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برایرقابتبهترینفیلمبینالمللی
 ایران در میان ۵0کشور نخست

 حاضر در اسکار 2023

همدلی|با معرفی نماینده ایران برای حضور در رقابت 
اسکار نود و پنجم شمار شرکت کنندگان به ۴۹کشور 
رســید. درحالی که دو روز قبل، ایران با معرفی فیلم 
»جنگ جهانی سوم« ساخته هومن سیدی به کمیته 
اسکار وارد رقابت اسکار ۲۰۲۳ در بخش بهترین فیلم 
بین المللی شد، شمار کشورهایی که فیلم منتخب خود 
در این رقابت را معرفی کرده اند به ۴۹کشــور رسید. 
جدیدترین کشورهایی که در روزهای اخیر نمایندگان 

خود را معرفی کرده اند عبارت اند از:
نیوزیلند با فیلم »مورو« به نویســندگی و کارگردانی 
تئاره پا کاه ی به اسکار می رود. این فیلم با الهام از وقایع 
واقعی ساخته شــده و داستان یک گروهبان محلی را 
تصویر می کند که وقتی دولت با نیروی ضدشورش به 
مقابله با بومیان نیوزیلند می رود، باید بین وظیفه اش 
در قبال نشان خود یا مردم بومی، یکی را انتخاب کند. 
»مورو« یک واژه مائوری مترادف »بخشش« است. این 

فیلم به تازگی در جشنواره تورنتو به نمایش درآمد.
بلژیک با »نزدیک« ســاخته موفــق لوکاس دونت به 
اســکار می رود. این فیلم اولین بــار در بخش رقابتی 
جشــنواره فیلم کن به نمایش درآمد و جایزه بزرگ 
هیــات داوران را از آن خود کرد. این فیلم دوســتی 
عمیق بین دو پسر ۱۳ساله را دنبال می کند که ناگهان 
به هم می ریزد و کاوش دوســتی و مسئولیت پذیری 

برای حفظ آن در فیلم در مرکز توجه قرار دارد.
کوزوو با »در جستجوی ونرا« در رقابت اسکار حضور 
دارد. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی نوریکا صفا 
درباره دختر نوجوان و آرامی در دهکده ای کوچک از 
کوزوو است. در خانه آن ها سه نسل در کنارهم زندگی 
می کنند و ایــن نوجوان فضایی اندکــی برای حریم 
خصوصی دارد. فیلم به نوعی قوم نگاری مردم روستایی 

این منطقه است.
کوزوو سال پیش با »کندو« به کارگردانی بلرتا باشولی 

به فهرست نامزدهای اسکار راه یافته بود.
مونته نگرو »مرثیه لورل« را برای اسکار انتخاب کرده 
اســت. این فیلم اولین فیلم دوشــان کاسالیکا درباره 
فیلیپ استاد تاریخ است که با همسرش به تعطیالت 
می رود و برای فرار از مشــکالت بــه جنگلی عمیق 
می رود و با مادرش مالقات می کند و عاشــق دختری 
می شود که زمانی مار بود. این فیلم اولین بار در بخش 
رقابتی جشنواره سارایوو ۲۰۲۱ به نمایش درآمده بود.

نپال »پروانه در قاب پنجره« را برای اســکار انتخاب 
کرده اســت. این فیلم به کارگردانی سوجیت بیداری 
اولین بار در جشــنواره فیلم بوسان ۲۰۲۰ به نمایش 
درآمد و اولین فیلم بلند این کارگردان است. داستان 
فیلم درباره دختر ۱۳ســاله روستایی است که آرزوی 
ادامه تحصیل در شــهر دارد و برادر ۹ ساله او تالش 
دارد تا به خواهرش کمک کند تا به آرزویش برســد.

پرتغــال نیز دیــروز »روح زنده« اولین ســاخته بلند 
کریستل آلوز میرا کارگردان پرتغالی-فرانسوی را برای 
اسکار معرفی کرد. این فیلم محصول مشترک پرتغال 
و فرانسه و بلژیک است که در هفته منتقدان جشنواره 
کن امســال هم به نمایش درآمد و درباره پیوندهای 
خانوادگــی، مهاجــرت، عرفان و فرهنگ بخشــی از 
پرتغال است. داســتان فیلم درباره دختربچه ای است 
که تابســتان را در روستایی با مادربزرگش می گذراند 
و با مرگ او مواجه می شــود.رومانی هم »بی نقص« به 
کارگردانی مونیکا استن و جورج چیپر لیلمارک را به 
اسکار معرفی کرده اســت. این فیلم که جایزه معتبر 
۱۰۰هزار دالری شیر آینده جشنواره فیلم ونیز امسال 
را برده داستان داریا را روایت می کند که برای رهایی 
از اعتیاد به مواد مخدر تالش می کند و متوجه می شود 
درمان تخصصی با قیمت باالیی همراه است.اسلوواکی 
فیلم »قربانی« محصول مشــترک اســلوواکی/ چک/ 
آلمان را به اسکار معرفی کرده است. این فیلم ساخته 
میشال بالشــکو در یک شهرکوچک چک می گذرد و 
داســتان یک مهاجر اوکراینی به نــام ایرینا را تصویر 
می کند که در جامعه ای نژادپرســت در جســتجوی 
حقیقت و به دنبال عدالت است.ونزوئال هم با »جعبه« 
به اســکار می رود. این فیلم ســاخته لورنزو ویگاس و 
دومین باری اســت که فیلمی از این کارگردان برای 
اســکار انتخاب شــده اســت. وی اولین کارگردان از 
آمریکای التین است که شیر طالی ونیز را برده است. 
»جعبه« درباره پسر ۱۳ساله ای ست که باید در نصف 
مکزیک به ســفری دست بزند تا بتواند جعبه ای را که 
حامل جسد پدرش است که در یک گور دسته جمعی 
پیدا شــده، بگیرد.کانادا، اکوادور، آلمان، ایرلند، ژاپن، 
لتونی، پاناما، لهســتان، کره جنوبی، سوییس، تایوان، 
اروگوئه، برزیل، بلغارســتان، اسپانیا، هلند، ارمنستان، 
اتریش، کرواســی، جمهوری چک، فنالند، گواتماال، 
اندونزی، الجزایر، یونان، مجارستان، اسلوونی، تونس، 
ترکیه، کاســتاریکا، آلبانی، اوگاندا، اوکراین و پاراگوئه 
از جمله کشورهایی هستند که پیش ازاین نمایندگان 

خود را به اسکار معرفی کرده بودند.
رأی گیری برای تعیین نامزدهای اســکار از ۱۲ تا 
۱۷ژانویه ۲۰۲۳ انجام می شود و نامزدهای امسال 
۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ )۴ بهمن( معرفی می شوند. زمان 
رأی گیــری نهایی از ۲ تا ۷مارس ۲۰۲۳ اســت. 
اســکار نودو پنجم یکشنبه ۱۲مارس )۲۱ اسفند( 

برگزار می شود.

باحضور۳هزارهنرمند
نوازنده ایرانی به فینال مسابقات جهانی 

ویولن راه یافت

همدلــی| یکــی از نوازنــدگان ارکســترها و 
مجموعه های معتبر موســیقی کشورمان به فینال 
مســابقات جهانــی نوازندگی ویولن کشــور ژاپن 
راه یافــت. امین غفاری از نوازندگان ارکســترها و 
مجموعه های معتبر موســیقی کشورمان به فینال 
مســابقات جهانی نوازندگی ویولن کشور ژاپن راه 
یافت.مســابقات جهانی موســیقی در شهر اوزاکا 
ژاپن با حضور حدود ســه هزار نوازنده در سازهای 
مختلف هر ساله برگزار می شــود.امین غفاری در 
مراحــل اول و دوم کــه به صورت آنالیــن برگزار 
می شد با ارســال فیلم هایی از »سونات ایزایی« و 
»کنســرتو ویلن چایکوفســکی« طبق نظر هیأت 
ژوری بــه مرحله فینال راه پیدا کــرد و در تاریخ 
۸اکتبــر به صورت حضوری قطعــه »زیگونروایزن 
ســارازات« را در شهر اوزاکا ژاپن اجرا خواهد کرد.

مســابقات اوزاکا از معتبرترین مسابقات موسیقی 
اســت که یکی از جوایز آن برای افراد برنده اجرا 
در سالن های بزرگ در شهرهای مختلف دنیا مانند 
پاریس، سئول و البته کارنگی هال نیویورک است.

تأســیس گروه موسیقی بین المللی »خلیج فارس« 
و برگزاری چند کنســرت با این مجموعه، انتشار 
چندین تک آهنــگ در حوزه های مختلف، حضور 
در ارکسترهای مختلف ملی و بین المللی به عنوان 
تک نواز، حضور در فســتیوال »آکادمی بین المللی 
خاورمیانه« بخشی از فعالیت های امین غفاری در 
حوزه موسیقی را تشــکیل می دهند.این هنرمند 
طی ســال های اخیر عالوه بر فراگیری تحصیالت 
تکمیلی خود در حوزه موســیقی به عنوان مدرس 

نیز به فعالیت در این بخش مشغول بوده است.

اشکان خطیبی »اسفندیاِر رویین تن« می شود
همدلی|اشکان خطیبی نقش »اسفندیار رویین تن« 
را در نمایش »هفت خان اســفندیار« ایفا می کند. به 
نقل از روابط عمومی ســازمان هنری رسانه ای اوج، 
اشــکان خطیبی با موســیقی- نمایش »هفت خان 
اســفندیار« به کارگردانی حســین پارســایی مهر 
امسال به تاالر وحدت می آید. »هفت خان اسفندیار« 
یکی از داســتان های مشــهور شــاهنامه اثر حکیم 
ابوالقاسم فردوسی اســت که در هفت خان، حکایت 
سفر پرماجرای اســفندیاِر رویین تن به قصد رهاندن 
خواهرانــش همــای و به آفرید از چنــگ تورانیان 
را روایــت می کنــد. پیش ازاین امیــن حیایی، غزل 
شاکری، الهام کردا، حســام منظور، محمد ریاضت، 
رضا راد، مونا صوفی، نیکا افکاری، سروین ضابطیان 
و سایه پارسایی به عنوان بازیگران این نمایش معرفی 
شــدند. »هفت خان اســفندیار« محصول ســازمان 
هنری رســانه ای اوج، برداشــتی آزاد از شــاهنامه 
حکیم ابوالقاســم فردوسی به نویسندگی محمدرضا 
کوهســتانی پاییز ســال جاری با مشــارکت بنیاد 
فرهنگی هنری رودکی در تاالر وحدت اجرا می شود.

نگاهی به »گذر از خودکشی«
همدلی|من به درون 
تا  رفته ام  تاریکی هــا 
بیابم  را  روشــنایی ها 
و خورشــید شــوم و 
پرتوهای  هم اکنــون 
روشــنایی و شادمانی 
بــه همــه  را  خــود 
زندگانی ام  دوستداران 
می تابانــم و تو را که 
سرشــار از جوشــش 
مهــر  و  خــروش  و 
هستی،دســتانم را در 
خواهم  قفل  دستانت 

نمود تا گدازه های درون پر از آتشــمان، همچنان 
ما را به فراســوی هستی و نیســتی برده باشد. آیا 
چگونه می توانیم از بن بســت های پیش رو خود را 
وارهانیم؟ آیا چگونه می توان اهریمن تباهی را که 
آشیانه ها نشانه گرفته است از ناخودآگاه خودمان 
بیرون ببریــم؟ آیا برای واالیــش نیروهای نهفته 
درون خودمان چه راه های ناهمواری را پیموده ایم؟

حسین جشن نویسنده کتاب »گذر از خودکشی« 
که خود کارگر و استادکار سازه های فلزی و دارای 
کارشناسی روان شناسی اســت. این دومین اثر او 
پس از کتاب »رقص لحظه های باد« اســت. آنچه 
او را وادار به نوشــتن می نماید، رســالت او برای 
شناســاندن آســیب های اجتماعی است که امید 
به دگرگونــی نگرش ها، باورها، اهداف انســانی و 
ساختارهای دســت و پاگیر را دارد.حسین جشن 
کارگــری آگاه اســت که در این کتــاب رنج های 
کارگران و بن بست بودن رخدادهای زندگانی آنان 
می پردازد؛ تا جایی که کتابش را با یاد و نام شهرام 
محمدی کارگــر ایذه ای آغاز کرده اســت که در 
پتروشــیمی مارون ماهشهر برای کارگران و مردم 
جان فشــانی کرده بود. نوشتن به زبان پارسی سره 

نیز از ویژگی های دیگر این کتاب است.

شــمادراجراینمایــش»ریزجان«از
انیمیشناســتفادهکردهایدکهنمایشرا
به اما کرده دوستداشــتنی و دیدنیتر
نظرماســتفادهازانیمیشنهابرایروایت
سفرریزجانخیلیمحدوداست.میشد
بیشتــرازآنبهرهبرد.ابتــدابفرمایید
انیمیشنچگونهبهاجراینمایشعروسکی
»ریزجان«اضافهشدوچراکاربردانیمیشن
دراجرا،محدوداست؟آیابهترنبودبهجای
انیمیشن،ازتکنیکســایهبازیاستفاده

میکردید؟
اگر می خواســتم نمایش را به شــک سایه بازی 
کار بکنم، به یکســری عروسک گردان دیگر نیاز 
داشتم که به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبود. 
تمرین گذاشتن هم با این تعداد باال بازیگر، ریسک 
بود. پس تصمیم گرفتم به جای سایه از انیمیشن 
استفاده بکنم اما انیمیشن را طوری به کار ببرم که 

نزدیک باشد به تکنیک و عروسک سایه.
 حاالکهتماشــاگران،عروسکگردانها
رارویصحنهمیبینند،چراصداپیشگی
شخصیتهارابهصورتزندهوبااستفاده
ازمیکروفن)هاشف(بهبازیگراننسپردید؟
گرچهصدایدیالوگهاواضحوشفافضبط
شدهاند،امابهنظرمیرسدصدایپلیبک
برایقطعههایآوازیاکتفامیکردوشاید
بهتربوددیالوگهاراخودعروسکگردانها

بهزبانمیآوردند...
 ما هنــگام تولید کار به کرونــا برخوردیم. من 
بخشی از عروســک ها را تقریباً ساخته بودم اما 
فراخوان جشنواره ی یونیما آمد و تصمیم گرفتم 

کار را برای جشنواره بفرستم، ولی در پیک های 
مختلف کرونا، تمرین کردن سخت بود. این نمایش 
هــم صحنه های زیادی داشــت و عوامل زیادی 
برای عروسک گردانی و صداپیشگی نیاز داشت؛ 
بنابراین بعد از یکســری تمرین که فضای کار و 
میزانسن ها مشخص شده بود، تصمیم گرفتم کار 
را به صورت پلی بک ضبط بکنم تا بتوانم با چهار نفر 
از صداپیشه های عزیز صدای همه ی کاراکترهای 

نمایش را بگیرم. 

همان سالی که تصمیم داشتم نمایش را کار بکنم، 
متن را برای فراخوان تولید آثار در کانون پرورش 
فکری هم فرستاده بودم و پذیرفته شد اما جریان 
کرونا پیش آمد. بعد از جشنواره ی یونیما قرار بود 
در کانون اجرا بروم، منتها باز هم پیک های مختلف 
کرونا اجرای ما را عقب انداخت تا این که فراخوان 
جشــنواره ی همدان آمد. برای آن جشنواره فکر 
کــردم کار را از پلی بک دربیاورم و با صدای زنده 
کار بکنم، ولی باز با کرونا و عقب افتادن جشنواره 
روبه رو شدیم. عالوه بر این، من از ضبط پلی بک 

کار راضــی بودم و دیدم صداهــا خوب و واضح 
ازکاردرآمده اند و به فضای کار لطمه ای نمی زند. 
از طرفــی اگر قرار بود نمایش را از حالت پلی بک 
خــارج بکنم، باید به عوامل کار اضافه می شــد، 
درحالی که با این شرایط اقتصادی و بیماری کرونا، 

چنین کاری منطقی نبود.
 آیابرایتولیدایننمایشبامشــکالت
خاصیروبهروبودیدیاتولیدبیدردسری

داشتید؟
بزرگ ترین مشــکل ما این بود کــه این کار در 
دوران کرونــا شــکل گرفت؛ از ابتــدا تا االن که 
اجــرای عمومی می رویم. ما نمی دانســتیم باید 
تمرین بگذاریــم یا نگذاریم. جشــنواره ها مدام 
عقب می افتاد. باید تصمیــم می گرفتم که االن 
چه چیزی به صالح گروه اســت کــه هم کار را 
به ثمر برســانیم و هم این که اتفاقی برای کسی 
نیفتد. فارغ از این که مشکالت اقتصادی پیش آمد 
و هزینه های تولید خیلی باال رفت. نمایش ما االن 
شش عروســک گردان دارد و به نظرم در شرایط 
کرونا، این تعداد هم زیاد بود برای تولید کار. خدا 
را شکر اتفاقی نیفتاد و بچه ها همت کردند و سر 

کار آمدند و نمایش شکل گرفت.
بهخصوص وضعیتامروزتئاترعروسکیـ
برایکودکونوجوانـراچگونهارزیابی
میکنید؟آیاشــرایطتولیدواجرابرای
گروههایاجراییمناسبومساعداستیا

باموانعیروبهروهستند؟
ببینید، من کارم را دو ســال پیش به جشنواره  
یونیمــا فرســتادم و االن توانســتم نمایش را با 
حمایت کانــون اجرا ببرم. این کــه محلی برای 

تمرین داشته باشم، پشــتوانه یی از طرف کانون 
و همچنین گروهم داشــتم. من به این موضوع 
فکــر می کردم که چند تــا از کارهایی که برای 
جشــنواره ی یونیما تولید و ضبط و ارسال شدند 
و حتا در خود جشنواره به معرض دید تماشاگران 
نرسیدند، توانســتند اجرای عمومی بگیرند! این 
یک ضعف بزرگ اســت که نمایش عروسکی که 
کار پرهزینه ای است و عروسک و دکور بر اساس 
آن ساخته می شود، تولید بشود و به جشنواره ای 
برسد و به اجرای عمومی نرسد یا بعد از مدت ها 
به سختی اجرا بگیرد. به نظرم باید جایی یا فضایی 
وجود داشته باشد که ما بدانیم مدام کار عروسکی 
برای اجرا در آن فضا تولید می شــود. این خیلی 
اتفاق بهتری اســت، چون کار عروســکی خیلی 
پرهزینه اســت و اگر به اجرا نرســد، تولید آن 

بی نتیجه است.
 از ســوی دیگر در شــرایط اقتصادی موجود و 
کمک هزینه های پایین جشنواره ها و عدم حمایت 
مالی باعث می شود کم کم ما به سمت تولید آثاری 
برویم که عروســک های کوچکــی دارند، فضای 
کوچک تــر و عروســک گردان های کم تری نیاز 
دارد. مثل االن که من برای این اجرا مجبور شدم 
صداها را پلی بک ضبط بکنم. در واقع اجرا باید به 
لحاظ مالی برای اعضای گروه صرف داشته باشد. 
در این نمایش عزیزان گروه من لطف داشــتند و 
همراهی ام کردند، ولی واقعاً شاید مجبور بشویم 
به سراغ کارهایی برویم که دو تا عروسک گردان و 
عروسک های جمع وجورتری دارند با دکور ساده تر. 
البته این ضعف کار نیست اما باعث کم شدن تنوع 

در تولید کارهای عروسکی می شود.

»نداوفایی«کارگرداننمایشعروسکی»ریزجان«درگفتوگوبا»همدلی«:

ما برای ساخت تئاتر عروسکی مکان دائمی نداریم

همدلــی| روند صدور مجوز تک آهنگ ها در دفتر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالم طی ماه های اخیر و در آستانه برگزاری فصل 

جدید کنسرت ها موجب انتقاد برخی از تهیه کنندگان شده است.
آنچه در هفته های گذشته از گوشه و کنار و مصاحبه های مدیران دفتر 
موسیقی در رسانه ها منتشر شده، گویا پس از مشکالتی که برای سامانه 
رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به وجود آمد، تصمیماتی اتخاذ 
شده که در پی آن روند صدور مجوزها در حوزه های مختلف تئاتر، سینما 
و موسیقی نیز دچار تغییرات اساسی شده، تغییراتی که مدتی است تمام 
دســتگاه های مختلف دولتی مکلف کرده تا در قالب پروژه و فرآیندی 
موســوم به »پنجره واحد« به ارائه مجموعه خدمات دولتی بپردازند. 
مســیری که اکنون در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز طراحی و 
اجرای آن آغاز شده و فرد مراجعه کننده، َسوای اینکه خواهان دریافت 
چه مجوزی اســت می بایست از مسیر »پنجره واحد« به وزارت ارشاد 
مراجعه کرده و در آنجا بسته به کار و پروژه ای که به مجوز احتیاج دارد، 
تقاضای خود را ثبت کند.به گفته محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سامانه های قبلی دفتر موسیقی وزارت 
ارشاد فقط تقاضای مربوط به صدور مجوز »شعر« و »موسیقی« قابل 
بارگذاری بوده و مشــمول اجراهای صحنه ای، نماهنگ، فعالیت های 
مربوط به بخش بین الملل و همچنین پروژه های مربوط استان ها نمی شد 
و موجب رفت وآمد متعددی برای ارباب رجوع به دفتر موسیقی می شد. 
بر همین اساس و همچنین پروژه »پنجره واحد« تصمیم گرفته شده که 
در این قالب سامانه واحدی برای دفتر موسیقی توسط »مرکز فرهنگ و 
هنر در فضای مجازی« وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طراحی شود که 
دربرگیرنده نکات مختلفی است. چرا که عمده سامانه های مشابه در قالب 
پنجره واحد وزارت ارشاد یک یا دو فرآیند دارند اما آنچه در سامانه دفتر 
موسیقی طراحی شده نیازمند طی چهارده فرآیند است که از نظر حضور 
ارباب رجوع جزو پر مراجعه ترین ســامانه های وزارت ارشاد لقب گرفته 
اســت.اما گویا این فرآیند تازه آغاز ماجراست؛ چرا که عالوه بر تغییر و 
تحوالتی که به آن اشاره شد و می تواند با توجه به سهولت به تسریع در 
انجام امور اداری مراجعه کنندگان به دفتر موسیقی برای دریافت مجوز و 
موارد مرتبط دیگر، اقدام ارزشمندی باشد، این موضوع نحوه نظارت ها و 
ممیزی برای صدور مجوز آثار موســیقایی و در این گزاره رســانه ای 
مشخصاً حوزه تک آهنگ هاست که گویا در روند صدور مجوزها اکنون 
مشکالتی پیش آمده که موجب شده تعدادی از تهیه کنندگان نسبت به 
تأخیر در صدور مجــوز تک آهنگ های جدید خوانندگان انتقاداتی را 
مطرح کنند.بر اساس آنچه در اخبار رسمی منتشر شده در حوزه آمار 
کمی تک آهنگ ها توسط دفتر موسیقی وزارت ارشاد احصا شده، تیرماه 
سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰قطعه ارسالی به دفتر موسیقی ارسال شده که از 
این تعداد حدود ۴۰۰قطعه مجوز انتشار اثر گرفته اند؛ اما در مقایسه ای 
می توان یافت که این رقم در تیرماه ســال جاری به شکلی بوده که از 
حدود ۹۰۰قطعه ارسالی به شــوراهای نظارتی دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی فقط به ۲۵قطعه مجوز انتشار داده شده است. 
آماری به شدت کاهنده که قطعاً دفتر موسیقی  باید برای آن پاسخ مثبتی 
را ارائه کند.ذکر این نکته هم بسیار حائز اهمیت است که طی ماه های 
اخیر انتقادات و شکایات فراوانی از سوی کارشناسان حوزه موسیقی و 
ترانه و حتی مخاطبان در فضای مجازی و رسانه ها درباره تنزل بیش ازحد 
آثار موسیقایی به لحاظ کیفی منتشر شده که قطعاً دربرگیرنده نکات 
مهمی است. نکاتی که به دلیل شیوع ابتذال و رواج ترانه های سخیف 

موجب بروز واکنش هایی شده که قطعاً دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای 
صیانت از آثار ارزشمند موسیقایی و همچنین پرهیز از شیوع آثاری که 
به شدت بر ذهن شنیداری مخاطبان موسیقی به ویژه مخاطبان نوجوان 
و کم ســن و ســال تر تأثیر منفی می گذارد، اقداماتی را انجام دهند. 
اقداماتی که طبیعتاً نظارت بیشتر و دقیق تر و حساسیت در غربالگری 
آثاری یکی از مهم ترین آن هاست. شرایطی که می تواند موجب کاهش 
روند صدور مجوزها می شود و می تواند در حوزه آمار کمی تک آهنگ ها 
تأثیرگذار باشــد.اما اگرچه ایجاد چنین روندی در سالم سازی فضای 
محتوایی فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصوالت موسیقایی امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر اســت، اما در این میان کاهش شدید صدور 
مجوزها نیز می تواند پرسش های زیادی را مطرح کند که چگونه شده در 
عرض یک سال کاری روند صدور مجوزها از ۴۰۰ قطعه در تیرماه سال 
۱۴۰۰ به ۲۵قطعه در سال ۱۴۰۱ برسد؟ آیا قوانین جدیدی در حوزه 
نظارت و ممیزی مجوزها اتفاق افتاده که این گونه باید شــاهد کاهش 
شدید صدور مجوزهای موسیقی بود؟ آیا دست اندرکاران دفتر موسیقی 
توجیهات منطقی برای این نحوه تصمیم گیری که قطعاً می تواند فضای 
حرفه ای و شــغلی خوانندگان و صاحبان آثار موسیقایی در مواجهه با 
طرفدارانشــان را تحت تأثیر قــرار دهد، دارند که این گونه شــرایط 
سخت گیرانه ای را برای حوزه مجوزها اتخاذ کرده اند؟ آیا در این زمینه 
جلساتی با تهیه کنندگان و نمایندگان صنف موسیقی برای اتخاذ چنین 
تصمیماتی برگزارشــده است؟ آیا تصمیم گیرندگان توقف روند صدور 
مجوزهای مربــوط به تک آهنگ ها متوجه این موضوع هســتند که 
طرفداران خوانندگان برای فصل تازه کنسرت ها منتظر تک آهنگ های 
جدید خواننده موردعالقه شان هستند که اگر چنین روند مستمر نباشد 
عواقب نگران کننده ای در انتظار نظام اقتصادی این کنسرت ها و اساساً 
موسیقی خواهد بود؟به طور حتم همان گونه که گفته شد، بحث کیفیت 
و ارتقای آن در آثار خوانندگان دارای مجوز می تواند یکی از مهم ترین 
مباحثی باشد که نگارنده بارها و بارها در گزاره های رسانه ای روی تنزل 
آن تأکید زیادی داشته و بر این باور است که جریان موسیقی تجاری در 
ایران نیازمند یک دگرگونی اساسی بر پایه انجام عملیات کارشناسانه ای 
است که می تواند در ابعاد مختلف موردتوجه قرار گیرد؛ اما آنچه در این 
میان موردتوجه قرارگرفته، نگرانی برخی از تهیه کنندگان در این فضای 
پیش آمده است که بسیاری از آن ها را بر آن داشته تا این نگرانی ها را با 
رسانه ها مطرح کنند. اگرچه برخی از همین تهیه کنندگان در تماس های 
مکرری که با آن ها شــده حاضر به ارائه نقطه نظراتشان در این زمینه 
نبودند، اما آنچه پیش آمده می تواند با طرح منصفانه آن در رسانه ها در 
شــرایط بهتری قرار گیرد تا در آستانه برگزاری دور جدید کنسرت ها 
صاحبان آثاری موسیقایی باانگیزه بیشتری برای برگزاری کنسرت ها 
اقدام کنند.کنسرت هایی که در این شرایط سخت اقتصادی برای قشر 
کم درآمد جامعه اماواگرهایی دارد، اما هرچه هست، مسیری برای کاهش 
التهابات روانی اســت که شــنیدن موســیقی آن هم در وجوه سالم و 
سرگرم کننده اش می تواند موردتوجه قرار گیرد. کنسرت هایی که تعدادی 
از تهیه کننــدگان فعال در آن با نگرانی زیادی برای آن اقدام می کنند.

میالد ماهان راد تهیه کننده ای که طی ســال های اخیر با خوانندگانی 
چون رضا صادقی، ســهراب پاکزاد، علی یاســینی، آصف آریا فعالیت 
می کند، با ارائه نقطه نظرات انتقادآمیز خود پیرامون رویه جدید دفتر 
موســیقی وزارت ارشــاد برای صدور مجوزها به خبرنگار مهر گفت: 
ماجرایی که این روزها درگیر آن هستیم دربرگیرنده نکات فراوانی است 

که شــرایط خوبی برای ما فراهم نکرده اســت. فقط می توانم بگویم: 
»صدای دهل از دور خوش است.« خسته شدیم از بس حمایت کردیم، 
تعامل کردیم یا کم کم گالیه کردیم دورهم نشستیم اما انگار قرار نیست 
هیچ اتفاقی بیفتد. مگر می شود عالی ترین مقام فرهنگ کشور صحبت از 
رونق موسیقی کند درحالی که موسیقی پاپ از رمق افتاده، شورای شعر 
و ترانه این چنین ســخت گیری های خود را افزایش داده است. خسته 
شدیم از بس ترانه و شعر فرستادیم، وعده شنیدیم اما جز رد شدن همه 
کارها پاســخی نشــنیدیم. صحبت من با آقایان این اســت که کدام 
شــاخص ها رو گفتید و نشنیدیم، کدام نشست را شورای ترانه و شعر 
گذاشــت و تعامل نکردیم. اخیراً مسئول محترمی در حوزه موسیقی 
فرمودند موسیقی بودجه نمی خواهد چون درآمدزاست. مگر پتروشیمی، 
فوالد و مواردی ازاین دست درآمدزا نیستند؟! آیا زیرساخت های فرهنگی 
اعم از آموزش تا ســالن و تجهیزات نیاز به سرمایه گذاری ندارند؟ اصاًل 
کدام سالن جدید موسیقی جدیداً ساخته شده است؟ از کدام اقتصاد در 
این حوزه حرف زد و دقیقاً اینجاست که باید گفت: »متأسفانه باید گفت 
صدای دهل از دور خوش اســت.«وی افزود: ای کاش آماری از اقتصاد 
ورشکســته صنعت موسیقی و ناچیز بودن آن داده می شد تا خیلی ها 
متوجه می شدند که تمامی صنعت موسیقی به اندازه سرمایه و اقتصاد 
حتی یک شــرکت درجه دهم فوالد و نفت در ایران نیست. اصالً مگر 
می شود جریان زاینده تولید آثار جدید را قطع کرد، باریکه آن را خشکاند 
و صحبت از رونق موسیقی کرد؟ و ای کاش نام موسیقی پاپ، موسیقی 
مردمی نبود و این گونه زمین گیر نمی شد. ای کاش آقای وزیر برای یک بار 
هم شده صحبت های مســئول محترم موسیقی زیرمجموعه خود را 
به دقت می شنید و می خواند که ببیند آیا کالم ایشان در عمل تحقق یافته 
اســت یا خیر؟ گویی کم کم باید از این صنعت رخت بست و رفت، به 
صنعتی که شاید از صدر تا ذیل مدیرانش در حمایت همراه و هم نوا با 
یارانشان باشند و به قول شاعر: »این بانگ ها از پیش و پس، بانگ رحیل 
اســت و جرس.«محمد اله یاری مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هم تصریح کرده است: در چهار ماه ابتدایی سال جاری به 
دلیل تغییر سامانه دفتر موسیقی از سامانه قدیم به سامانه جدید،مدیرکل 
دفتر موسیقی وزارت ارشاد: مطمئن باشید شوراهای کارشناسی در همه 
ادارات، هم وظیفه اجرای قوانین و نظارت را بر عهده داشته و هم کمک 
به صاحبان و خالقان آثار برای انتشار آثارشان و بهره مندی عالقه مندان 
از آن ها را مدنظر قرار داده اســت فرایند کارها با سرعت کمتری پیش 
رفت، گرچه متوقف نشد. ســامانه جدید قابلیت های بیشتری دارد و 
مخاطبان را از آمدوشدهای حضوری بی نیاز خواهد کرد. این سامانه چند 
مرحله دارد و در فاز نهایی خدماتش گســترده تر خواهد بود. طراحی، 
راه اندازی و پشــتیبانی از این سامانه توسط مرکز رسانه های دیجیتال 
وزارتخانه صورت می پذیرد. از دهه ســوم تیرماه تــا االن مجدد امور 
ذی نفعان به صورت سامانه ای انجام شده است و تا حد زیادی به سرعت 
امور کمک نموده است.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنچه موجب 
انتقاد برخی از تهیه کنندگان و فعاالن حوزه موسیقی در حوزه صدور 
مجوز محتوایی تک آهنگ ها شده است، اظهار کرد: شورای شعر، ترانه و 
کالم و نیز شورای موسیقی در حال انجام کارشناسی تمام وقت هستند 
برای اینکه آثار هنرمندان در زمان کمتری در اختیار مخاطبان قرار گیرد. 
در مواردی نیز که اختالف نظری بین رأی کارشناسی شورا و صاحب اثر 
وجود داشته باشد، جلسات گفتگو و تبیین و اقناع برگزار می شود که 

راهگشاست.

کاهشمحسوسصدورمجوزبرایتکآهنگها

ارشادبرایاعطایمجوزدرحوزهموسیقیسختگیریمیکند؟
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