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پروازهمای
خواننده

نزدیک به چهار ســال از دوران ریاست جمهورى آقاى حسن روحانى گذشت و در
آســتانه انتخاباتى دیگر در نگاهــى گذرا به کارنامه هنرى دولــت یازدهم باوردارم
دربخــش موســیقى بــا وجود مشــکالت و مخالفــت هاى بســیار شــدید نهادهاى
گوناگون ،شاهد کارنامهاى بسیار درخشان و متفاوت نسبت به دولتهاى گذشته
بودهایم.
اگرچهدرآغازبرگزارىکنســرتهاىموسیقىبامشکالتزیادىروبهروگشتو
حاشــیههادامنگیرهنرمندانبسیارىشدامادولتتدبیروامیددرراستاىحمایت
ازموســیقىوموسیقیدانهاهرگزشــانهخالىنکردواینامرحتىبهاستعفاىوزیر
فرهنــگوارشــادنیزانجامیــد.اجراىکنســرتهاىبــزرگوکوچکدرســالنهاى
متفاوتمانندبرجمیالد،سالنمیالدنمایشگاه،تاالروحدتوسالنرودکىبیشاز
دوسانسدرهرروزوراهیابىخوانندگانواجراىکنسرتهاىآنهادرشهرستانهاى
گوناگونایرانازمهمتریندستاوردهاىهنرىدربخشموسیقىاستوخود َسَندى
استبروجودکارنامهدرخشاندولتیازدهمدربخشموسیقى.
درسالهاىاخیرممیزىهابهکمترینشکلممکنکاهشیافتوهنرمندان
زیــادى ماننــد من فرصت بازگشــت بــه روى صحنههــا را پیــدا کردند و شــادى به
دلهــاى مردمان بســیارى بازگشــت .نگاه آقــاى روحانى به هنر و موســیقى کامالً
متفاوت با همه سیاســتمداران گذشــته بــوده و هنر را پلى بــراى ارتباط قلبى خود
بــا مردم بنــا کرد و آزادى هنرمنــدان در ارائه آنچه مىخواهند را در دســتور کارش
قرارداد و هرگز (پوتینى براى فشاربه گردن موسیقى ایران نبود)...
در ایــن دوره خیلــى از ســبکهاى موســیقى آزادانه بــه کارهایشــان پرداختند
و از فعالیتهــاى مخفــى بــه فعالیتهــاى قانونــى روى آوردنــد .ارکســترهاى
تعطیل شــده ملى و سمفونیک و ارکســترهاى خصوصى کارشان را از سر گرفتند و
خوانندگان بسیارى به دنیاى موسیقى و مردم معرفى شدند و آثار زیادى ساخته و
در روى صحنهها اجرا شد.
در دولــت آقــاى روحانــى موســیقى هرگــز در جایــگاه رو به روى سیاســت قرار
نگرفت و همگام و همراه مردم و دولت بخشــى از زندگى مردم امروز شــد .کنسل
شــدن کنســرتهاى گوناگــون و حاشــیههاى آن از جانب نهادهــاى متفاوت خود
دلیلى بود بر اثبات تغییرات زیاد در نوع نگاه دولت به موسیقى که براى بسیارى از
نهادهاقابلهضمنبود.

سخنی با آقاى رئیس جمهور

بابکچمنآرا
مدیرمرکزموسیقىبتهوونوناشرموسیقى

سالمآقاىرئیسجمهوری...
فرصت احوالپرسى نداریم؛ ان شاءاهلل که حال همه ما خوب است...
آقاى رئیس جمهوری ،ناشر ،تهیهکننده و  ٢٠سالى است که فعال در صنعت موسیقى هستم ...شغل خانوادگى من
این بوده و از شغل خودم راضى هستم.
آقاى رئیس جمهوری ،روزگار ما ،یا نســل من ،طورى بوده که همه تحلیلگر و آشــنا به سیاســت شدیم .من هم یکى از
مردم هســتم و البته فراموش نکردم که چهار ســال پیش در چه شرایطى بودیم و صد البته فراموش نکردم که چهار سال
پیش چه آرزوها و رؤیاهایى داشتم .چهار سال قبل از اون و حتى قبل ترازآن را هم یادمه...
آقــاى رئیس جمهور ،می دونم که جمع و جور کردن سیاســت خارجى اولویت شــما(و حتى مــا) بود .در این مملکت
زندگى مى کنم و میدونم که «سنگ اندازى» و «چوب الى چرخ گذاشتن» یعنى چه .مى دونم که «هر دم از این باغ برى
می رسد» یعنى چه.
آقاى رئیسجمهور ،زمانى که دولت شــما تشــکیل شــد ووزیرومعاونوزیرو مدیرانومنشیانو دبیرانو....منصوب
شــدند؛ از ما خواســتند که مشکالت صنفى ،درخواست و پیشــنهاد هایمان رو بگوییم .به یاد آوردن و شماره کردن آنها کار
سختى نیست؛ چون همه آنها پابرجا هستند .الحمدهلل مشکالت ریشه دارتر و ما ناسورتر و بى حستر شدیم.
آقاىرئیسجمهور«،سندچشماندازموسیقىکشور»«،بهروزواجراشدنقانونحقمؤلفینومصنفین»چهشد؟؟
نمىشمرم ،چون همه موارد با زیر و بم در اختیار مسئوالن گذاشته شده و شده و شده .ولى هیچکدام به ثمر نشده و نشده
و نشــده .کنســرتها چرا کنسل شد و صدا و ســیما با ما چه میکند و بانوان را از اجراى موسیقى محروم کردند و همه آنکه
میدانیم و یادمان هست و همه آنکه نمیخواهیم بدانیم و فراموش شد.
آقــاى رئیــس جمهــور ،شــاید مشــکالت فرهنــگ و هنــر در اولویــت نبــوده؛ ولــى نمــى شــه فرهنــگ و هنر را بــه حال
خــود رهــا کــرد در شــرایطى کــه بــا چشــم غیرمســلح هــم میشــه حالشــون رو دیــد و توقــع داشــته باشــیم کــه کــودکان
امــروز و جامعــه فــردا دچــار ناهنجــارى نباشــه؟ ؟امــروز کســى کتــاب نمیخونــه .شــمارگان روزنامــه و محلــه بشــدت
پاییــن اومــده .نســبت جمعیــت و آمــار رســمى مصرف رســمى موســیقى فاجعــه اســت .ســینما و تئاتر هــم وضعیت
بهترىندارند.
آقــاى رئیــسجمهــور ،فرهنــگ و هنر«نان شــب» نیســتند؛ ولى کمتر هم نیســتند .فرهنگ و هنر ،ســوپاپ سیاســت
و حکومــت نیســت؛ آبــرو و اعتبــار همــه ماســت .بــدون حافــظ و موالنــا و بیضایى و کیارســتمى و شــجریان و درویشــى و
فرهــادى و بنــى اعتمــاد و علیزاده در دنیــا به چى ببالیم؟ توریســم؟ نســاجى؟ خودرو ســازى؟ هندوانــه؟ فرهنگ و هنر
را روى ســرمان بگذاریــم .ایــن را مــن میدونــم ،خیلىهــا میدونــن ،خیلىهــا هــم نمیدونــن؛ ولــى مطمئنم که شــما
حتماًمیدونید..
آقاى رئیس جمهوری ،اینها را نه به شــخص شــما ،به همه گفتم .چهار ســال پیش جلوى چشمم هست ،قبلش هم
همچنین.چهارسالبعدهمهست؟مستدامباشید.

