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فرهنگ و هنر

فرهنگی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و
نوجوان خراسان رضوی:

 30هزار جلد کتاب از میزان
تقاضای بچه ها عقب هستیم
مریم ترسول  -مدیرکل کانون پرورش فکری کودک
و نوجوان خراسان رضوی گفت :اولویت اول برای
بیــش از 30هــزار عضــو فعــال و 200هــزار عضو
ناپیوســته کانــون پــرورش فکــری اســتان ،کتاب
است،کتاب درخواســت بچه هاســت در حالی که
ما  30هزار جلد کتاب از این تقاضا ،عقب هستیم.
به گزارش خراســان رضوی« ،ابراهیم زره ساز» در
نشستخبریبیستودومینجشنوارهبینالمللی
قصه گویی در مرحلــه منطقه ای ،گفــت :این آمار،
آمار بسیار مهم و معکوسی است که نشان می دهد
دغدغه مطالعه کتاب در کانون به وجود آمده و بنده
به عنوان خادم کانون در تالش هستم کمبود کتاب
را جبران کنم اما 30هزار جلد ،تعداد بسیار زیادی
استوازاصحابرسانهخواهشمیکنمباکودکان
و نوجوانان استان همراهی کنید و صدای آن ها را
به مسئوالنی که می توانند در این زمینه کمک موثر
کنند ،برسانید .وی همچنین در خصوص برگزاری
بیســت و دومین دوره از جشنواره بین المللی قصه
گویی در مرحله منطقه ای که با عنوان منطقه چهار
کشور در مشــهد مقدس برگزار خواهد شد ،گفت:
«آینده ساختنی اســت» ،به عنوان شــعار این دوره
جشــنواره انتخــاب شــده و در این مرحله ،اســتان
های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،سیستان،
کرمان ،هرمــزگان و یزد با هم رقابــت می کنند که
جشــنواره در روزهای  28تا  29آبان در تاالر شهر
مشهد برگزار می شود.
•ارسال بیش از  1500اثر به دبیرخانه
جشنواره

دبیر اجرایی این جشــنواره در خصــوص قالب ها و
موضوعات جشــنواره نیــز بیان کرد :جشــنواره در
قالب قصــه گویــی صحنــه ای و فیلــم  90ثانیه ای
اســت و موضوعات آن «شــهر مــن»« ،زندگی من»،
«خبرنــگاران» و «دفاع مقدس» اســت و تاکنون در
قالــب صحنــه ای حــدود  540اثــر و در قالب 90
ثانیــه 1000 ،اثر به دبیرخانه رســیده اســت .وی
ادامه داد :از مرحله منطقه ای جشنواره بین المللی
قصه گویی ،پنج برگزیده بــه مرحله بین المللی راه
مییابند .همچنین مرحله بین المللی جشنواره از
26تا  30آذر در تهران برگزار می شود و اختتامیه
آن نیز همزمان با شــب چلــه ،برگزار خواهد شــد.
البته صحبت هایی بــرای برگــزاری اختتامیه این
جشنواره در ســال های آینده در مشهد مقدس نیز
انجام شده است.
•متاسفانه موازی کاری همیشه هست

زره ساز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره
موازی کاری هایی که گاهی از سوی برخی دستگاه
ها با کانون پرورش فکری کــودک و نوجوان انجام
می شود ،نیز گفت :خیلی از دســتگاه هایی که در
بحث قصه و قصــه گویــی ،کار انجام مــی دهند ،از
مربیان کانون به عنوان مشاور و استاد استفاده می
کنند و این هیچ منافاتی ندارد ،هر دســتگاهی که
نیاز داشته باشد فرهنگ قصه و قصه گویی را ترویج
بدهد ،حتما از سوی کانون پرورش فکری حمایت
می شــود .اما درباره این که بعضی از ساختارهای
مشــابه کانون اجرا شــود ،من با مدیــرکل برخی از
دســتگاه هایی که چنین کاری می کنند ،صحبت
کردم و خــود ایــن عزیــزان ،اذعــان دارنــد که می
دانیم فضای قصــه و قصه گویی ،بیش از  40ســال
است که به شــکل تخصصی در کانون دارد کار می
شــود و ما اگر ورود کرده ایم ،احتمــاال دارای نقص
هایی هســتیم .وی افزود :مــا تعامل خوبــی با این
عزیزان داریم ،ولی سعی شده به خصوص در فضای
کتابخانه ای کودک و نوجوان و قصه گویی ،فضای
تخصصی خودمــان را حفــظ کنیم و بیشــتر به این
سمت رفتیم که سازمان هایی که به این فضاها نیاز
دارند از متخصصان ما استفاده کنند.
•کمبود کتاب های قرآنی مناسب برای
کودکان

زره ســاز همچنین در خصوص گالیه ای که یکی از
خبرنگاران درباره کیفیــت پایین کتاب های قرآنی
برایگروهسنیکودکونوجواندرنمایشگاهکتاب
مطرح کرد ،گفــت :خود مــن هم در فضایــی مانند
نمایشگاه کتاب مشهد حتی یک کتاب قصه قرآنی
که برای کسی که در امروز زندگی می کند ،نگاشته
شدهباشد،پیدانکردم.کتابقصهقرآنیزیاداست،
حتی برای کــودک و نوجوان ،اما بــا ادبیات خود ما
(بزرگ ســاالن) نوشته شــده .وی افزود :متاسفانه
مــن در نمایشــگاه ،کتابــی که بــا ادبیات کــودک و
نوجــوان و در فضای قصه های قرآنی نوشــته شــده
باشد ،پیدا نکردم .شاید هم متولی این موضوع خود
وزارت ارشــاد باشد ،به هر حال انتشــارات یا بخش
های خصوصی که در این حــوزه فعالیت می کنند،
باید به این نکته توجه کنند .خیلــی از این کتاب ها
در اختیار بخش خصوصی است و در خیلی از موارد،
نیاز به تالیف های جدید و تجدید چــاپ داریم .اگر
در این حوزه هزینه تامین کتاب داده شود ،ما حتی
با انتشارات مختلف در سراسر کشور صحبت کرده
ایم و قالب های کتــاب های درخواســتی کودکان
و نوجوانان را کــه حدود  12قالب بوده ،اســتخراج
کردهایم تا آن ها را تامین کنیم.
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روایتپرجوش«ساکت»ازموسیقیملیایران
کیوان ساکت  99 :درصد آثار پاپ امروز نمره قبولی نمی گیرند

مصطفی عبدالهی – حضور «کیوان ســاکت» آهنگ ســاز و نوازنده برجســته تار و سه تار
در زادگاهش مشهد ،فرصتی را فراهم کرد تا جمعی از فعاالن رسانه ای با او به گفت وگو
بنشــینند .این دیدار صمیمانه با صحبت هایی درباره موســیقی اصیل ایرانی و شــرایط
هنرمندان این عرصه همراه بود که مهم ترین بخش ها آن را در ادامه مطلب می خوانید.

رد پای ایران در ردیف موسیقی
موسیقیماسنتینیست،بلکهموسیقیملیایران
است و می توان آن را موسیقی اصیل هم نامید ،اما
به کار بردن عبارت موسیقی سنتی درست نیست.
ســنت در نفس خود فاقد هرگونه پویایی ،حرکت،
گسترش،تکاملودگرگونیاست.مثللباسهای
ســنتی اقوام ایران و جهان که ســال هاست لباس
زیبای ســنتی خــود را دارنــد .این ها ســنت مردم
است ،اما موسیقی ما سنتی نیست چرا که در طول
سال ها موسیقی ما و سازهای ما با تحوالتی همراه
بوده و در آن تغییراتی ایجاد شــده اســت .از طرف
دیگر باید بگوییم موسیقی ما موسیقی ملی ایران
اســت ،زیرا آثار آن را در ردیف دستگاهی مشاهده
می کنیم .شــاکله این ردیف نغمه هایی اســت که
آواهای گوناگون مردمی اســت که در اقلیم ایران
زندگی می کنند .مثال ما گوشه «گیلکی» را داریم

که منســوب به مردم گیالن اســت« ،دشتستانی»
را داریم که منســوب اســت بــه مردم دشتســتان،
بختیاری ،شوشــتری ،اصفهانک و نیشابورک هم
همین طور .ما «به یاد کرد» یا «بیات کرد» داریم « ،به
یاد ترک» یا «بیات ترک» داریم« ،بیات شیراز» یا «به
یاد شــیراز» داریم ،و نام های دیگری که نشان می
دهد آوا و نغمه هایی از مردم اقوام مختلف در ردیف
موســیقی ایرانی جمع آوری شده است .موسیقی
ملی ایران در طول تاریخ راه دشواری را پیموده تا به
این جا رسیده ،بخش های زیادی از آن تغییر کرده،
برخی به دلیل نبودن عالیم نوشتاری شوربختانه
فراموش شــده و بخش هایی از آن مانده و مراســم
مذهبی ایرانیان هم بخشــی از این موسیقی ملی
را حفظ کرده است و ما نام هایی داریم که نشانگر
تاثیر مراسم سوگواری های مذهبی است.

کج سلیقگی ها در تبلیغات یک محصول
در پاسخ به سوالی درباره استفاده از قطعه ماندگار
«بهار دلنشین» برای تبلیغ یک کاال در صداوسیما:
برخی کج ســلیقگی ها هم وجود دارد .متاســفانه
همیشه در همه عرصه ها این گونه کج اندیشی ها
و کج سلیقگی ها را داریم ،انتخاب های نادرست،

با گزینــش هــای نابه هنجــار وجود
داشــته و گریــزی هــم از آن
نیســت .بــه همیــن
دلیــل برخــی چیزها
ماندگاری ندارند.

موسیقی خوب در خدمت هیچ چیزی جز انسانیت نیست
از موسیقی نمی توان برای ظرفیت اقتصاد یک عنصر یا کاال استفاده کرد اما
آن عنصر می تواند در کنار موســیقی خوب خودش را نشان دهد .همان
طور که اگر یک گوهر ،مروارید یا یاقوتی داشته باشیم می شود
آن را در جایی بیندازیم که دیده نشود ،اما قرار گرفتن آن
روی یک انگشــتر زیبا می تواند آن را برجسته کند.
یک موســیقی بــا کیفیت هم مــی توانــد در کنار
اقتصاد ،آن کاال را برجســته کند .موســیقی با
کیفیت نوعی از موســیقی اســت کــه به درد
جامعه بخورد ،بهترین احساســات آدمی را
برانگیزد ،بیانگر شــادی هــا ،آالم ،نیازها
و زندگی مردم باشــد .اثری که بتواند در
حافظه عاطفی ،تاریخی و اجتماعی مردم
مانــدگار شــود در کنار چنیــن اثری می
توانیم بهره وری به هنجار اقتصادی هم
داشته باشیم و برای معرفی عنصری مثل
زعفران اســتفاده کنیم که از محصوالت
ویژه ایران و شــرق کشــور اســت تا یکی از
ویژگی هــا و المــان هــای ایرانــی در حوزه
محصوالت غذایی باشد .موسیقی خوب در
خدمت هیچ چیــزی جز انســانیت و کماالت
انســانی نیســت ولی در کنــار این موســیقی
محصوالت دیگر می توانند بهتر دیده شــوند
و به اوج برسند.
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فرق بین موسیقی هنری و موسیقی بازاری

تشــخیص باکیفیت بــودن یا بــازاری بودن یــک اثر موســیقی تجربه
میخواهد .حتی موسیقی ملی بر مبنای ردیف را هم می توان طوری
ارائه کرد کــه کیفیت آن کم باشــد .ســوال این اســت که چــه عاملی
موســیقی مبتذل و بــازاری و ســخیف را شــکل می دهد؟ ریتمشــان
خراب اســت؟ نه ،حتی گاهی ریتم هایشــان خیلی بهتر هم هســت.
ِ
کوک کوک هســتند .پس چه
سازهایشــان کوک نیســت؟ نه ،اتفاقا
عاملی باعث می شــود؟ این تشــخیص یک بینش خاص می خواهد.
احساسی که موسیقی عالی در شنونده تربیت شده و آشنا با مفاهیم
عالی موسیقی بر می انگیزد نشــان دهنده درجه آن موسیقی است.
احساســی هم که موســیقی مبتذل و بازاری در همین شنونده ایجاد
می کند نمره آن را پایین می آورد .موســیقی عالی و موسیقی دون را
فقط آدم اهل فن می تواند تشخیص دهد.

•صداوسیما مسئول تباهی موسیقی ایرانی است

برای همین اســت که مــا وزارت آموزش و پــرورش داریم کــه البته نه
آموزش می دهد نه پرورش ،برای همین اســت که مــن بارها گفته ام
صداوسیمای ایران مســئول تباهی فرهنگ و موسیقی ایرانی است.
برای این که به جای جذب مخاطب مــی تواند آموزش مخاطب دهد،
اما می خواهند جذب میلیونی مخاطب داشــته باشند بدون دغدغه
چگونگی آمــوزش .آن ها مــی توانند ســلیقه عمومی جامعــه را ارتقا
دهند ،با آموزش موســیقی خوب و پخش آثار خوب مــردم را به خوب
شنیدن عادت بدهند .در این حالت است که مردم فرق موسیقی سره
و ناسره را خواهند شناخت .در گذشته ما شــورای عالی موسیقی را
در رادیو داشتیم که بزرگ ترین هنرمندان ما عضو آن بودند اما امروز
این شورای عالی وجود ندارد و هنرمندانی که در این حوزه مسئولیت
دارند هنرمندانی نیستند که باید در آن جایگاه باشند.

برخی شوآف می کنند

ابداع و نوآوری که کاری ندارد

درباره نقش هنرمندان در حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی :هنرمندان راستین
دارند کار خودشــان را انجام می دهند ،البته هنرمند کســی نیســت که مثال
یک تار خریده باشد و  30سال یا  60سال تاز نواخته باشد ،هنرمند بودن یک
مرتبتی می خواهد ،هنرمند باید منزل به منزل طی طریق کند ،مانند استادان
صبا ،خالقی ،تجویدی ،کســایی ،شــهناز ،عبادی ،ناهید ،وزیری ،نی داوود،
بنان و خیلی دیگر .این ها هنرمندانی هستند که در حافظه تاریخی ،عاطفی
و اجتماعی مردم اقلیمی به نام ایران جاوادانه شــده اند .هنرمند واقعی دارد
کار خودش را انجام می دهند .یک ســری کسانی هم هســتند که شو آف می
کنند ،در همه جوامــع و دوره های تاریخی بوده اند و خواهنــد بود اما ماندگار
نخواهند بود.

ابداع و نوآوری در موســیقی با کیفیت هنری فرق دارد.
نکته ای را بگویم که از اســتاد شفیعی کدکنی آموختم.
ابــداع و نوآوری که کاری ندارد ،هر کســی در هر رشــته
می تواند به سرعت برق نوآوری داشــته باشد ،مثال یک
نقاش می تواند برای خودش سبک درست کند ،در همه
نقاشی هایش یک سیب زرد گوشه اثرش بکشد و بشود
سبک خودش ،با این کار نوآوری هم کرده است .اما هر
نوآوری نیازمند داشتن کیفیت و اصالت هنری نیست.
یــک نوازنده هــم می توانــد تار را پشــت ســرش بگیرد و
بنوازد ،این نوآوری اســت ،اما بار هنری و کیفیت کار او
چقدر است؟

•من آن روز را انتظار می کشم

متاســفانه امروز به دلیل عملکرد ناصواب رســانه ها و صداوســیما ،کســانی
انتخاب می شــوند که شناخت کافی از موســیقی ندارند ،آدم هایی هستند
با سلیقه و نگاه زیر حد متوسط و بازاری اندیش .امیدواریم روزی موسیقی
ایران به ساحل امن خود برســد و هدفش را که همانا بیشتر کردن کماالت
اخالقی انسان شرقی است محقق کند ،به قول شاملو« :من آن روز را انتظار
می کشم ،حتی روزی که دیگر نباشم».

استاد شجریان در حال استراحت اند
پرس و جو درباره شرایط جسمانی استاد شجریان یکی
دیگــر از موضوعاتی بود که در این نشســت مطرح شــد.
استاد کیوان ساکت در پاسخ به این سوال گفت :شرایط
ایشــان ثابت اســت ،بیمــاری را مهــار کردنــد و در حال
استراحت اند.

وظیفه متولیان است که به سراغ استادان موسیقی مقامی بروند
ارادت تام به همه استادان موسیقی
مقامــی دارم ،مــی دانــم کــه
شرایط مناسبی ندارند اما
از دســت ما هنرمندان
کار چندانــی در این
زمینه بر نمی آید،
ایــن وظیفــه
مسئو ال ن

اســت .در کانــادا و آمریــکا ،از محوطــه های
باســتانی و آثــار فرهنگی شــان به طــور ویژه
نگهداری می کننــد .نمونه آن یــک گذرگاه
قدیمــی بود کــه مــن از نزدیک دیــدم ،برای
آن تابلــو زده ،حصار کشــیده و تاریخ نوشــته
بودند ،کارهایی که در کشــور مــا برای تخت
جمشــید هم انجــام نشــده اســت .حــاال ما
بــرای اســتادان موســیقی مقامی مــان چه
کرده ایم؟ دولــت باید ایــن کار را انجام دهد
و حمایت کند .متولیان موســیقی ما کسانی
هســتند کــه میگوینــد نباید کنســرت داد،
نباید ساز زد و اصال هنر نباید باشد در حالی
که اگر مــا هنرمنــدان نبودیم مســئوالن
این حــوزه ،اصال شــغلی نداشــتند ،اگر
اهالی موسیقی ،تئاتر و سینما نبودند که
اصال فرهنگ و ارشادی وجود نداشت.
وظیفه ارشــاد چیســت؟ فقط این که به
هنرمنــدان اجــازه فعالیت بدهــد؟ اگر
من و دیگر هنرمندان نبودیم که اصال شــغل
این مسئوالن وجود نداشت ،آن ها شغلشان

را هم مدیون ما هســتند ،ما هســتیم که باید
به مسئول ارشــاد اجازه دهیم روی صندلی
مسئولیت اش بنشیند ،نه این که الزم باشد او
به من اجازه کار بدهد .اصال مگر او کار من را
می شناسد؟ مگر فرق دستگاه های موسیقی
رامیداند؟وظیفهمتولیانموسیقیاستکه
به سراغ هنرمندان موسیقی مقامی بروند ،از
هنرمندانی که با وجود دشواری های بسیار،
با چنگ و دنــدان فرهنگ را نگه داشــته اند،
حمایــت کنند؛ آن هــا را بــرای ابتدایی ترین
نیازهای زندگی شان لنگ نگذارند ،وظیفه
مســئوالن فرهنگی جلوگیری از کنسرت ها
نیست ،بلکه ترویج کنسرت های خوب است.

مخالف هیچ نوع موسیقی نیستم
مخالف هیــچ ژانر موســیقی نیســتم ،این
حرفــم را ســوتیتر کنیــد کــه خــوب دیده
شــود .البتــه مثــا رپ اصــا موســیقی
نیست .موسیقی باید ســه عنصر ملودی،
هماهنگی و ریتم داشته باشــد اما ریتم به
تنهایی موســیقی نیســت ،رپ فقــط ریتم
است .من مخالف هیچ نوعی از موسیقی و
هنر و ریتم خوب نیستم .اما انواع موسیقی
پاپی که امــروز رایج شــده 99 ،درصدش
نمره قبولی نمی گیرند .نمی خواهم اثری
را نام ببــرم اما می توانیم تک تــک آن ها را
بررسی کنیم .حتی بســیاری از موسیقی
هایی که شما فکر می کنید خوب است ،پر
از ایراد است .ایراد تلفیق شعر و موسیقی،
ایراد ملودی ،ایراد تلفیق موسیقی و مفهوم
شــعر .یعنی اگر یک شــعر غمناک اســت،
موسیقی آن نمی تواند نشاط انگیز باشد.
یــا اگرشــعری شــاد اســت موســیقی اش
نمیتواند غمناک باشد.

نظر کیوان ساکت درباره آلبوم
«افسانه چشم هایت»
از او دربــاره آلبوم «افســانه چشــم هایت»
اثر مشــترک همایون شــجریان و علیرضا
قربانی پرسیدیم .کیوان ساکت در این باره
اگر چه گفت که «من این کار را نشنیدهام»،
اما پاسخی جامع درباره این موضوع داد:
دربــاره ایــن موضوعــات هیچ وقــت نمی
خواهم نظــرم را بگویــم .اگر شــما یک اثر
هنری را دوست داشــته باشی و من بگویم
این اثر خوب یا بد است ،ممکن است درباره
من قضاوت هایــی کنید .خودتــان باید با
شنیدن به شناخت برســید ،نه این که من
مانند مرید و مراد ،به شما بگویم این کار را
بکن و آن کار را نکن.

