موسیقی را از ما نگیرید

بازتابلغوکنسرتهادرافکارعمومی

عکس :نعیم احمدی/ایران

محمــدمعصومیان/لغو کنســرت و برهم زدن یک محفل هنری ،جغرافیا ندارد؛ همدان ،بندرعباس ،مشــهد ،اهواز یا کرمانشــاه.
حتی فرقی نمیکند چه هنرمندی و چه ســبکی؛ میتواند اجرای کیهان کلهر با موســیقی ســنتی و بیکالمش باشــد یا گروه موســیقی
چارتار که ســبکی تلفیقی دارد .برهم زنندهها که هنوز هم گاه و بیگاه ضربتی وارد عمل میشــوند ،میگویند دالیل زیادی برای جمع
کردن این گونه محافل هنری مجوزدار و قانونی دارند .اینکه حرفشان دقیقاًچیست اهمیتی ندارد اما مهم این است که برخی خود را
نیروهایی فراتر از قانون ،دلســوزتر از مدیریت فرهنگی و دلســوز دنیا و آخرت مردم میدانند .چه کسی یارای رویارویی با چنین جایگاه
بلند باالیی دارد؟ دســتگاه فرهنگی دولت ،تمام تالش خود را برای جلوگیری از ادامه این ســریال ناخوشایند به کار بسته است اما وجه
مهم ماجرا مردم هستند؛ مردم با تماشای این بیقانونیها به چه حسی از مدیریت کالن جامعه میرسند؟ دامنه ناامیدی آنها از لغو
یککنسرتمشروعوقانونیتاکجاپیشخواهدرفت؟آیاهمینکهازتواناییدولتدربرگزارییککنسرتناامیدشوندکافیاستکه
برهم زنندگان دلسوز به خواسته خود برسند یا ماجرا فراتر از این تحلیلهای سیاسی است؟
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اجــازه دهیــد از امیرعلــی  25ســاله و اهل ســمنان شــروع کنم؛ او
موهــای بلنــدش را از پشــت بســته و شــلوار جیــن آبی به پــا دارد و
چنــد لبــاس کاموایــی روی هم .به قــول معروف تیــپ هنری زده.
در دانشــگاه هنــر تهران دانشــجوی رشــته گرافیک اســت .تقاطع
 16آذر و میــدان انقــاب
منتظر دوســتش ایســتاده .از او
میپرســم تــا حــاال شــده بلیت
کنســرت موســیقی بخــری و
کنســرت لغــو شــود؟ میگوید:
«نه .بــرای مــن اتفــاق نیفتاده
امــا چنــد وقــت پیــش ،چنــد
نفری از دوســتان همشهریام
دســته جمعــی قــرار گذاشــته
بودنــد برونــد کنســرت کیهــان
کلهــر کــه لغــو شــد ».امیرعلی
میخنــدد و میگویــد« :آدم
میماند کنســرت کیهــان کلهر
را چــرا لغــو میکننــد؟ آنجا که
آدم بیشــتر چرتــش میگیــرد!
اگر کنســرت موســیقی پاپ بود
یک چیزی».
امیرعلی از کمبود امکانات
برای تفریح در تهران میگوید:
«وقتــی شهرســتان زندگــی
میکــردم ،فکــر میکــردم اگــر
بیایــم تهــران کلــی جا بــرای رفتن و تفریــح کردن هســت اما حاال
از صبــح تا شــب با بچهها توی کافه مینشــینیم .هــر جای دیگری
برویــم ،کلــی پول میخواهد .ســینما و کنســرت هم کــه بگیر نگیر
دارد».
امیرعلی به قول خودش حرف حســاب میزند؛ اینکه جوانان
چطور هیجانــات خود را خالی کنند و اصالً کجای این شــهر فکری
بــه حــال تخلیه انرژی و هیجان آنها شــده اســت .جوانــان به کنار،
خانوادهها بجز سینما و تئاتر کجا میتوانند بروند؟
ابراهیم مجدی مهندس عمران است .دفتر کارش را تعطیل
کرده و زیر پل سیدخندان منتظر تاکسی برای رفتن به خانه است.
کت و شــلوار شــیک و همرنگی به تن دارد و کیف مشکی به دست.
او مشتری پر و پاقرص کنسرتهای موسیقی سنتی است .ابراهیم
میگوید« :به نظرم وقتی فضای شــادی و نشــاط از جامعه گرفته
شود ،بار منفی روانی ایجاد میکند .موسیقی با روح انسان عجین

اســت و به تلطیــف روحیه کمــک میکنــد .اصالً باورم نمیشــود
مغز یک نفر بدون موســیقی ســالم بماند .از طــرف دیگر با توجه
به اینکه ما امکانات رفاهی نداریم ،جلوگیری از کنسرت موسیقی
واقعاً ظلم مضاعف در حق مردم است».
مجــدی از شــور و شــوق
دخترش تعریــف میکند؛
سریاللغو
وقتی که سایتهای فروش
بویژه
کنسرتها
بلیت کنســرت موســیقی را
گذشت،
درسالیکه
چــک میکنــد و بــه او زنگ
اول
تیتر
به
بارها
بارها و
میزند که باهم به کنسرت
برونــد« :اکثــر جامعــه ما را
روزنامههاتبدیلشد؛
جوانان تشــکیل میدهند.
رسانههایجهانبهآن
حــاال در تهــران خیلــی
پرداختندوتحلیلگران
کنســرت لغــو نمیشــود
ایناقدامرانوعی
امــا جوانــان شهرســتانی
برای
سیاسیکاری
کــه امکانــات کمتــری هــم
مردم
ناامیدکردن
دارنــد کجــا برونــد کــه ایــن
هیجــان جوانــی را تخلیــه
دانستند.آیامبارزه
کننــد؟ مــن فکــر میکنــم
بیامانباهنروزیبایی
لغو کنســرت واقعاً جوانان
هنریواحساسشادی
را ســرخورده میکنــد .بعد
وآرامش،ادامهخواهد
شــاکی هم هســتیم که چرا
یافت؟
جوانــان بــه ســمت مــواد
مخــدر و پارتیهای شــبانه
میروند یــا چرا جنگلهای
شــمال را تخریب میکنیم و یکســره ویال میســازیم که آخر هفته
از شر تهران خالص شویم».
تاکسی جای خوبی است برای طرح این جور مسائل .نخستین
تاکســی را کــه یــک جــای خالــی دارد ،انتخــاب میکنــم؛ یــک زن
میانســال صندلــی جلو نشســته و دو پســر جوان پشــت .خــودم را
معرفــی میکنــم و خیلــی رســمی نظرشــان را میپرســم .حرفم
تمام نشــده که راننده با خنده میگوید « :آقا حرف سیاسی نزن!»
یکی از پسرها میگوید« :اتفاقاً این موضوع فرهنگی است و ربطی
به سیاســت نــدارد .البتــه از یک جهت درســت میگوییــد؛ در این
جامعــه گوجه فرنگــی هم که بخری یک کار سیاســی کردهای .چه
برســد به کنســرت کــه بین هــزار گروه سیاســی دعواســت!» خانم
میانســال آن جلــو آرام آرام میخنــدد .راننــده مــی گویــد« :خب
حاال چه بگوییم؟ من که تا امروز کنســرت نرفتهام ».زن میانســال
بــا خنده به راننده میگویــد« :بعد انقالب یا قبــل انقالب؟» همه

میزنیــم زیرخنــده .خانــم میانســال میگوید«:همیــن کارهــا را
میکننــد کــه مــردم اینطــور عصبانــی هســتند .هرجــا مــیروی
همــه میخواهند دعوا کنند .تو اروپا درســت وســط جنگ جهانی
کنسرت و تئاتر تعطیل نمیشد .از روزی که شکسپیر مرده ،تا حاال
 400ســال است که تئاتر هملتاش نه شــب نه روز تعطیل نشده.
حــاال دور از آقــای راننده ،ولــی در روز چند نفر راننده با هم دســت
بــه یقه میشــوند .چرا؟ چون عدهای دانســته و ندانســته روح هنر
را در این جامعه کشــتهاند .روزیشان را از دست مبارک خشونت
میگیرنــد ».همان پســر جوان میگویــد« :امروز تو تلگــرام دیدم
نوشــته بــود از اول ســال تــا آخــر آذر ۱۰۰نفر تــوی تهران بــه خاطر
چاقوکشــی کشــته شــدهاند ».راننــده میگویــد« :واهلل ایــن مردم
تفریح ندارند که .شما ببین! نصف این ماشینهای تک سرنشین
همیــن طوری میآیند بیــرون میچرخند؛ الکی ترافیک درســت
میکننــد و مزاحــم میشــوند .چــرا؟ چون مــردم تفریــح ندارند.
نــه پارک درســت حســابی داریــم نه جایی که بشــود ارزان دســت
خانواده را گرفت و برد .یک شــمال مانده که آن هم اگر زیر بهمن
نمانیــم 48 ،ســاعت ترافیــک و توی جــاده ماندن روی شــاخاش
اســت ».پســر جوان دیگری که در این مدت ســاکت بــود با صدای
آرامی میگوید:
«میخواهنــد مــردم را ناامیــد کننــد وگرنــه مســأله کنســرت
موســیقی نیســت .ایــن همــه کنســرت برگــزار میشــود ولــی آنها
دســت روی بعضیهــا میگذارنــد .بعضــی از آنهــا دوســت
دارنــد قدرت نمایــی کننــد و بگوینــد بفرمایید این هــم دولتی که
میخواستید».
خیابان نیلوفر پر از مغازههای اغذیه فروشــی اســت .جایی که
ی از تهرانیها برای غذاهای متنوع است؛ از ساندویچی
پاتوق خیل 
تــا جگرکی .ســراغ یکــی از ســاندویچیها میروم .بوی سوســیس
سرخ شــده میآید .جلوی مغازه خیلیها روی جدول نشستهاند.
چند دختر جوان کنار یک ماشین ایستادهاند و منتظر آماده شدن
غذا هستند .از داخل ماشین صدای آهنگی از گروه موسیقی پالت
میآیــد .از دختــری که پشــت فرمان نشســته میپرســم مشــتری
کنســرت موســیقی هســت یا نه؟ او و دو نفر دیگر باهــم میگویند:
«بله که هســتیم» دختر پشــت فرمان ادامه میدهد« :کالً دلمان
به کنســرت خوش اســت .همیشــه با بچههــا میرویــم .البته یک
کم اختالف ســلیقه داریم ولی گاهی حتی کنســرت خوانندههایی
کــه خیلی هــم از آنها خوشــم نمیآید مــیروم .بــا بچهها خوش
میگــذرد ».حرف بــه لغو کنســرتها میکشــد« :آنقدر کنســرت
کنســل میکننــد کــه همــه میآینــد ســاندویچی!» همــه میزنند
زیر خنده .دختر دیگری که صندلی پشــت نشسته ادامه حرفش را
میگیرد« :تنها تفریح مردم شــده غذا خــوردن .هر روز هم تعداد
ساندویچیها و فالفلیها بیشتر میشود!»
ســریال لغــو کنســرتها بویــژه در ســالی کــه گذشــت ،بارهــا
و بارهــا بــه تیتــر اصلــی روزنامهها تبدیل شــد؛ رســانههای جهان
بــه آن پرداختنــد و برهمزنندههایــی کــه حاشــیه امــن داشــتند،
همچنان از رســالت خود برای برخورد با فرهنگ مبتذل کنســرت
و حواشــی دردنــاک آن دفــاع کردنــد ،تحلیلگــران ایــن اقــدام را
نوعــی سیاســیکاری محفلی بــرای ناامید کردن مــردم از دولت و
صندوق رأی دانســتند و ...آیا مبارزه بیامان با هنر و زیبایی هنری
و احساس شادی و آرامش ،ادامه خواهد یافت؟
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