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  «گنبد سلطانیه» آرامگاه سلطان محمد خدابنده؛ شاهکار رو به زوال
عکس: محمد  رضا خاني، باشگاه خبرنگاران جوان

نـوشـت هفـتـه 

هنگامه  آوارهای یک فاجعه

در برابر دوربین ها و روبان ها و در آیین بهره برداری، مقام های گوناگونی هستند. 
جیرجیر ترک ها را کسانی که در آن زندگی و کار می کردند، می شنیدند ولی هنگامی 
که به دیگران می گویند پاسخ شان فرافکنی، پس زدن و نادیده گرفتن (انکار) است. 
گزارش هــای ناظر، گویای ناپایداری و ناهماهنگی ها و بیم از رویدادی اســت، پس 
زده می شــود و کسانی در این میان دســت به کار خرده جنایت های کاری روزمره و 
خرده خرده سرهم بندی های همیشگی هســتند. با این همه اینجا پای ساختمانی 
بلنــد و پرواحد و پول هنگفتی در میان اســت، بدون پایان کار کســب وکارها را راه 
می اندازند... ســازه زوزه می کشــد و آدم ها... آدم هــا... . خودروها در کوچک ترین 
برخورد مچاله می شــوند، آتش می گیرنــد و آدم ها... آدم هــا... . جایی نوار نقاله 
کارخانــه می چرخد، آلیــاژ بدنه و الیه بندی هایش، کارخانه زوزه می کشــد و برای 
فروش قرعه کشــی برگزار می شود. آتش زبانه می کشــد، آژیرها و دود و جمعیت 
و... پیش روی میلیون ها نفر، پالســکو جوانان ایران را در خود فرو می کشــد و فرو 
می ریزد. آنچه بر ویرانه آوارشــده بر آن تن های تنها ســوخته و جان باخته دوباره 
ســر برمی کشــد باز هم کمبود پارکینگ دارد و هم... . کسی برای ساختن آبشخور 
در طبیعت کیسه سیمان روی دوش می برد. زمین تشنه است، آوای باد در بوته ها 
می پیچد. کسی دورتر محیط بان را نشانه گرفته است، گلوله زوزه می کشد و آدم ها... 
آدم ها... . «تراژدی» چیزی اســت؛ از جنس همین زیسته هایی که روزمره شده اند. 
رویدادهای به هم نزدیک را جامعه «به یاد دارد»، هنوز تازه اســت که چه آواهایی 
را شــنیده، کجاها ترک خورده، چگونه عزیزانش ناپدید شــده اند. «کتاب تراژدی» 
نوشته ای درباره یادآوری، به یاد ســپردن، پردازش و بازسازی شناختی رویدادهای 
هول انگیز اســت که شماره نخســت این مجله، ضمیمه خبر مترو در آذر ۱۴۰۰ با 
امتیاز و مســئولیت مریم حمیدی تبار چاپ شد. درســت در کوران تراژدی متروپل 
و مســئله های پدیدآورنده و همچنین چالش های پیرامونــی اش، خواندن «کتاب 
تــراژدی» می تواند به پایداری در برابر فراموشــی و کرخــی کمک کند. این مجله 
۲۰۰صفحه ای با پیشــگفتار «علیه فراموشی» آغاز می شود: «... حوادث امروز جلو 
چشممان رخ می دهد و ظاهرا نیازی به یادآوری ندارد. ...شاید یادآوری امروز ربطی 
داشــته باشد به دیدن و چطوردیدن...». در این نوشته به روایت هایی پرداخته شده 
که پایان خوشــی نداشته اند. تالش نویســندگان بر این بوده که با روشی پژوهشی 
و بــه دور از خیال پردازی و بزرگ  یا کوچک نمایی به رویدادها بپردازند. نوشــته در 
چهار گفتار یا «فصل» روشــن، سرراســت و بلند سازمان دهی شــده و دربردارنده 
«روایت»، «شرح حال»، «تابلو» و «رادیوتراژدی» است. در گفتار نخست، «روایت» 
در ســه بخش بازگو می شود: حســنا حبیب نژاد روایت کننده سه دهه اعتراض در 
ایــران بوده، فریــده عنایتی به چالش بنزین و فقر و اعتــراض در آبان ۹۸ با عنوان 
«تجارت با خون سیاه» پرداخته و فرزانه سالمی هم در روایت برون مرزی چگونگی 
به کارگیری مزدورها در قالب شرکت و وب سایتی جهانی برای برخوردهای شهری 
و نظامی را بازگو کرده اســت. در گفتار «شــرح حال» علی اصغر سیدی از زندگی 
حبیب الجوردی و کارش در گروه صنعتی بهشــهر، سوسن سیرجانی از تجربه ای 
هولناک درباره سروژ اســتپانیان که برگرداننده کارهای چخوف در ایران بوده، کاوه 
شــجاعی از ماجرای ساتوشــی ناکاماتو، پدیدآورنده بیت کوین و ناپدیدشــدنش و 
کریم نیکونظر درباره بزرگ ترین جاسوس شــوروی با عنوان یهودا در ارتش شاه و 
نخســتین سانســورچی زن در ایران، نیال کرام کوک که از پیشگامان باله هم بوده، 
نوشته اند. گفتار سه «تابلو» نام دارد و درباره کارهای هنرمند نقاش، کوته کلویتس 
و بازنمایی رنج جانکاه و ســتم جبران ناپذیری اســت که مادران سوگوار بر دوش 
کشــیده اند. کلویتس با نقاشی، چاپ و مجسمه ســازی رنج مادران را مستند کرد. 
نمای کارهای او خوشــایند امپراتور پروس نبود و در زمان هیتلر هم تا پای اردوگاه 
کار اجباری کشــانده شــد. او پناهندگی آمریکا را نپذیرفت، بسیاری از کارهایش در 
بمباران ها از بین رفت ولی در آلمان ماند. در گفتار پایانی رادیوتراژدی کاوه شجاعی 
با نوشــتن متني به نقش برخی چهره های سیاســی و دولتي ایران در منطقه هم 
پررنگ و هم خواندنی می پردازد. شماره نخست «کتاب تراژدی» با داستان لویسن 
وود (کوهنورد و عکاس) و برگردان فرزانه ســالمی، «کالفه در کابل» و زنده ماندن 
در آن هنگامه به پایان می رســد. در هنگامه آوارهای یک فاجعه خشم و بیزاری و 
ناباوری اوج می گیرد. جایی که چشم پوشی بر قانون و مقررات، روندهای استاندارد، 
مالک های سنجش پذیر و ناوابستگی سازمان های بنیادی درهم ریخته باشد، همواره 
کسانی هستند که با پرداخت هایی هنگفت و وسوسه انگیز یا با شریک کردن دیگران 
قانون را دور بزنند؛ مدیریت آب، ساختمان ســازی، مدیریت منابع طبیعی، تعمیر و 
نگهداری، بهداشت و درمان. این رویه رسوب می کند و فساد سیستمی زندگی و کار 
مردم را در خود آغشــته می  کند، ولی پیش از فروپاشــی سازه زوزه ترک های فساد 
و ناراســتی را سرمستانی که هماهنگی های پشــت پرده و سودبری های هنگفت 
داشــته اند، نمی شــنوند و انکار می کنند. فاجعه که رخ داد، هرکس در پی شــانه 
خالی کردن است. در جایی که شما نمی توانسته اید به سادگی و در روال قانونی یک 
دکه ســاده کاری برپا کنید، چون هر کس گرهی بر کار می افزاید، ناگهان درباره یک 
سازه بزرگ تجاری ۱۰طبقه اکنون همه هیچ کاره اند! کتاب تراژدی می تواند آینه ای 
باشد برای بازشناسی خرد و کالن جنایت های روزمره شده  و فساد هنجارسازی شده 

و آغاز درمانی برای درماندگی آموخته شده است.

الهام فخاری

ردپای گرگ- مسعودکیمیایی - ۱۳۷۰
طلعت (گلچهره سجادیه): چرا باید همه چی، همیشه هر وقت تو بخوای شروع بشه؟ تو این ۲۰ سال کجا بودی؟

رضا (فرامرز قریبیان):  شوشتر.     طلعت:  هی می گه شوشتر شوشتر!
رضا: آره. شوشتر. زندون شوشتر. حبس به خاطر ناصرخان. برای مرده ناصرخان که صادق کشته بود. تو هم خبر داشتی. گذاشتین تو کاسه 

من. تا حاال، تا اینجا که همین یه وجب زخم و یه تیکه خون، بسه دیگه واسه این تتمه جون.

دیـالـوگ روز

حواس تان هست؟ فاجعه می آید

نزدیک به یک هفته اســت که یک ســاختمان (به این عدد یک دقت کنید، بعدا با آن کار داریم) در 
آبادان فروریخته، هنوز عملیات اکتشــاف و نجات به پایان نرسیده و هنوز نمی دانیم دقیقا چند نفر زیر 
آوارها هســتند. رسانه های رسمی می گویند تمام اقدامات الزم برای عملیات آواربرداری و کشف افراد 
به دام افتاده با بهترین امکانات انجام شــده است و مردم با رسانه های در دسترس شان از نبود وسایل و 
نیروهای تخصصی و ناهماهنگی و ضعف در مدیریت خون گریه می کنند. یک ایران داغدار خوزستانی 
است که انگار زخم هایش را پایانی نیست. اما یک ساختمان، یک ساختمان ۱۰طبقه فروریخته است و 

بسیج منطقه ای و کشوری مان نتیجه اش شده این.
حواس تان است؟

ما در سرزمین حادثه ها زیست می کنیم، سیل تهران را یادتان هست؟ زلزله طارم و بم در خاطرتان 
هســت؟ از آتش سوزی پالسکو چه مدت گذشــته؟ حادثه باز هم خواهد آمد. زیست بشر با حوادث 
طبیعی پیوند خورده، اما گروهی از بشر می شود ژاپنی ها که روی کمربند زلزله این گونه زیست می کنند 
که زلزله های با ریشــتر زیاد هم تلفاتی برای  آنها به بار نمی آورد، گروهی هم می شــوند ایرانی ها و 
هندی ها که زلزله نیامده ســاختمان های سست پایه شکل گرفته با فسادشان فرو می ریزند و ملتی را 
در ماتم فرو می برند. ما در سرزمین حادثه ها هستیم، اگر زبانم الل اینجا، در پایتخت، آن زلزله که دیر 
یا زود خواهد آمد بیاید چه خواهیم کرد؟ نگویید ستاد بحران و مانورهای بحران و سوله های بحران 
و طرح های بحران و... می دانیم و می دانید که تمام آنچه برای بحران در همه این ســال ها کرده ایم 
برای بحران های در حد چند ســاختمان و چند مصدوم بوده و نه بیشتر. تهران یا هر کالن شهر ما اگر 
با یک بحران واقعی روبه رو شود، قتلگاه سوءمدیریت و پیامدهای بعدی خواهد شد و خود اتفاق در 
گردوغبار آنچه بعدها حادث خواهد شــد، گم خواهد شد. به هرحال مدیریت «ان شاءاهللا» شیوه ای از 
مدیریت اســت. ان شــاءاهللا که هیچ حادثه طبیعی یا انسان ساختی در هیچ جای این دیار رخ ندهد و 
هیچ غمی بر دل هیچ ایرانی ننشیند، اما می شود؟ همین اتفاقات گوشه و کنار کشور هشدار می دهند 
که این شیوه جوابگو نیست. همین تهران خودمان، می دانید در باب عملیات امداد و نجات در صورت 
رخ دادن فاجعه ای کالن، چه وضعیتی دارد؟ حتی فکرکردن به چنین وضعیتی هم ترسناک است، اما 
نشسته ایم و دوره می کنیم شب و روز را و به گام های مورچه ای برای مقابله با سیلی که روزی خواهد 

آمد دل بسته ایم و در دل می گوییم: «ان شاءاهللا نمی آید... ا ن شاءاهللا نمی آید...».

همه کارگردانان شریک غم مردم آبادان هستند
ایسنا: شــورای مرکزی کانون کارگردانان ســینمای ایران به مردم آبادان پیام 
تسلیتی داد که در آن آمده است: «بار دیگر حادثه ای هولناک و دلخراش شهر 
مظلوم و رنج کشــیده آبادان را در غم و ماتم فرو برد. فاجعه ریزش ساختمان 
متروپل آبادان نتیجه فساد آشــکاری است که به هشدار کارشناسان عمرانی 
توجه نکردند و باعث قربانی شدن ده ها هم وطن بی گناه آبادانی شدند. کانون 
کارگردانان سینمای ایران خواستار رسیدگی هرچه سریع تر به پرونده مقصران بزرگ و کوچک این حادثه 
دردناک اســت. ما همچنین از بی توجهی عوامل فیلم حاضر در جشــنواره کن نسبت به این غم  بزرگ 
اظهار تأســف می کنیم. کانون کارگردانان ســینمای ایران واقعه دردناک ساختمان متروپل را به مردم 

آبادان تسلیت می گوید و همه کارگردانان سینما را شریک غم مردم آبادان می داند».
رقص شفق  های قطبی در کنار ماه  گرفتگی کامل

ایرنا به نقل از اسپیس: امان چوکشی، ستاره شناس، این تصویر را از ماه گرفتگی 
خونین ماه می بر فراز تلسکوپ قطب جنوب (SPT) در کنار یک شفق قطبی 
ثبت کرده اســت. این «تصویر زمان  گریز» خیره کننده، ماه گرفتگی کامل روز ۱۵ 
مــاه می  را بر فراز یــک رصدخانه در قطب جنوب در کنار شــفق  های قطبی 
باشــکوه و آســمان قطبی پر از ســتاره نمایــش می دهد. این ستاره شــناس 
در حال حاضر به مدت یک ســال اســت که در تلســکوپ قطب جنوب مشــغول به کار است و تابش 
مایکروویو ساطع شــده از کیهان را به عنوان بخشــی از مشاهده سیاهچاله شبکه تلسکوپ افق رویداد 
مطالعه می کند. تصویربرداری زمان گریز شیوه ای است که در آن فرکانس ضبط فریم ها در یک سکانس، 
کمتر از فرکانس مشــاهده آنها در همان سکانس اســت. زمانی که نتیجه کار با سرعت عادی پخش 
می شود، به نظر می رسد که زمان با سرعت بیشتری می گذرد. مواردی که بیشتر موضوع تصویربرداری 
زمان گریز هستند، شامل حرکت ابر، رشد گیاهان، فساد میوه ها، پیشرفت ساخت سازه ها و تردد مردم در 

شهرها می شود.
چه کسانی یارانه نگرفتند؟

خبرآنالین: بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو گروه از افراد 
یارانه دریافت نکردند؛ یک گروه افرادی بودند که قبال هم یارانه نمی گرفتند و 
پرونده یارانه ای در ســازمان هدفمندی یارانه ها نداشــتند. این افراد شــامل 
هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اســت که در صورتی که خود را مستحق دریافت 
یارانه می دانند، می توانند در سایت ثبت نام و پرونده یارانه خود را فعال کنند. 
به اعتقاد حجت اله عبدالملکی، از این تعداد به چهار الی پنج میلیون نفر بعد از ثبت نام یارانه تعلق 
می گیــرد. او اعالم کرده بیش از ۸۰ درصد افراد درخواســت بازنگری داده انــد. گروه دیگری که یارانه 
دریافت نکرده اند، کسانی بودند که قبال یارانه می گرفتند؛ اما چون در دهک دهم قرار داشتند، این یارانه 
در اردیبهشــت واریز نشــده که علت عدم واریز یارانه غیرشفاف بودن اطالعات اقتصادی خانواده بوده 
اســت. به گفته عبدالملکی، این افراد نیز از طریق ســامانه حمایت درخواست بازنگری داده اند که به 
صورت علی الحساب مبلغ یارانه واریز شده است. او تأکید کرده کسانی که درخواست بازنگری داده اند 

اما واریزی نداشتند، در همین روزها علت ها مشخص خواهد شد تا اطالعات شفاف شود.

پزشک و روزنامه نگار
امیر صدری

یـادداشـت

ظهر روز دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱ بخشی از برج متروپل در خیابان امیری آبادان 
فروریخت. این حادثه تا بامداد شنبه هفتم خرداد ۲۸ کشته بر جای گذاشته و ده ها 
زخمی نیز به بیمارســتان فرستاده شــدند. در سه روز اول بعد از حادثه پیش بینی 
می شد تعدادی افراد همچنان زنده زیر آوار باشند و پس از آن جست وجوها عمدتا 
به یافتن اجســاد محدود شد. برج های متروپل شامل دو برج بود. برج شماره یک، 
یک برج تجاری، پزشــکی و اداری در ۹ طبقه با بیش از شش  هزار مترمربع زیربنا 
و برج شــماره دو در ۱۱ طبقه (بدون احتســاب طبقه منفی یک و بام) با زیربنای 
بیش از چهارهزارو ۵۰۰ مترمربع با سه  بر ۵۰ متری در خیابان امیری، به عنوان یک 
مجموعه تجاری، تفریحی، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی ســاخته شد. ظاهرا مجوز 
اولیه این ســاختمان ها چهار طبقه بوده و تعداد طبقات «به مرور زمان!» به حدود 
سه  برابر افزایش یافته اســت. به باور نگارنده اگر همین مسئله مجوزگرفتن برای 
افزایش تعداد طبقات و افرادی که امکان چنین کاری را داده اند، بررســی و دقیقا 
معلوم شود، دلیل فروریختن ساختمان نیز مشخص خواهد شد. همین یک فاجعه 
نشــان می دهد که میزان آسیب پذیری ما در ســاختمان های جدیدی که در کشور 
در ســه دهه اخیر احداث شده، چقدر اســت. باید مدیریت شهری را درخصوص 
ســاخت برج هایی که می توانند هر لحظه فاجعه ای به بار آورند، مقصر دانســت. 
اگر به تعداد برج های بلندتر از ۱۰ طبقه توجه کنیم، بیش از هزار ساختمان با این 

ارتفاع در تهران وجود دارد. آیا تهران 
امکان و ظرفیت این همه ســاختمان 
بلند را دارد؟ ســاختمان متروپل فقط 
یک ســاختمان در شــهری است که 
اکنون مرکز توجه کشــور اســت و تا 
روز ششــم بعد از حادثــه همچنان 
آواربرداری در آن ادامه داشته است. 
آن شهر ساختمان و برج بلند دیگری 
در این اندازه و مشخصات ندارد؛ ولی 
تهران بیش از هزار ســاختمان با این 
مشخصات دارد. آبادان در مقایسه با 
تهران محلی به نسبت کمتر لرزه خیز 
اســت؛ ولی تهران عمال از نظر خطر 
زلزلــه خطرناک تریــن منطقــه ایران 

است. از نظر جمعیت نیز مهم ترین محدوده تمرکز مردم ایران است که متأسفانه 
کم وبیش در معرض آســیب های احتمالی هر نوع رخدادی نظیر حادثه پالســکو 
۱۳۹۵ یا متروپل ۱۴۰۱ هســتند. شروع برج ســازی های جدید در تهران در دهه ۷۰ 
بوده و در ۳۰ ساله اخیر به تدریج به تعداد این برج ها افزوده شده است. گزارش ها 
نشــان می دهــد ۲۳۰ برج در دهه ۷۰ و بــدون دریافت مجوز کمیســیون ماده ۵ 
احداث شــده اند. مجوز ۵۴۳ بلندمرتبه هم پیش از ســال ۸۵ صادر شده است. بر 
 اساس گزارش های شــهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، 
بیشــتر این برج ها، ناایمن و بدون هویت به حساب می آیند. سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهر تهران بیش از ۹۰ درصد از برج های تهران را فاقد استاندارد 
ایمنی می داند. کمیســیون ماده ۵، هشت عضو دارد و اعضای آن معاونان وزرای 
راه و شهرســازی، جهاد کشــاورزی، نیرو، کشور، معاون ســازمان میراث فرهنگی، 
معاون ســازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای شــهر (بدون حق رأی) و 
شهردار تهران هستند. بناهای بلند متعددی روی گسل های فعال یا در حریم آنها 
در تهران (و تبریز) قرار دارند. در جلسه ۲۵ مرداد سال ۹۵ شورای عالی شهرسازی 
و معماری و با حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی، نقشه گسل های تهران تصویب 
و به عنوان مالک عمل همه دســتگاه ها در شــهر تهران ابالغ شــد. شهرسازی در 
حریم گســل های فعال، اساســا با افزایش ریســک همراه است. شــهردار منطقه 
۲۲ تهران در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۹ با تأیید اینکه ساخت وســازهایی روی گســل های 
تهران انجام  شده، گفت: «متأسفانه بر (روی) اغلب گسل های تهران، ساخت وساز 
صورت گرفته؛ چراکه بیشتر گســل های تهران در دامنه رشته کوه البرز قرار دارد... 
ازجمله ســعادت آباد، به ویــژه در منطقه کوی فراز باالی ســعادت آباد یا مثال در 
منطقه ۲۲، برج های آســمان در جنوب بزرگراه همت، روبه روی شــهرک شــهید 
باقری در کنار گســل قرار دارد. از طرف دیگــر آیین نامه ۲۸۰۰ عنوان می کند اثرات 
گســل در طراحی ها باید مد نظر قرار 
داده شــود؛ ولی با توجه به اینکه اوال 
آنها به طور واضح مشــخص  اجرای 
نیســت و ثانیــا ضابطه محاســباتی 
نــدارد، ماننــد ســاختمان های دیگر 
طراحــی می شــود... . در حریم قرمز 
و نارنجی گســل ها، یعنی محدوده ای 
کــه نباید ساخت وســاز انجام شــود 
هم ساختمان ســازی انجام شده...». 
مدیریت جدید شهر تهران باید توجه 
فوری و جدی به این مســئله داشته 
باشد و هر نوع توسعه تهران به شیوه 
قبل و بر پایه احداث برج و مرکزهای 

خرید را متوقف کند.

به فکر متروپل های تهران باشیم
مهدی زارع

علی مغازه ای: «لیال رمضان» در صفحه اینستاگرام 
خــود با بردبــاری تحســین برانگیزی از لغو شــب 
نخست رســیتال پیانوی خود خبر داد. بنا بر نوشته  
او معلوم می شود که این خبر از سوی تاالر رودکی 
به او اطالع داده و بیان شده این لغو اجرا به دستور 
دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
صورت پذیرفته است. آن طور که او  نوشته این لغو 
برنامه به دلیل جابه جایی در محاسبات ماه رمضان 
و روز عید فطر بوده که با یک روز تأخیر در فرارسیدن 
عید، مناســبات دیگر هم  جابه جا شــده و شب اول 

رسیتال لیال رمضان مصادف شد با شب شهادت.
بدیهی  اســت نه دفتر موســیقی و نــه هنرمند 
هیچ یک نقشــی در این هم زمانی نداشتند، اما نکته 
در این اســت که طبــق قانون وقتی نهــاد متولی 
موســیقی مجوزی را صادر کــرده و هنرمندی که 
ماه هــا وقت و توان خود را صــرف برگزاری یک اثر 
هنری در کشور خود کرده است، چه حقوقی نسبت 

به هم دارند!
می دانیم طبق قانون دولت باید تمامی خسارات 
مترتب بر لغو یک برنامه را متقبل شــود، اما جدای 
از این، نکات دیگری هم هســت که نمی توان مورد 

توجه قرار نداد.
ابتــدا اینکــه دفتــر موســیقی بایــد در همان 
فردای ایجاد تغییر در مناســبات تقویمی، به همه 

برنامه هایی که مجوزی برایشــان صادر شــده بود، 
مستقیم، رسمی و به صورت مکتوب اطالع می داد 
و در ایــن مــورد خاص می بینیم که قصور شــده و 
هنرمند از طریق بنیــاد رودکی از لغو برنامه مطلع 
می شــود. ســپس پذیرش این ضعف و خطاست 
که بدیهی ترین حق هنرمند این اســت که وقتی به 
علت دیگری نسبت به ارائه او تصمیمی گرفته شده 

است، بتواند جواب گوی مخاطبان خود باشد.
مهم ترین نکته ای که می توان در پی این رویداد 
مشــاهده کرد، انفعــال نهادهای ظاهرا مســتقل 
موسیقی اســت که هیچ گونه واکنشی در این زمینه 

نداشتند.
پرســش این اســت که آیا نهادهای موســیقی 
هیچ وظیفه یا مســئولیتی در قبال هنرمندان و هنر 
موســیقی ندارند که اعتراض یــا حمایتی در قبال  

چنین اموری نشان نمی دهند؟
به واقع باید پرســید خانه موســیقی یا انجمن 
صنفی هنرمندان موســیقی ایران بر کدام ســکو و 

کجای موسیقی ایرانی ایستاده اند؟
دو نهادی که بدون اینکــه اندکی در حمایت و 
دفاع از حقوق صنفی اعضای جامعه موسیقی گام 

مؤثری بردارند، به حیات خود ادامه می دهند.
موســیقی معاصر کــه مخاطب خــاص دارد، 
همواره بی حاشــیه ترین گونه موسیقی بوده که در 

هنری ترین وجه موسیقی برای بیان اندیشه و سخن 
نو در تمام نقاط جهان از ســوی حمایت دولت ها و 
نهادهای حامی فرهنگ مورد حمایت قرار می گیرد 
اما اینجا با اینکه هیچ گونه حمایتی در کار نیســت، 
نهاد موسیقی کشور درست زمانی که وزیر فرهنگ 
و ارشــاد صحبت از لزوم توجه تمامی دستگاه های 
کشــور به مجوز های صادرشــده برای موســیقی 
می کند، خود به لغو مجوز خود اقدام می کند، بدون 
  آنکه نســبت به رعایت حقوق هنرمند توجهی به 

عمل بیاورد.
لغو مجوز برگزاری این رسیتال پیانو بدون رعایت 
حقوق هنرمند و پذیرش مسئولیت خسارات مادی 
و  معنی هنرمندی همچون لیــال رمضان در حالی 
که بــا توجه به اعتبار بین المللی اش می توانســت 
به راحتــی در هر جای جهان به اجــرای آن اقدام 
کند، پیامد ناشایســت و وسیعی در وجهه فرهنگی 
ملی ما می تواند ایجاد کنــد و مدیران دولتی حتما 
می دانند چنین برخوردی مانند لکه ای در عملکرد 
آنان خودنمایی می کند. ضمــن آنکه بی تفاوتی یا 
بی توجهــی به حقوق هنرمندانی کــه به هر دلیل 
با لغو برنامه از پیش تعیین شــده دچار خســران و 
گرفتاری ها و لطمات سنگین می شود، همچون دینی 
است که بر گردن دفتر موسیقی و خانه موسیقی و 

دیگر نهادهای موسیقی ایرانی شان می ماند.

هـنـرخـوانـى

لغو یک رسیتال و حقوق مغفول هنرمند

چـه خبـر


