
در سالروز والدت پیامبر اعظم اسالم وقتی کارنامه سینمای 
مجید  که ساخته  فیلم  یک  جز  می کنیم  مرور  را  ایران 
مجیدی است و آن هم به دوران کودکی پیامبر برمی گردد 
اثر شاخص دیگری نمی یابیم؛ در حالی که اگر اجل مهلت 
بیشتری به علی حاتمی داده بود شاید در چنین روزی از 

فیلم »آخرین پیامبر« او هم می شد یاد کرد.
به گزارش ایسنا، زنده یاد علی حاتمی همیشه در آرزوی ساخت 
فیلمی درباره حضرت محمد )ص( بود و در آخرین روزهای عمرش 
در این  باره گفته بود: »من یک آرزوی بسیار مهم دارم و آن این 
است اگر عمر ناقابلم یاری کند و اگر مهر خداوند شامل زندگی 
هنری ام شود، یک بار به ساخت یک شخصیت بدون نقطه ضعف 
بپردازم و آن ساخت فیلم عظیمی از زندگی حضرت رسول خدا 
)ص( است. من از روزی که فیلم محمد )ص( و یا »الرساله« آثار 
مصطفی عقاد را دیدم، همواره این آرزو را داشته و دارم و از خداوند 

می خواهم که قبل از مرگم این توفیق نصیبم شود.«
این آرزو در حالی جامه عمل پوشانده نشد که فیلمنامه 

این اثر کامل نوشته شده بود.
محمدمهدی دادگو، تهیه کننده سینما که از دوستان نزدیک 
این کارگردان هم بود، در این باره به ایسنا گفته بود: »حاتمی 
مدت ها تحقیق می کرد و با روحیات خاصی که داشت شب ها با 
وضو سراغ کار می رفت، دل می سپرد و فیلمنامه را می نوشت. 
او متن را تمام و کمال نوشته و چیزی باقی نگذاشته است، 
هر چند در قید و بند نوشته نبود و به عنوان کارگردانی خالق 
و بدیهه ساز برای بداهه هم کار می گذاشت، اما این سناریو را 
کامل نوشته است. حتی همان سال ها برای اینکه از روایات و 
احادیث فیلمنامه اطمینان پیدا کند، از رییس مجمع تقریب 
مذاهب مشاوره گرفت که کار تایید شد و مورد توجه قرار گرفت. 
»آخرین پیامبر )ص(« در سه بخش قبل از بعثت، از بعثت تا 
هجرت و از هجرت تا وفات حضرت محمد )ص( را دربرمی گیرد 
و در واقع شاهکاری است که علی حاتمی آن را با ذهن بازنوشته 

است اما متاسفانه عمر او وفا نکرد تا آن را بسازد.«
از آنجا که در این سال ها شاهد بودیم فیلم »رستاخیز« به دلیل 
تصویر چهره حضرت عباس )ع( برای اکران عمومی در ایران با 
مشکل روبرو شده است، شیوه نشان دادن تصویر پیامبر اکرم )ص( 
هم حتما می توانست در زمان ساخت یکی از موارد قابل تامل باشد 
که طبق گفته های امید روحانی ـ منتقد سینما و از همراهان 
نزدیک علی حاتمی ـ این فیلمساز شیوه خاص خود را برای 
ساخت »آخرین پیامبر« در نظر داشته است؛ »همان زمان طی 
صحبت هایی که با مرحوم حاتمی برای ساخت این فیلم داشتیم 
پیش بینی او این بود که چهار تا پنج سال ساخت این فیلم طول 
خواهد کشید. تمام آن فیلم نامه با شیوه ای برای گریز از سبک 
اجرایی مصطفی عقاد در فیلم محمد رسول اهلل نوشته شده بود. 

چون همان طور که در فیلم محمد رسول اهلل شاهد هستیم، برای 
نشان دادن حضرت محمد )ص( شیوه ای همچون دوربین از نگاه 
پیامبر و ... که نشانه های از حضور معصوم را به تماشاگر منتقل 
بکند، استفاده شده است. اما تاکید علی حاتمی این بود که از 
این شیوه استفاده نکند، بنابراین او از شیوه نمایش ایرانی به این 
صورت که اجرا آن را به »شبیه خوانی« تبدیل کند استفاده کرد. به 
هرحال این شیوه خاص »حاتمی« بود و خودش هم می توانست 
آن را بسازد و هر فصلی که می نوشت، دکوپاژ می کرد که برای 

ساخت آماده باشد.«
علی حاتمی همچنین در بخش هایی از فیلمنامه اش نوشته 
است: »شایسته است متن فیلم »آخرین پیامبر«  محمد رسول اهلل 
)ص(  به جای دو بخش در سه  بخش، به ترتیب از تولد تا بعثت، از 

بعثت تا هجرت و از هجرت تا رحلت تهیه شود.
توضیح مجدد: رحلت حضرت ختمی مرتبت )ص( به صورت 
اسامه،  خروج  با  الحاقی  صحنه ای  طی  اول  بخش  در  نمادین 
فرمانده ی لشگر اسالم منتخب حضرت رسول اکرم )ص( از جوار 
بستر ارتحال و تشرف به بارگاه ملکوتی آن حضرت با استفاده 

انجام  امروزی  تماشاگر  موردپسند  نوین  نمایشی  شیوه های  از 
می پذیرد. به جهت جذب تماشاگر جوان )که این اسالم حقیقتا 
دین جوانان است( حتی االمکان صحنه های غم افزا و منتج به 
افسرده حالی را به اشاره و در عوض به صحنه هایی که مسبب 
شادابی و سلحشوری و مصفای دل و جان و روح است بپردازیم که 

مبشر خلق و خوی محمدی است ….
همچنین به دلیل حفظ وحدت مذاهب اسالمی که از اهداف 
اصلی تهیه این فیلم مبارک است صحنه ی پایانی )فینال( فیلم 
صحنه  موثر و پرشکوه حجت الوداع است که در حقیقت به نوعی 
یک جمع بندی عینی است از آنچه در طول بیست و سه سال 
رسالت آخرین پیامبر خدا محمد مصطفی )ص( بر اسالم عزیز 
و پیامبر عظیمش گذشت. در صحنه  موخر با شیوه ی نمایشی 
حرکت به آینده )فالش فوروارد( عظمت اجتماع امت اسالمی را 
متشکل از ملل گوناگون همه در یک رخت و یک هیات برگرداگرد 
خانه ی خدا در مناسک حج، پس از چهارده قرن بقاء و عالم گیری 
این دین مبین در برابر دیدگان جهانیان به نمایش می گذاریم، 

ان شاء اهلل«

مرحوم عزت اهلل انتظامی هم که احتماال قرار بوده در این فیلم 
بازی کند، در این رابطه به ایسنا گفته بود: »زین العابدین رهنما« 
کتاب زیبا و قشنگی درباره حضرت محمد)ص( نوشته بود که علی 
حاتمی تصمیم گرفت فیلمنامه ای براساس این کتاب آماده کند. 
فیلمنامه آماده شد، اما سناریو رد شد و آقای حاتمی آن را به آقای 
رهنما برگرداند. علی حاتمی سناریوی دیگری را با نام »آخرین 
پیامبر« آماده کرد و آن را به من داد تا بخوانم و نظرم را بدهم. آن را 
خواندم و خیلی خوشم آمد. در واقع خیلی خوب روی آن کار شده 
بود. فقط پیشنهاد کردم به خاطر اینکه فضای کار درست دربیاید، 
در کشورهای عربی ساخته شود که نظر خود حاتمی هم همین 
بود. این سناریو مورد تایید مراجع قم هم قرار گرفت و پروژه بسیار 
عظیم بود و بعد از »هزاردستان« تنها کاری بود که دوست داشتم 
در آن بازی کنم که نشد. در واقع حاتمی می خواست دولت های 
دیگر را برای ساخت این مجموعه به مشارکت بکشاند که اجل 
مهلتش نداد. سناریوهای علی حاتمی خاص بود و با وجود اینکه 
سناریوی این کار کامل است، اما معتقدم شخص دیگری نمی تواند 

این کار را بسازد.«

6فرهنگی

تبدیل اشعار موالنا به آثار هنری

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی از فراخوان نمایشگاهی از آثار هنرمندان 
با الهام از اشعار موالنا با عنوان »دیِد جان« به مناسبت بزرگداشت این شاعر 

خبر داد.
عبدالمجید شریف زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره این فراخوان توضیح داد: جایگاه 
مولوی در فرهنگ و ادبیات ما بسیار کهن و تاثیرگذار است و به عنوان یکی از 
مهمترین شاعران ما در جهان شناخته می شود. فضای کاری که مجموعه  هنرمندان، 
عرفا، شاعران و ادیبان انجام داده اند، تاثیر بسزایی در فرهنگ و هنر ما داشته است 
به همین دلیل ارتباط بین ادبیات و سایر رشته های هنری یکی از مهمترین مباحث 
هنرهای سنتی ماست. شریف زاده یکی از مهمترین هدف های این نمایشگاه را نگاه 
و بررسی دوباره به هنرهای سنتی و رجوع به اشعار موالنا دانست و گفت: به همین 
دلیل فراخوانی دادیم تا هنرمندانی که آثاری با موضوع اشعار موالنا خلق کرده اند، 
به دبیرخانه این نمایشگاه ارسال کنند تا در یک مجموعه به نمایش گذاشته شود. 
رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی اعالم کرد: همه  هنرمندان سنتی در هر رشته ای 
که هستند مشروط بر اینکه موضوع کارهایشان اشعار موالنا باشد، می توانند در این 
نمایشگاه شرکت کنند تا آثار آنها همزمان با بزرگداشت موالنا در جهان به نمایش 
دربیاید و برگزیدگانی از هنرمندان انتخاب شوند. عالقه مندان می توانند آثار خود را 
از ۱۵ تا ۱۹ دی ماه به دبیرخانه این نمایشگاه ارسال کنند. آثار ارسالی ۲۵ دی ماه 
داوری و نمایشگاه آن اول بهمن ماه در پژوهشکده هنرهای سنتی  واقع در سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود. عالقه مندان برای شرکت 
در این نمایشگاه می توانند برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱-۶۶۰۹۸۳۸۶ 

داخلی ۱۰۰۸ دبیر خانه این نمایشگاه تماس بگیرند.

»محبوبه ها« دو اجرایی شد
نمایش »محبوبه ها« به کارگردانی ژاله صامتی دو اجرایی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از مشاور رسانه ای این نمایش، »محبوبه ها« به نویسندگی 
نوشین تبریزی روزهای پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم آذرماه در دو نوبت ١٧:٣٠ 
و ١٩:٣٠ روی صحنه خواهد رفت تا مخاطبان بیشتری در خانه نمایش مهرگان به 

تماشای آن بنشینند. 
بلیت فروشی روزهای جدید این نمایش هم از روز گذشته )سوم آذر( آغاز شده و 
تعداد محدودی از صندلی ها برای روزهای آینده باقی مانده و از دوشنبه ٥ آذر فروش 

بلیت روزهای پنجشنبه و جمعه نیز آغاز خواهد شد.
این نمایش در روزهای گذشته میزبان تعدادی از هنرمندان از جمله امین حیایی، 
پیمان قاسم خانی، حسن فتحی، پژمان جمشیدی، محمدرضا غفاری، علی ژکان، 

بهمن کامیار، نازنین بیاتی و ... بوده است.
بازیگران »محبوبه ها« به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از: بهناز نازی، معصومه 
رحمانی، مارال فرجاد، ژاله صامتی، کتانه افشاری نژاد، پریسا محمدی، نوشین 

تبریزی.
در خالصه داستان این نمایش آمده: می خندی، که نترس، من باتوام، صدای 
پچ پچه می آید و تو غرق می شوی، در خنکای عطر محبوبه ها، در شب باغچه، در 

اشک هایی، که هرگز از چشم فرو نمی ریزد.
عوامل کامل نمایش »محبوبه ها« عبارتند از: کارگردان: ژاله صامتی، نویسنده: 
نوشین تبریزی، مدیر تولید: رضا نصیری نیا، طراح صحنه: جهانگیر میرزاجانی، طراح 
نور: کیوان ارجمند، طراح گریم: مهرنوش سلیمی، طراح پوستر و بروشور: محمدرضا 
غفاری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: فتاح مینوبخش، دستیار دوم کارگردان: نیاز 
سنجری، امور مالی: مهرداد مهدی زاده، آهنگساز: برزین یوسفیان، عکاس: محسن 
کرمانی، مدیر اجرایی: میثم مرادی، منشی صحنه: آزاده سعیدی، مدیر صحنه: شیدا 
منوچهری نایینی، مجریان گریم: عاطفه نوذری، تینا مستوفی، دستیاران صحنه: 
عماد ساکی، میالد سادات شریفی، مجتبی جعفری، دستیار لباس: مینا خوشدونی 
فراهانی، مجریان دکور: آرش پاشایی، پیمان سانکی، مهدی احمدی و مشاور رسانه 

ای و مدیر روابط عمومی: میثم محمدی.

معرفی آثار دو بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی
المللی تئاتر دانشگاهی ایران  دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین 
اسامی آثار راه یافته به بازبینی در »بخش تئاتر صحنه مناطق« و آثار راه 
یافته به جلسه دفاع از طرح و ایده »بخش تجربه های اجرا« را معرفی کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر 
دانشگاهی ایران، دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران 
با قدردانی از استقبال دانشجویان برای حضور و مشارکت در این دوره ، اسامی آثار 
راه یافته به بازبینی »بخش تئاتر صحنه مناطق«  و جلسه دفاع از طرح و ایده »بخش 

تجربه های اجرا« را منتشر کرد.
گروه ارزیابی و انتخاب طرح و ایده های بخش تجربه های اجرا متشکل از ندا 
شاهرخی، سامان خلیلیان و حسین توازنی زاده آثار راه یافته به جلسه دفاع از ایده و 
طرح اجرایی این بخش را معرفی کردند. همچنین فارس باقری، سینا ییالق بیگی 
و سیاوش قائدی اسامی آثار راه یافته به بازبینی بخش تئاتر صحنه مناطق را ارزیابی 
و معرفی کردند. این در حالی است که هردو گروه ارزیابی و انتخاب طرح  و ایده های 
اجرایی بر اساس سیاست اتخاذ شده دبیرخانه در این دوره آثار را با کد رهگیری و با 

حذف اسامی افراد و هنرمندان شرکت کننده مورد ارزیابی قرار داده اند.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی ستاد برگزاری جشنواره از میان ۴۸ اثر صحیح 
دریافت شده در بخش تجربه های اجرا ۳۸ اثر به جلسه دفاع از طرح و ایده دعوت 
خواهند شد و همچنین از میان ۲۱۱ اثر صحیح دریافت شده در بخش مناطق،  ۱۸۸ 

اثر به بازبینی این بخش راه پیدا کرد.
طبق اطالعیه منتشر شده از سوی دبیرخانه جشنواره صاحبان آثار راه یافته در 
بخش تجربه های اجرا در تاریخ های ۵، ۶ و ۷ آذرماه به جلسه دفاع از طرح و ایده 
دعوت خواهند شد. همچنین راه یافتگان بخش مناطق جهت ارسال فیلم کامل اثر 
برای بازبینی تا ۱۵ بهمن ماه فرصت خواهند داشت. چنانچه دانشجویان یک هفته 
قبل از شروع فرآیند بازبینی، کسری مدارک الزم از جمله گواهی اشتغال به تحصیل 
و مجوز نویسنده یا مترجم حتی در صورت اقتباس را ارائه ندهند، بازبینی نخواهند 

شد.

اخبار
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»آل پاچینو« سرانجام به »شاه لیر« رسید
»آل پاچینو«ـ  بازیگر نامدار سینمای جهانـ  قرار است در اقتباس سینمایی از تراژدی معروف »شاه لیر« اثر »ویلیام شکسپیر« در نقش اصلی بازی کند. به گزارش ایسنا، پس از این که سال ها شایعاتی پیرامون بازی »آل پاچینو« در نقش »شاه لیر« شخصیت معروف 

نمایشنامه »ویلیام شکسپیر« مطرح بود، حاال این گمانه زنی ها رنگ واقعیت گرفته و این بازیگر برنده اسکار در نقش اصلی یک پروژه بزرگ سینمایی با اقتباس از این نمایشنامه بازی خواهد کرد که از سال آینده مقابل دوربین می رود.  »پاچینو« با بازی در فیلم های 
گانگستری و پلیسی از جمله »پدرخوانده«، »صورت زخمی« و »سرپیکو« به اوج شهرت رسید و حاال با بازی در نقش »شاه لیر« جا پای بزرگانی چون »الورنس اولیویه« و »اورسن ولز« می گذارد و بازی در یکی از محبوب ترین نقش های بازیگری جهان را تجربه می کند.

»آخرین پیامبر«

فیلمی که فقط علی حاتمی می توانست بسازد

پاریس میزبان آثار الهام گرفته از مایکل جکسون
خواننده  ـ  »مایکل جکسون«  از  الهام گرفته  هنری  آثار  از  مجموعه ای 
معروف و درگذشته موسیقی پاپـ  در پاریس به نمایش عمومی گذاشته 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویتزر، نقاشی پرتره »اندی وارهول« نقاش معروف 
آمریکایی از »مایکل جکسون« در سال ۱۹۸۴ و همچنین آخرین سفارش نقاشی 
پرتره از جکسون که توسط »کندی ویلی« روی یک ژاکت کشیده شده و در سال 
۲۰۰۹ پس از مرگ »جکسون« تکمیل شد از جمله آثار هنری هستند که در 
نمایشگاهی که به این پاپ استار قدیمی اختصاص داده شده و این هفته در پاریس 

)پایتخت کشور فرانسه( افتتاح خواهد شد، به  نمایش گذاشته می شوند.
این نمایشگاه که با عنوان »مایکل جکسون: روی دیوار« در »کاخ های پاپ« پاریس 
برگزار خواهد شد، شامل مجموعه ای از نقاشی های پرتره از این خواننده آمریکایی و 

دیگر آثار هنری الهام گرفته شده از وی از جمله کالژ، بافت، ویدئو و چیدمان می شود.

این نمایشگاه برای اولین بار در گالری ملی پرتره لندن در ماه ژوئن برگزار شده است.
مدیر گالری ملی پرتره لندن امیدوار است که نمایشگاه »مایکل جکسون: روی 
دیوار« در پاریس بتواند موفقیت بیشتری نسبت به این نمایشگاه در لندن کسب کند. 
او گفته که از این نمایشگاه در پاریس ۸۲۵۰۰ نفر از جمله سلبریتی هایی همانند 

»مدونا« خواننده و ترانه سرای امریکایی، دیدن کرده اند.
مایکل جکسون معروف به »سلطان موسیقی پاپ« روز ۲۵ ژوئن ۲۰۰۹ در سن 
۵۰ سالگی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای آرام بخش قوی درگذشت. وی پیش از 
مرگش چندین سال گوشه گیر شده بود و در مجامع عمومی ظاهر نمی شد ولی خود 
را برای بازگشت به صحنه و اجرای چندین کنسرت زنده در یکی از سالن های بزرگ 

لندن آماده می کرد.

گروه فرهنگ و ادب - مافیا در هنر از آن دسته موضوعاتی 
است که وجودش نه تایید می شود و نه تکذیب اما هر از گاهی 
هنرمندان از سنگ اندازی آن ها در فعالیت هایشان شکایت 
می کنند. حاال مافیا در موسیقی با عنوانی جدید مطرح 
»سلطان  نام  با  آن  از  معتمدی  محمد  که  عنوانی  شده، 

کنسرت« یاد کرده است.
از سال های دور وجود گروه هایی خاص و دارای رانت های عجیب 
در شاخه های مختلف هنری مطرح بود. در سال های اخیر هم 
با افزایش چشمگیر درآمد حاصل از شاخه های مختلف هنری، 

موضوع وجود مافیا در هنر از گذشته پررنگ تر شده است. 
از دهه ۷۰ که موسیقی پاپ جان دوباره ای در کشور گرفت و 
ساخت آلبوم و خصوصا برگزاری کنسرت رفته رفته به یک فعالیت 
پردرآمد تبدیل شد، این زمزمه در میان اهالی موسیقی پیچید که 
اشخاصی با در دست داشتن رانت هایی می توانند در این عرصه 

هرچه که می خواهند انجام دهند. 
جذابیت موسیقی، شهرت و گاهی محبوبیت آنقدر وسوسه برانگیز 
بود که عده ای حتی حاضر باشند برای وارد شدن به این مارکت 
)قانونی یا غیرقانونی( مبالغ قابل توجهی بپردازند. این آش آنقدر شور 
شد که ورود افراد بسیار زیاد به این عرصه هنری به یک ضرب المثل 
بین مردم تبدیل شد با این مضمون که »هر کی از خونه باباش قهر 

می کنه می ره خواننده میشه«. خوانندگان مطرح اما از بالیی که 
بر سر هنر موسیقی می آمد ناراضی بودند. حمید حامی، خواننده 
موسیقی پاپ یکی از همین هنرمندان بود. او چندین سال پیش در 
گفت وگویی با اشاره به وجود مافیا، گفته بود که پول و پارتی دلیل 
کافی برای خواننده شدن نیست. البته آن زمان دوران تیتراژخوانی 
خوانندگان گمنام و مطرح شدن یک شبه بود. حامی هم با تاکید 
بر این موضوع گفته بود: عده ای که در بدنه مافیای موسیقی ایران 
فعالیت می کنند، ادعا می کنند که سریال خوانی ارتباطی به مطرح 
شدن و دیده شدن آنها ندارد و در کمال تعجب حتی ادعا می کنند 
اتوماتیک وار و به مدد امدادهای غیبی  خودبه خود و به صورت 
خواننده سریال های ۱۰ سال اخیر تلویزیون شده اند. بر هیچ کس 
پوشیده نیست که این دوستان تنها به قضیه مالی دلخوش نیستند 
و از جهات دیگری نیز حمایت می شوند. مثل بحث فوتبال که در 
آن دالالنی وجود دارند که باعث می شوند هر کسی وارد هر تیمی 
که می خواهد بشود ولی با پول! مافیای موسیقی دقیقا مانند تیم 
ملی فوتبال است که بعضی ها خودشان را فروخته اند و حق داللی 
را هم به جا می آورند و حتی گاهی برادر خود را نیز می فروشند و 

این اصال اخالقی و حرفه ای نیست.
در  داخلی  خوانندگان  کنسرت  های  از  بسیاری  برگزاری  او 
خارج از کشور را هم برآمده از همین ماجرا مطرح کرده بود 

و افزوده بود: درهای آمریکا و اروپا نیز برای برگزاری کنسرت 
فقط برای عده ای از آقایان باز است. با مرور کنسرت های خارج 
از ایران، که فقط برای عده خاصی درنظر گرفته می شود می توان 
به این نتیجه رسید که بعضی از خواننده ها فقط به یک سری از 
امکانات ویژه شبکه مافیای موسیقی دسترسی دارند و نه همه 
و باز این در صورتی  است که ادعای این دسته از خواننده ها 
این است که تفاوتشان با دیگر خوانند ها که موفق به برگزاری 
طرفداران  آنها  که  است  این  نمی شوند  خارجی  کنسرت های 
بی شماری در خارج از ایران دارند اما ناگفته پیداست که هر 
کدام از خواننده های داخلی که حتی کمی مطرح شده اند برای 
برگزاری کنسرت های خارجی پیشنهادهای بی شماری دارند. 
بگذاریم زمانه به قضاوت بنشیند. مهم نیست من باشم یا نباشم 
بلکه آنچه مهم است این است که مافیایی دیگر در کار نباشد. 
وقتی آقای  Xیا y مدام سر از کنسرت منچستر، سوئد و تور 
دور اروپا و آمریکا در می آورد و ساالنه چند میلیارد درآمد دارد، 
پس اجراها و درآمدها و نیز روابط نامتعارفی دارد که به چنین 

امکاناتی دسترسی پیدا کرده است.
حاال پس از گذشت چندین سال از گفته های حامی، انگار هیچ 
چیز در این زمینه تغییری نکرده است. هنوز هم موضوع وجود 
مافیای موسیقی و حمایت آن از برخی خوانندگان، مطرح می شود. 
»ماه  محبوب  قطعه  خواننده  اشرف زاده،  حجت  پیش تر  کمی 
و ماهی« هم از وجود مافیا در عرصه موسیقی شکایت کرده و 
گفته بود: مافیا در عرصه موسیقی متعلق به پخش موسیقی یا 
به اصطالح تبدیل به چهره کردن برخی اشخاص است. در فضای 
مجازی به ویژه در اینستاگرام چهره های جدید کامال به مردم 
خورانده می شوند. با هزینه های چند صد میلیونی و باورنکردنی 
موسیقی را در فضای مجازی بدون هیچ قانونی و باتکرار در کانال ها 
و صفحات مجازی به شکلی پیش برده اند که به تدریج خواننده و 
قطعات او بر مردم و مخاطبان خورانده شود. این رقابت ناسالم است 
چون خواننده ای با توان مالی پایین تر توان رقابت با تیمی که فرد را 

به شهرت رسانده و برایش کنسرت برگزار می کند، ندارد.
این روزها دوباره موضوع مافیای موسیقی به بحث روز تبدیل 
شده است. حاال که دریافت مجوز برای تک آهنگ ها با سیاست های 

وزارت ارشاد تسهیل شده، گویا تولید آلبوم دیگر فعالیتی به صرفه 
برای بسیاری از خوانندگان نیست. هر روز شاهد برگزاری کنسرت  
واسطه  به  تنها  آلبومی  داشتن  بدون  که  هستیم  خوانندگانی 
مطرح شدن  شان در شبکه های مجازی با چند آهنگ به اصطالح 
»بترکون« بلیت تمام نوبت های کنسرت شان پیش فروش می شود 
آن هم در حالی که بسیاری از هنرمندان مستقل و باسابقه برای 
یافتن یک نوبت سالن باید مدت ها پشت صف این خوانندگان قرار 

بگیرند. 
در همین راستا، محمد معتمدی، خواننده موسیقی سنتی، چند 
روز پیش پستی در اینستاگرام شخصی خودش منتشر و به مافیای 
پشت پرده برگزاری کنسرت ها اعتراض کرد. او از کسانی با عنوان 
»سلطان کنسرت« نام برد، افرادی که از هنرمندان و فعاالن عرصه 
موسیقی نیستند. او این افراد را کسانی دانست که بازار و ساز و 
کار فروش بلیت کنسرت ها را در اختیار گرفته اند. او در بخشی از 
این پست گفته است: »اگر کسی به تنهایی و با ارتباط با برخی از 
افراد در بدنه اجرایی کشور، خارج از سیاستگذاری های فرهنگی 
کشور، برای بازار موسیقی و کنسرت ایران سیاستگذاری کند و بازار 
موسیقی و فروش کنسرت ها را انحصاری کند و ترن اور مالی او نیز 
در سال چند صد میلیارد باشد و به هیچ نهاد نظارتی و مالیاتی هم 
پاسخگو نباشد، تکلیفش چیست و آیا اصالً برای کسی مهم است؟

آنچه که مشخص است این است که این انحصار به هر روی 
شکل گرفته است ولی شکل گیری این انحصار با هماهنگی و تایید 
متولیان فرهنگی کشور بوده و یا نوعی فساد خارج از سیستم اداری 

است؟«
گرچه در میان فعاالن حوزه فرهنگ نام های مختلفی در این 
خصوص مطرح می شود اما به دالیلی که قابل درک است، هیچ 
کدام از این اسامی به صورت رسمی مطرح نشده و تنها در محافل 
باشد  بهتر  این زمینه  به نظر می رسد در  یاد می شود.  از آن ها 
خود هنرمندان پا پیش بگذارند و با آشکار کردن اطالعات خود 
به صورت شفاف و معرفی آن ها به مراجع ذی الصالح و رسانه ها 
بتوانند با کمی اتحاد دست افرادی که جز پول چیزی نمی شناسند 
و حاضرند سطح سلیقه موسیقیایی جامعه ای را در قبال مسائل 

مالی فدا کنند، از این عرصه کوتاه کنند.

داستان تمام نشدنی مافیای موسیقی

کنسرت ها بلعیده می شوند


