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حمیدرضا نوربخش رئیس سی و دومین جشنواره موسیقی فجر:

موسیقی اصیل ایرانی
تریبون ندارد

ندا سیجانی

بیش از  30ســـال است که هر سال همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
جشنوارههایمختلففرهنگیوهنریدرایرانبرگزارمیشود؛جشنوارههایی
که فرصت خوبی برای معرفی و ارائه آثارهنرمنداناند .جشـــنواره موسیقی
فجر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سه دهه فعالیت به خاطر نداشتن
آییننامهای مشخص دستخوش تغییراتی شده است .اما در جشنواره سال
گذشته و امســـال با تغییراتی که در مدیریت اجرایی آن ایجاد شد بخشهای
مختلفی توانســـتند بار دیگر به جدول جشـــنواره راه یابند؛اگـــر چه هنوز هم
هنرمندانـــی در ژانرهای مختلف این انتظار را داشـــتند تا در جشـــنوارهای که
وابســـته به نهاد صنفی خانه موســـیقی اســـت نـــگاه حمایتگرایانهتری از
اهالی موسیقی صورت گیرد .از نکات دیگر جشنواره سی و دوم موسیقی فجر
امسال که طی سالهای سال تنها نام فجر را به دنبال خود داشت اجرای آثار
موسیقی انقالبی است که در گذشته بسیار کم رنگ به آن پرداخته میشد.به
هرحال امیدواریم برگزاری جشـــنواره موسیقی فجر فرصتی برای درکنار هم
قرار گرفتن تمامی ژانرهای موسیقی و ارائه یک جشنواره فاخر باشد.
حمید رضا نوربخش رئیس سی و دومین جشنواره موسیقی فجر در خصوص
جشـــنواره امســـال در گفتوگو بـــا «ایران»به بیـــان ویژگیهای ایـــن دوره از
جشنواره که از  24دی تا اول بهمن در تهران برگزار میشود پرداخته است:

عکس  :امیرحسام زرافشان  /ایران

 ëëبا گذشـــت ســـه دهه ازبرگزاری جشنواره
موســـیقی فجرآیا این جشـــنواره توانســـته
بیانکننده«دیپلماسیفرهنگیهنرمندان»
باشد؟
هـ ــر سـ ــال درجشـ ــن سـ ــالگرد پیـ ــروزی
انقالب اسـ ــامی ایران جشنوارههایی برگزار
میشـ ــود که معطوف به ایـ ــن رخداد مهم
اسـ ــت اما درتمامی این سـ ــه دهه سازوکار،
رویکردوچشماندازمشخصیبرایآنوجود
نداشـ ــته وبا سلیقه ،نظروتوانایی مدیران ،با
عملکـ ــرد قویتر ویـ ــا معمولیتروضعیف
برگزارشده اسـ ــت .اما به طورکلی به عقیده
من جشنواره موسیقی فجر باید بتواند آیینه
تمامنماوبرآیندیازفعالیتهایموسیقی
کشوردرطی سال باشـ ــد به گونهای که همه
فعاالن موسیقی دراین ویترین دیده شوند.
همچنین درعرصه بینالمللـ ــی نیز بتواند
گفتمان وتعامل خوب وسازنده با مجموعه
جشنوارههایمشابهدرکشورهایدیگرایجاد
کند.
ëëپس این امیدواری وجود دارد جشنوارهای
کهعنوانبینالمللینداردبتواندبهگفتهشما
درترازجشنوارههایجهانیقراربگیرد؟
بلـ ــه صددرصـ ــد .طبیعتـ ــاً در تعامل با
جشـ ــنوارههای مختلف دنیا داد و ستدهای
خوب فرهنگی رقم میخورد؛ ما نیز طی این
دوسال دراین زمینه موفق عمل کردهایم و با
مجموعههای معتبر جهانی وارد گفتوگو
و تعامل شـ ــدهایم و درجشـ ــنواره موسیقی
سال گذشته و پیش رو ازهنرمندان شاخص
تقریباً همـ ــه ژانرها و از کشـ ــورهای مختلف
دعوت به عمل آمده اسـ ــت .این هنرمندان
درعرصههایمختلفومعتبرجشنوارههای
جهانی از فعاالن و شناخته شدگان هستند،
کسانی که درطول سال برنامههای بسیاری
را در سرتاسـ ــر دنیا برگـ ــزار کردهانـ ــد و برای
مـ ــردم کشـ ــورهای مختلـ ــف و نیز کشـ ــورما
شـ ــناخته شـ ــده هسـ ــتند .بنابرایـ ــن دعوت
وحضورتعـ ــدادی ازمدیران جشـ ــنوارهها به
جشنواره موسـ ــیقی فجروآشنایی با گروهها،
اجراهـ ــا و بخشهـ ــای مختلـ ــف موسـ ــیقی

کشورمان میتواند پل ارتباطی با هنرمندان،
جشنوارهها و کشـ ــورهای دیگر باشد و ادامه
یافتن این تعامل که منشأ تحول درعرصه
فرهنگوهنروموسیقیاستمعرفخوبی
برای بهتر شناساندن موسیقی و فرهنگ ما
اسـ ــت درواقع جشنواره موسـ ــیقی فجر این
ظرفیت را دارد که بتواند دراین زمینه خوب
و موفق عمل کند.
ëëب ـ ـ ا اینکه سـ ــالهای بسـ ــیاری از فعالیت
اینجشـ ــنوارهگذشتهاسـ ــتاماتابهامروز
نتوانسته به مانند دیگر جشـ ــنوارهها چون
فیلـ ــم ،تئاتـ ــر دارای آییننامه و اساسـ ــنامه
مشخصیباشد.
تدویناساسنامهبرایجشنوارهموسیقی
فجـ ــر وظیفه من نیسـ ــت؛ جشـ ــنوارهها زیر
مجموعه وزارت فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی
هسـ ــتند و طبیعتاً میبایسـ ــتی مدیران آتی
وزارتخانه برای جشـ ــنوارهها دسـ ــتورالعمل
واساسنامه تدوین کنند تا سازوکار مشخصی
برای آن تعریف شـ ــود که درحال حاضر نیز
این مسـ ــأله درحال بررسـ ــی و تدوین است.
البته جشنواره موسـ ــیقی فجردراین سالها
بـ ــهصـ ــورت اجمالی و بـ ــا یک سـ ــازو کار به
فعالیت خود ادامه داده اسـ ــت اما باید این
مسـ ــأله بدرستی بررسی شـ ــود تا افرادی که
میخواهنددرجشنوارهشرکتداشتهباشند
بهاساسنامهجشنوارهارجاعیابند.
ëëدر جلســـ ه گفتمان ضرباالصـــول که به
بررسیونقدعملکرددولتیازدهمدرزمینه
موســـیقیپرداختهبودآقایعلیمرادخانی
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اشارهداشتندجشنوارهموسیقیفجربهخانه
موسیقی واگذار شـــده اســـت .در واقع شما
هم مسئولیت نظارت و ریاست جشنواره را
برعهده دارید وهم در قالب خانه موســـیقی
میبایدحامیهنرمندانیباشیدکهطیسال
اجرا نداشته یا اجرای کمتر داشتهاند وانتظار
دارنـــد در جدول جشـــنواره قـــرار بگیرند آیا
توانســـتهایدایننگاهمتعادلراحفظکنیدو
ازهمهسلیقههادعوتبهعملبیاورید؟
طبیعتاًجشنوارهموسیقیفجردرهردوره

رویکرد خاص خودش را دارد وهرکسـ ــی که
درخواسـ ــت شـ ــرکت در جشـ ــنواره را داشته
باشد به این معنا نیست که باید درجشنواره
حضور یابد بلکه جشنواره با در نظر گرفتن
کیفیت و رویکرد خود بعضی از برنامهها را
میپذیرد.تعـ ــدادی از گروهها  10روز پیش از
برگزاری جشنواره اجرای کنسرت داشتهاند
بنابراین منطقی نیست که اجرایی دوباره در
جشنوارهموسیقیفجرداشتهباشند.
اما در برنامه امسـ ــال جشنواره موسیقی
فجـ ــر تعـ ــدادی ازهنرمنـ ــدان درخواسـ ــت
داشتند که درجشنواره شرکت کنند و تعداد
دیگربه دعوت جشـ ــنواره حضور دارند و به
نظرمن تقریباً تمامی کسانی که درخواست
دادهاند درجدول جشـ ــنواره قـ ــرار گرفتهاند
و ایـ ــن حق هرجشـ ــنوارهای اسـ ــت که همه
دوستان درجشـ ــنواره موسیقی فجرشرکت
داشتهباشند.
ëëاما دربخش موسـ ــیقی پـ ــاپ هنرمندانی
چونمحسنیگانهومحمدعلیزادهپیشاز
جشنوارهدرتهراناجرایکنسرتداشتهودر
جدولجشنوارهمشاهدهمیشوند.
موسیقی پاپ دربخش جنبی جشنواره
قراردارد ومسألهاش فرق میکند این بخش
مخاطبان گسـ ــترده و خاص خـ ــود را دارد و
برایحمایتازجشنوارهنیست.
ëëبا واگذار شدن جشـــنواره موسیقی فجربه
نهادی چـــون خانـــه موســـیقی ،این صنف
درآینده چـــه وظایـــف و برنامههایـــی برای
جشنوارهخواهدداشت؟
بخـ ــش حرف ـ ـهای موسـ ــیقی کشـ ــورما
واستادانموسیقیچندانالقاییبهجشنواره
موسـ ــیقی فجر نداشـ ــتند بنابراین دردرجه
اول باید تالش شـ ــود با ایجاد یک سـ ــازوکار،
نظرمثبـ ــت جامعـ ــه حرف ـ ـهای موسـ ــیقی
وفعاالن این حوزه را به جشـ ــنواره موسیقی
فجرجذبکنیم .مابهدنبالایجادهمگرایی
هسـ ــتیم تا فعاالن موسـ ــیقی درجشـ ــنواره
فجربـ ــا انگیـ ــزه حضورداشـ ــته باشـ ــند نه با
خواهـ ــش و تمنا ویا دریافت مالـ ــی .درواقع
باید بستری ایجاد شود که فعاالن این بخش

اگرجشنوارهای بخواهد
با نگاه سلیقهای به
کارخود ادامه بدهد
ودرانحصاریک عده یا
ژانری ازموسیقی باشد
امیدی به موفقیت
آن نخواهد بود بلکه
میبایستی جشنواره
موسیقی فجر بتواند
همه سالیق را با یک
استاندارد مشخص
جذب کند وبا یک
همگرایی خوب،
عالوه برشور و نشاط
نظرجامعه ومخاطبان
را جلب کرده تا همه
مخاطبان و مردم
منتظر این رخداد
مهم هنری باشند

درهمه ژانرهای موسیقی عالقهمند باشند
درایـ ــن اتفاق حضور پیدا کننـ ــد .بنابراین با
گنجاندن بخش جایزه «باربد» به دنبال آن
بودیم که انگیزه واشـ ــتیاقی درفعالیتهای
سـ ــاالنه هنرمندان ایجاد کنیم تا برآیند آن
درجشنوارهموسیقیفجرنمایانشودوقطع
به یقین اگر این اتفاق میسر شود شاهد یک
جشـ ــنواره پررونق خواهیم بود که میتواند
آیینهتمامنمایموسیقیماباشد.
طبیعتـ ــاً اگرجشـ ــنوارهای بخواهـ ــد بـ ــا
نگاه سـ ــلیقهای بـ ــه کارخـ ــود ادامـ ــه بدهد
ودرانحصاریک عـ ــده یا ژانری ازموسـ ــیقی
باشدامیدیبهموفقیتآننخواهدبودبلکه
میبایستی جشنواره موسـ ــیقی فجر بتواند
همه سـ ــایق را با یک اسـ ــتاندارد مشخص
جذب کند وبا یک همگرایـ ــی خوب ،عالوه
برشـ ــور و نشـ ــاط نظرجامعه ومخاطبان را
جلب کرده تا همه مخاطبان و مردم منتظر
این رخداد مهم هنری باشـ ــند .این در واقع
همه هدفی اسـ ــت که یک جشـ ــنواره موفق
باید به آن برسد و ما هم بهدنبال آن هستیم.
ëëدربخـــش جایـــزه «باربـــد» بخشهـــای
مختلـــف یـــک آلبـــوم چـــون خواننـــده
وآهنگســـازی یک اثرمورد بررســـی قرارمی
گیرد .آیا برآینـــد فعالیت هنری یک هنرمند
موســـیقی تنها دربخش آلبوم اســـت یا نیاز
استاجراهایصحنهاینیزارزیابیشود؟
بلـ ــه .نیـ ــاز اسـ ــت اجراهـ ــای صحنهای
هنرمنـ ــدان موسـ ــیقی نیـ ــز بررسـ ــی و مورد
ارزیابـ ــی قرار گیرد .البته سـ ــال گذشـ ــته این
موضـ ــوع را اعـ ــام کـ ــردم امـ ــا متأسـ ــفانه
چنـ ــدان پیگیری نشـ ــد و خود من نیز سـ ــال
گذشته با پایان یافتن جشـ ــنواره سی و یکم
موسـ ــیقی فجر به دلیل حواشی بسیاری که
بـ ــه وجود آمد بـ ــه طور کلی ازفکرجشـ ــنواره
بیرون آمـ ــدم ودیگرتمایلی به شـ ــرکت در
جشـ ــنواره نداشتم و تصمیم گرفتم فاصله
بگیرم .ولی حقیقت مطلب این اسـ ــت که
درنظرداشتیم این کارانجام بگیرد ،درواقع
برای باالبـ ــردن کیفیت ناچاریـ ــم ومیباید
بتوانیم دربخشهـ ــای مختلف چون تولید

واجرا رقابت سالم ایجاد کنیم.
درگذشته هرفرد آنطورکه برایش میسر
بود وبـ ــا هرکیفیـ ــت آلبوم موسـ ــیقی تولید
میکـ ــرد ودرجایی هم کار او رصد نمیشـ ــد
ولی وقتی هنرمنـ ــدی بداند که ایـ ــن آثاردر
بخشهایی چون صدابرداری ،شعر و ترانه
وحتی بستهبندی و طراحی و گرافیک آلبوم
رصد و داوری میشود و امتیاز خواهد داشت
طبیعتاً دقت و وسواس بیشتری را برای آن
در نظر میگیرد.
مامنکرکارهایخوبوبدنیستیم.بهطور
مثال یک گروه موسیقی زحمت میکشد و
کنسرتیبایکصدایبسیاربدبرگزارمیکند
بـ ــرای کسـ ــی هم کیفیـ ــت کارمهم نیسـ ــت
مردم هم پـ ــو ل خود را بیهـ ــوده خرج کرده
ودرواقع به دور ریختهانـ ــد .درواقع برگزاری
یک کنسرت کارحرفهای است .البته هستند
افرادی که کنسـ ــرت برگـ ــزار میکنند و واقعاً
حرفهای نیسـ ــتند .بنابراین طبیعی اسـ ــت
شـ ــکل برگزاری کنسـ ــرت به داوری گذاشته
شود تا برگزارکنندگان با دقت و وسواس باال
یک اجـ ــرا را به روی صحنـ ــه ببرند .منتهی
مطلبانجاماینکارهانیازمندیکسازوکار
استکهامیدوارمباتدوینآییننام هانشااهلل
برای سـ ــال آینده شـ ــاهد رصد و ارزیابی این
بخشهمباشیم.
ëëیکی از اتفاقات خوب جشنواره سی و دوم
موسیقیفجرکهدرجدولجشنوارهمشاهده
میشوددرخصوصبخشموسیقیانقالب
است،دراینبارهکمیتوضیحمیدهید؟
جشنوارههای فجر در مناسبت سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی است بنابراین باید
نگاه جدیتری به این بخش وجود داشـ ــته
باشـ ــد .البته در دورههای مختلف جشنواره
موسیقی فجر آثار ارزشیو انقالبی بهصورت
کمرنگ وجود داشته است و باید به این نکته
توجه داشـ ــت که یکی ازمقاطع درخشـ ــان
موسیقی ما دراین سی و چند سال موسیقی
ایـ ــن دوره بـ ــوده که یکـ ــی از بهتریـ ــن آثار و
رپرتوارهایی موسـ ــیقی ما است که بسیاری
از آنها رفرنس و مرجع آن ژانر از موسـ ــیقی
محسـ ــوب میشـ ــود.بنابراین میبایستی از
موسیقی که درآن مقطع توسط هنرمندان
شاخص که همه از استادان امروز موسیقی
ما هستند بهره برد و این آثار بازخوانی و باز
شنیده شود تا با زبانهای مختلف به گوش
نس ـ ـلهای متوالی برسـ ــد انشـ ــااهلل که این
موضوع ادامه پیدا کند و در سـ ــالهای آینده
در جشـ ــنواره موسیقی فجر بسـ ــیار پررنگ
شاهد آن باشیم.
ëëدر زمینـــه موســـیقی انقالب آثـــار کمتری
به گوش میرســـد آیا ازســـال آینده کارهای
سفارشی با مضمون موسیقی فجر و انقالبی
خواهیم داشت تا درجایزه «باربد»هم مورد
ارزیابیقرارگیرد؟
خـ ــود مـ ــن شـ ــخصاً بـ ــه کار سفارشـ ــی
چنـ ــدان اعتقاد نـ ــدارم و بهتر اسـ ــت انگیزه
تولیـ ــد این گونه آثار در هنرمنـ ــدان به وجود
آید .موسـ ــیقیهایی که امروزه به آن افتخار
میکنیـ ــم وهیچ گاه از شـ ــنیدن آن خسـ ــته
نمیشـ ــویم هیچ کدام کار سفارشـ ــی نبوده
است و صددرصد انگیزشی بودند و از درون
هنرمندجوشیدهاست.
به نظرمـ ــن تـ ــا بـ ــه امروزدرایـ ــن زمینه
فراخوان داده شده است اما این فراخوانها
خروجـ ــی مشـ ــخص و جالبی نداشـ ــتهاند و
بهتر اسـ ــت بستری به وجود آوریم که در آن
بسـ ــتر این اتفاقات رقم بخـ ــورد .اگر بخوبی
بیندیشیم و بستری برای هنرمندان فراهم
کنیم تا دغدغههای آنها برطرف شـ ــود آنها
میتوانند با یک آرامش خاطر کارموسیقی
تولیدکنند.موسیقیسنتیماامروزهدرخطر
اسـ ــت و با توجه بـ ــه اسـ ــتعدادهای فراوان
دراین بخش هر روز شـ ــاهد آن هسـ ــتیم که
ضعیف و ضعیفتر میشود درصورتی که
ظرفیتهای انسانی عظیمی در خوانندگی،
نوازندگـ ــی ،آهنگسـ ــازی و همـ ــه بخشهـ ــا
وجـ ــود دارد؛ نیروهـ ــای خوبـ ــی که بسـ ــتری
برای حرکتشـ ــان فراهم نیست .بنابراین به
نظرشما اگر سفارش اثری بدهیم خروجی
خوبی خواهد داشـ ــت؟ ما در درجه اول باید
به هنرمند پـ ــر و بال بدهیم و برای او فضای
خـ ــوب کار کردن به وجـ ــود آوریم تا براحتی
مخاطب خود را پیـ ــدا کند با جامعه ارتباط
داشـ ــته باشـ ــد و آن را بشناسـ ــد در غیـ ــر این
صورت اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
ëëدر بخش موسـ ــیقی کـ ــه پاپ بسـ ــیاری از
منتقدانبرایننظرندموسیقیپاپاجراهای
خود را در طول سـ ــالها با مخاطبان بسیار
برگزار میکند آیا میتوان جشنوارهای مجزا
برایموسیقیپاپبرگزارکردوبرگزیدگانآن
بهجشنوارهموسیقیفجرراهیابند؟
بازهـ ــم تأکید میکنـ ــم موسـ ــیقی پاپ
مخاطب خود را دارد و موسیقی جشنوارهای
نیست یعنی بخش موسـ ــیقی پاپ بخش
خوب و پرمخاطب موسیقی ما است و باید
درجدول جشـ ــنواره قرار گیـ ــرد و به نظر من
ضرورتی ندارد جشـ ــنوارهای مجزا برای آن
برگزارکرد.
ëëاما انتظار این است که از نسلهای گذشته
موســـیقیپاپکهقطعاًآثارحرفـــهایتریرا
تولید کردهاند در جشـــنوارههای موســـیقی
حضورداشتهباشند؟
همانطـ ــور کـ ــه پیـ ــش ازاین گفتـ ــم باید
زمین ـ ـهای بـ ــه وجـ ــود آوریـ ــم که جشـ ــنواره
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ضرورت توجه به موسیقی نواحی

بـــا وجـــود کســـالت و بیمـــاری
بسیارخوشـــحال هســـتم کـــه امســـال
درجشـــنواره موســـیقی فجر شـــرکت
دارم شـــاید ایـــن امرباعـــث شـــود
موســـیقی درمانـــی صـــورت بگیرد و
پروین بهمنی
بیماری مـــن از بین بـــرود .اعتقادمن
پیشکسوت موسیقی نواحی
این است که موسیقی و بویژه موسیقی
نواحی را نباید رها کرد .از سال ها پیش
گفتهام بازهم می گویم موســـیقی ایران موســـیقی نواحی اســـت و
اکثریت گوشههای موسیقی سنتی درموسیقی نواحی وجود دارد اما
متأسفانهبهموسیقینواحیبهادادهنمیشود.درجشنوارهموسیقی
فجر بودجه کمی در نظر گرفته شده است و تنها از راه بلیت فروشی
بایـــد هنرمندان را به جشـــنواره دعوت کنیم درحالی که موســـیقی
نواحی به مانند موسیقی پاپ نمیتواند مخاطبان بسیاری را جذب
کند ودرآمد زایی داشته باشد.البته مسئوالن فرهنگی در این زمینه
تالش بسیاری انجام دادهاند اما درقبال آن مجلس و قانون نیزباید
از موســـیقی نواحی حمایت کنند .این موســـیقی غم وشادی را دربر
می گیرد بنابراین چرا باید از موســـیقی پاپ که از کشـــورهای خارجی
گرفته میشـــود برای مفرح کردن مردم استفاده شود؟ این درحالی
است که نوآوری و تنوع درموسیقی ،لباس ،فرهنگ و هنر ما نیز وجود
دارد و به چشـــم میخورد.متأســـفانه اوایل انقالب موسیقی را حرام
و ممنوع اعالم کردند اما هیچ گاه مشـــخص نشـــد چرا این موسیقی
حرام است .این کار باعث شد  30-40سال از موسیقی دور بیفتیم.

توجه به هنر هنرمند

یادداشت

خیلی خوشـــحال هســـتم بعد ازحدود
 12ســـال درجشـــنواره موســـیقی فجـــر
شرکت میکنم و بسیار خرسند از اینکه
موســـیقی ایرانی ما در جدول جشنواره
احـــراز شـــده و ورود پیـــدا کرده اســـت.
علیرضا افتخاری
موسیقی ایرانی یک موسیقی ملی است
خواننده موسیقی سنتی
ودرهرگوشه دنیا اجرا شود مردم نسبت
به موســـیقی اصیل خود به حکم یک امانتدارتعصب خاص و نگاه
زیبایی خواهند داشـــت و این اتفاقاً برای امثـــال ما هنرمندان ایجاد
انگیـــزه خواهد کرد.عالوه براین حضوردرجشـــنواره ،توجه خوبی به
هنرهنرمند اســـت و سالگردی شـــکوهمند برای روی صحنه آمدن
دوســـتان هنرمند روی صحنه .امیدوارم ارکستر ملی که فرمانروایی
آن برعهده فریدون شهبازیان است بتواند در تمامی شهرهای ایران
اجرای برنامه داشته باشد.

ایجاد فرصتها برای گروههای موسیقی

جشـــنواره موســـیقی فجربزرگتریـــن
جشـــنواره موســـیقی کشـــورما فرصت
خوبی برای گروههای موســـیقی است
تا درکنارو دریک مســـیر اتفاق خوبی را
رقم بزنند .ما درجشـــنواره امســـال در
حجت اشرفزاده
بخش موسیقی تلفیقی اجرای برنامه
خواننده
خواهیم داشـــت .ژانری از موسیقی که
به لحاظ ئتوری موسیقی تعریف درست و علمی از آن نشده است
وطبق جدول ســـی و دوم موســـیقی فجر و برنام ه ریزی که صورت
گرفته برای موســـیقی پاپ ،خواننده یا ارکسترهایی که پرفروشتر
هستند ســـالنهای خوبی اختصاص داده شده است و به نظر من
برای موسیقی تلفیقی که در برج آزادی اجرای برنامه دارند ظرفیت
بیشتری وجود دارد باید توجه بیشتری داشته باشند که امیدواریم
سال های آینده به این موضوع بیشتر پرداخته شود.البته موسیقی
پـــاپ نیز بـــه مانند دیگـــر ژانرهای موســـیقی خواننده وارکســـتری
استاندارد با توانایی باال دارد و میتواند مخاطب خوبی را جذب کند
و به نظرمن ایجاد فرصتها باید برای تمامی گروهها ب ه طور یکسان
باشد .قرار نیست به دنبال خواننده ساالری و بزرگ ساالری باشیم
و از یک عده مثل همیشه بت بسازیم و تازه واردها به جشنواره راه
پیدا نکنند بلکه آنها هم مخاطـــب دارند و این حق مخاطب آنها
است که خواننده مورد عالق ه شان را در جشنواره ببینند.

موسیقی فجر جذاب و یک ویترین پربیننده
باشـ ــد .بعضـ ــی از ویترینها آنقـ ــدر جذاب
هسـ ــتند که هر چه در آن قرار داده میشـ ــود
قابل دیدن است ولی وقتی ویترینی جذاب
نباشـ ــد بهترینها هم به چشـ ــم نمیآید و
دیده نمیشود .به طور مثال در گذشته (دهه
 )40 – 30رسـ ــانهای چـ ــون رادیو رسـ ــانهای
غالب بود ،آنقدر این تریبون مهم جذابیت
داشت کههمههنرمندان شاخصموسیقی
ما با برنامه رادیویی به کشور معرفی شدند.
یعنی یک خواننـ ــده با یـ ــک آواز دررادیو به
همه مردم ایـ ــران معرفی میشـ ــد چرا که
میلیونها گوش در یک سـ ــاعت مشخص
آماده شنیدن صدای او در برنامه «گلها» یا
«تک نوازان» بود.
در واقع یک نوازنده با  4-5برنامه کامالً
شـ ــهره آفاق بود.مـ ــا نیزامـ ــروزه باید چنین
برنامههـ ــا و سـ ــازوکارهایی را ایجاد کنیم نه
اینکه هر سـ ــال بـ ــه دنبال هنرمند باشـ ــیم و
بـ ــا خواهش و تمنـ ــا از او دعوت شـ ــود که در
جشنواره شرکت کند بلکه خود هنرمند باید
برای حضـ ــور در جشـ ــنواره ایـ ــن موضوع را
دنبالکند.
ëëبه برنامههای رادیویی و موسیقی فاخر آن
روزهامثل«گلها»اشارهکردید؛اینموسیقی
درآن دوره توانست توسط رسانه ملی چون
رادیو مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند
اما شـــرایط موسیقی کشـــور و عدم همکاری
رادیـــو و تلویزیون امـــروزه بهگونهای شـــده
کهویترینجشـــنوارهماموســـیقیپاپشده
است؟
بله به ایـ ــن علت که ما تریبـ ــون نداریم
و رسـ ــانه ملـ ــی ما بـ ــه این مسـ ــأله بیتوجه
است .از رسانه ملی فرم دیگری از موسیقی
تبلیغ میشـ ــود .جالب است بدانید 50-60
شـ ــبکهماهوارای فارسـ ــی زبان درآن سـ ــوی
آبها موسیقی را تبلیغ میکنند که درداخل
کشور ما نیز همین موسیقی تبلیغ میشود
جالبتـ ــر اینکـ ــه درتمامی این شـ ــبکههای
ماهوارهای نه تک نوازی تار دیده میشـ ــود و
نه دو نوازی سه تار ،تمبک یا برنامه موسیقی

سـ ــنتی .بنابراین وقتی در آن شبکهها دیده
نمیشود واضح است که در شبکه ما هم به
چشـ ــم نمیخورد .نسل جوان ما تفاوت تار
و کمانچه را نمیداند آن زمان انتظار داریم
که موسیقی فاخر تولید شـ ــود!؟ در صورتی
که رسانه ملی باید به این نکته توجه داشته
باشد که موسـ ــیقی انواع و اقسـ ــام دارد و در
تمام دنیا یک موسـ ــیقی اسـ ــت که براحتی
مخاطب جذب میکند و از موسـ ــیقی دیگر
باید حمایت و تبلیغ شـ ــود ،این موسـ ــیقی
خواص است نه عوام.
ëëآیادرخصوصجشـــنوارهموســـیقیفجر
رسانهملیتعاملخواهدداشت؟
بله .سال گذشـ ــته پوشـ ــش خوبی داده
شد امسال نیز شـ ــبکههای مختلف حضور
خواهنـ ــد داشـ ــت امـ ــا بحـ ــث مـ ــن نشـ ــان
ندادن سـ ــاز از تلویزیون است درصورتی که
جدیترین ومهمتریـ ــن عناصرفرهنگی ما
سـ ــاز است که باید شناسـ ــانده ودیده شود تا
مردم صدای آن را بشـ ــنوند نه اینکه نسـ ــل
جوان تنها سازهای غربی را بشناسد و با ساز
کشورشبیگانهباشد.
ëëاین اتفاقات بیشـــتردر جشنواره موسیقی
فجربه چشـــم میخـــورد ،جشـــنواره فیلم
براحتیبهمسیرخودادامهمیدهد؟
باالخره در جشنواره فیلم یک همگرایی
وجـ ــود دارد کـ ــه امیدواریم درموسـ ــیقی نیز
به وجود آید وجامعه موسـ ــیقی به معنای
واقعی و نه زبانی با هم متحد باشند.
ëëآیا کســـانی که ســـال گذشـــته درجشنواره
موسیقیفجرحائزرتبهومقامیشدندامسال
اجرایبرنامهخواهندداشت؟
بله صد درصد .درجشـ ــنواره سی و دوم
موسیقیفجربرگزیدگانجشنوارههایدیگر
چون جشنواره موسـ ــیقی جوان یا جشنواره
موسـ ــیقی معاصر درجدول جشـ ــنواره قرار
گرفتهاند.سالآیندههمبرگزیدگانجشنواره
موسیقی کالسـ ــیک ایرانی در جشنواره فجر
حضـ ــور خواهند داشـ ــت در واقـ ــع به نوعی
خروجی جشـ ــنوارههایی که طی سال برگزار
میشود در جدول جشنواره قرار دارند.

