوانند
در بخــش رقابتــی هــم شــرکت داشــته باشــند .همانطــور که
میدانیــد موســیقی بانــوان در طــول ســال هــم با مشــکالت و
محدودیتهایی روبهرو است و تا به امروز نتوانستهایم بجز در
تهران در شــهرهای دیگر اجرای برنامه داشته باشیم بنابراین
فرصــت خوبی اســت تــا خانمهــا هنر خــود را نشــان بدهند و
فعالیــت کنند .فرمت گروه موســیقی ســتاره قطبــی همکاری
با تعــدادی خواننده اســت و اولین گروه موســیقی پاپ بانوان
هســتیم که اجرای موســیقیمان بــه زبانهای هنــدی ،عربی،
فرانســه و زبانهای محلی کشــورمان چون کردی ،لری ،آذری
و ...است و میخواهیم بااین اجرا مخاطبان شاهد چند اجرای
مختلف باشند که با کمک و حمایت مردم امسال گروه ستاره
قطبی  10ســال شــده و امیدوارم این گروه بتواند در دنیا پرچم
موسیقی بانوان را حفظ کند.

