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ت و رضا مهدوی

اللهیــاری :مــن براین نظــرم اگــر طی این ســالها
توفیقــی هم حاصل شــده بهصورت نظاممنــد نبوده
و پیشتــر دیپلماســی موســیقی یــا فرهنگــی از ســوی
هنرمندان موسیقی شکل گرفته است ،این هنرمندان
در طول ســال به جشــنوارههای خارج از کشــور دعوت
میشــوند و اجراهــای هنــری خــود را روی صحنــه
میبرند و طبیعی اســت که درآنجا زبان ،شعر فارسی
و موســیقی ایرانی به شــنوندههای خارج از ایران ارائه
میگردد و در کنار آن نیز با منش و شخصیت هنرمند
ایرانی آشــنا میشــوند و در این ارتباط بــا هنرمندان و
مــردم خارج از ایران وارد گفتوگو و تعامل میشــوند
و درمقابــل یــک حس و انــرژی خوبی شــکل میگیرد
کــه همــه اینها میتوانــد بخشــی از دیپلماســی مردم
بــا مردم باشــد؛ دیپلماســیای که از طریــق هنر اتفاق
میافتد و حامل پیام فرهنگی به مردم بوده و صدایی
رســاتر و بلندتر از دیپلماســیهای رسمی دارد که بین
سیاســتمداران و تصمیمگیران کالن کشــورها صورت
میگیــرد .امــا اتفاقی کــه در چهار دهه بعــد از انقالب
اســامی رخ داده ،بیشــتر بهصورت غیرسیســتماتیک
انجــام گرفته و از طریق ارتباطــات هنرمندان وحضور
آنها در جشــنوارههای مختلف بوده یا دعوتهایی که
انجام گرفته میتواند در جشنواره موسیقی فجر بسیار
پررنگتــر دیده شــود و همــان گونه که پیش تر اشــاره
کردم این هنرمندان ســفیران فرهنگی ایران هستند و
میتوانند صدای موســیقی کشــورمان را به گوش دنیا
برســانند بنابراین الزم اســت برای بخــش بینالملل
جشنواره اندیشهای دقیق تر صورت بگیرد.
امــا همانطــور کــه میدانیــد آییننامه جشــنواره
موســیقی فجــر تــا بــه امــروز هــم عنــوان بینالمللی
نداشته و این موضوع به سلیقه دبیر یا برگزارکنندگان
جشــنواره بســتگی دارد تا بنا بر اقتضائــات مالی خود
و سیاســتهای آن دوره ،از هنرمنــدان خارجــی بــرای
اجــرای کارهــای هنریشــان دعــوت بــه عمــل آورنــد.
بنابراین موضوع شبکهســازی بیــن هنرمندان داخلی
که در حال رخ دادن اســت باید برای هنرمندان داخل
و خارج از کشورهم انجام بگیرد تا از طریق این ارتباط
و عقــد تفاهمنامه با جشــنوارههای معتبر دنیا ،زمینه
تبــادل و رفت و آمــد با جشــنوارههای مختلف فراهم
شــود .حــال آن زمــان میتوانیــم ادعا کنیــم برای
برخی از اتفاقاتی که در دیپلماسی حوزه
موســیقی وجود دارد توانستهایم گام
برداریم.
مهــدوی :دیپلماســی فرهنگی
از هنر نشــات می گیــرد ،بنابراین
هنــر مقدم بر فرهنگ اســت،چرا
کــه هنــر میتواند فرهنگ ســازی
کنــد امــا فرهنــگ نمــی توانــد
هنــر تولیــد کنــد  .بهعنــوان مثال
هراستاد یا هنرمندی درهرشاخه
هنــری  -کــه در کشــور ما بســیار به
چشم میخورد -با تکتک آثارشان
منشــأ خیری بــرای یک فرهنگســازی
هســتند .حــاال ارائــه کارهای بــد یا خوب
بســتگی بــه ســلیقه خودشــان دارد مانند
برخی موســیقیهایی که امــروزه در قالب
پــاپ به گوش ما میرســد و هویــت ندارد
و تنهــا ایجــاد هوایی مســموم دراین فضا
اســت کــه نمیدانیــم از کجــا آمــده آیــا
بــار فرهنگــی دارد یــا خیــر! امــا میدانیم
موسیقی کالسیک مغرب زمین یا موسیقی
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فت است
اللهیاری :تالقی
حضورتعدادی
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شکلگیری و بها
دادن به موضوع
دیپلماسیموسیقی
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جشنوارهموسیقی
فجرمی تواند
صدایموسیقی
ایران را درهر ژانری
بهگوش دنیا برساند
و در شرایط امروز
یتواندراهگشای
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مهمی در فضای
فرهنگ و هنر
تها
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کالســیک ایران زمین دارای چه ریشههایی است .حاال
همیــن گونههــای مختلف قرار اســت به جشــنوارهای
بیاینــد که متعلق به همــه بوده و بیانکننــده اتفاقات
بعــد از انقــاب اســت و بالطبع باید همــه این گونهها
حضور داشته باشند ،از بهترینها تا گونههایی که هنوز
نامی بر آنها در فرهنگســتان هنر اطالق نشــده است.
ن گروههــای بینــام و هویت تنها شــعرایرانی به
در ایــ 
گوش میرسد و مشخص نیست با ساز ایرانی ملودی
غربــی مینوازنــد یــا بالعکــس با ســاز غربــی ملودی
ایرانی مینوازند! و متأسفانه باید بگویم خوانندههای
پاپ ما از موســیقیهای به قول معروف آن ســوی آب
و کشــورهای مختلــف گرتهبــرداری کردهانــد و دقیقــاً
میتــوان گفت این اثــر کاور یا کپیبرداری از موســیقی
کدام کشــور اســت .نکتــه دیگر اینکــه امروزه بــا وجود
شرایط خاص فرهنگی -سیاســی عموماً با هنرمندان
موسیقی رفتار خوبی صورت نمیگیرد .بهعنوان مثال
گالیــه مندیهای هنرمنــدان دهه  60یا نشــان ندادن
تصوی ر ساز از تلویزیون یا اینکه دانشکدههای ما کلونی
افراد خاص شــده اســت و همه نمیتوانند به آن ورود
پیدا کنند و قطعاً یک سری نارضایتیهایی وجود دارد.
نکته دیگر اینکه ادارات مختلف موســیقی در کشــورما
بهصــورت متحدالشــکل عمل نمیکنند و تــا به امروز
یک شورای مشترک تشکیل نشده و هر کدام رویه خود
را پی گرفتهاند ،که درســت یا غلط باید بررســی شود و
اصطالحــاً هر بخشــی را در یک جای مشــخص تحت
پوشــش قرار دهند .البته از این جهت خوب است چرا
که این فراوانی تقســیم میشــود اما اگر بودجه یک جا
باشــد شــاید معطوف به یک گروه شــود .اما جشنواره
فجر نشان داده است که فارغ از این کلونیها ،گنگها
و ســلیقههای شــخصی ،طــی ایــن  35ســال بــه همه
شاخههای موسیقی میدان عمل داده حال اگر عدهای
به هــر دلیلی اســتقبال نکردهاند بحث آن جداســت،
امــا آنهایــی کــه آمدنــد و شــرکت کردنــد بیانکننــده
فرهنگهای مختلف موســیقی کشــور ما بــا قد و قواره
مختلــف بودنــد و ایــن نشــان میدهد که دیپلماســی
نظام هنری و فرهنگی با توجه به محدودیتهایی که
در موســیقی وجــود دارد؛ چون نگاه فقهی یا سیاســی،
توانســت ه ایــن ســدها را بشــکند و به مــرور زمــان رو به
جلــو حرکت کنــد و از موســیقیهای مختلف حمایت
داشــته باشــد .حاال بــه نظر مــن وقت آن رســیده که
موســیقیدانان ،مدیران و جشنواره موسیقی فجر
را حمایت کنند منتهی شــاید این موضوع کمی
زمان بر باشد.
اما ممکن است این سؤال مطرح شود آیا
بعداز  35ســال هنوز نیازمند زمان هستیم!
باید بگویم بلــه ،ما در گام دوم انقالب قرار
داریم و تازه متوجه خطای گذشته بودهایم
حاال باید هر کسی درعرصه مدیریتی خود
آن را اصالح کند .طبیعتاً موسیقیدانان که
بخــش مهمــی از شــاخههای هنــری ایران
بودهانــد و هســتند بهلحــاظ روحــی ،مادی
و معنــوی بیشــترین لطمــات را خوردهانــد
و انتظــار دارنــد توجــه ویــژهای بــه آنها شــود و
مســئوالن موســیقی و فرهنگ و هنربه آنها نگاه
مناسبتی و جشنوارهای نداشته باشند.
ëëفارغ ازبحــث حمایت ازهنرمندان موســیقی،
بهنظر شــما آیا نیاز اســت در جشــنواره موســیقی
فجر نــوآوری و خالقیت هم شــکل بگیــرد؟ البته
همانطور که اشاره داشتید جشــنواره موسیقی فجر یا
بهطور کلی موســیقی ایران بعد از گذشــت بیش از سه

دهه توانســته نقاط قوت و ضعف خود را شناســایی کند
و قطعاًقابل قیاس با جشنوارههای بزرگ دنیا نیست.
مهدوی :باید بگویم جشنواره موسیقی فجر در دنیا
نمونهای ندارد و کم نظیراست ،تنها جشنواره اوینیون
اســت که  51سال از برگزاری آن میگذرد ،جشنوارهای
هنــری که بهصــورت ســاالنه در کشــور فرانســه برگزار
میشــود و تمــام پدیدههــای هنــری به این جشــنواره
دعوت میشــوند و ســال  71هم چند گروه موسیقی از
ســوی وزارت ارشــاد در این جشــنواره شــرکت داشت.
یا دیگر جشــنوارههای مختلف دنیا که تنها به بررســی
آثار موسیقی میپردازد .بهطور مثال اتفاقی که امسال
رخ داد و آقــای کیهان کلهر در جایزه اکســپوی جهانی
برگزیده شدند که به عقیده من انتخاب بسیار درستی
اســت و البتــه درســالهای گذشــته هــم شــاهد چنین
رویدادهایــی بودهایــم .بنابرایــن وقتــی جشــنوارهای
در نــوع خودش کم نظیراســت طبیعتــاً رفتارش هم
میتوانــد منحصربــه جغرافیــا و فــات ایران باشــد و
براین اساس تالش میکند گونههای مختلف موسیقی
را براســاس جغرافیــا و اقــوام ایــران معرفــی کنــد و
همانطور که در این سالها شاهد بودیم ،اجرای همه
ژانرهای موسیقی درآن دیده شده است ،البته طی این
ســالها عدهای اعتراض داشــتند چرا بخش موسیقی
پــاپ یــا موســیقی نواحــی از جشــنواره جدا نمیشــود
کــه این اتفــاق افتــاد .بهطور مثــال خود بنــده حاصل
جشنواره هشتم موســیقی فجر در بخش سنتورنوازان
هســتم .در آن دوره تعداد شــرکتکنندگان به  100نفر
هم نمیرســید و در ســه شــاخه مکتب جدید ،مکتب
قدیم -ســنتی و تلفیقی در مقابل هفت نفر از بزرگان
ســنتورنواز ایران در تاالر رودکــی به رقابت پرداختیم و
برگزیده شدم و این انتخاب سبب شد انگیزه بیشتری
پیدا کنم و فعالیتم درموســیقی پررنگتر شــود و بعد
آن هر ســال رقابت در یک ســاز بود تــا آنکه تغییراتی
در ایــن مســابقه ایجــاد شــد و ژانرهای دیگــری به آن
یوســوم
افــزوده شــد و در نهایــت از دوره ســیام تا س 
آقای نوربخش دبیر جشــنواره آن دوره ،جایزه باربد را
به جشــنواره اضافه کردند؛ جایزهای کــه در کنار نکات
خوب آن انتقادات بســیاری به نوع برخــورد با اثر وارد
بود که بایســتی اصالح میشــد .حاال شــاید ســال بعد
جشــنواره رقابتی شــود و نــگاه دیگری وجود داشــته
باشــد .این ها موضوعاتی اســت که می تواند در
آیین نامه گنجانده شــود .فراموش نشود آیین
نامــه نمیتوانــد چگونگــی برنامه را بــه دبیر
ملزم کند بلکه بســته به سلیقه دبیر و هیأت
انتخاب است ،هیأت انتخابی که از گروههای
مختلف موسیقی تشکیل شده و نظراتشان
بســیار مهمتــر از شــورای سیاســتگذاری
اســت و با این حســاب بنابرایــن باندبازی
هــم اتفــاق نمیافتــد و هرکــدام از گروهها
نمرهای دارند که با بررسی رئیس جشنواره
به یک برآیند درســت دست مییابند و به
عقیده من عادالنهترین شــیوهای است که
میتواند در جشــنواره لحاظ شــود و امسال
رخ داد.
الهیــاری :حضورگروههــای مختلــف
موســیقی نشــان دهنــده آن اســت کــه
برگزارکننــدگان جشــنواره بهدنبــال کمالگرایــی
هســتند و میخواهنــد بهتریــن اجراهای هنــری را
درمعــرض عمــوم قرار بدهنــد لذا اگرجشــنواره حتی
بهصــورت غیــر رقابتــی هــم برگــزار شــود ،دعــوت از
گروههــا از طریق فراخوان انجــام میگیرد و گروههایی

مهدوی :جشنواره
موسیقی فجر
یک رخداد هنری
بسیار مهم است
و نگاه متفاوت
به آن بیانگر
این است که
یک جامعه با
اندیشههای آزاد
وجود دارد که
اجازه میدهد
طی یک سال
تفکرات مختلف
کارشناسی شده
را درحوزه هنر
به منصه ظهور
بگذارند

کــه تقاضــای شــرکت دارنــد تــاش میکننــد بهترین
آثارخــود را بــرای هیــأت انتخــاب ارســال کنند؛هیأت
انتخابــی کــه متشــکل از افراد شــناخته شــده اســت و
تک تــک این افراد اعتبارهنری خود را برای جشــنواره
گذاشــتهاند و تالششــان انتخــاب و معرفــی بهترین
گروههــا به جشــنواره اســت ،بنابراین ایــن اتفاقات در
کنــار هــم موجــب میشــود آثار بــا کیفیــت همــراه با
خالقیت و نوآوری به جشــنواره عرضه شــود .اما نکته
دیگر این است که جشنواره محل تالقی افراد مختلف
چــون جوانترها و پیشکســوتان اســت بنابراین نســل
نــو با عنصــر خالقیت و نــوآوری خود تــاش میکنند
اســتعدادهای خود را بــه پیشکســوتان معرفی کنند و
آنچــه را کــه آموختهاند یــک گام بهجلــو میدانند و با
این حســاب کمتر پیش میآید گروهی در جشــنواره از
روی تکرار یا عادت ،کاری را انجام بدهد .اما من نیز از
آن دسته افرادی هستم که موافقتم را به رقابتی بودن
جشــنواره اعالم میکنم و براین نظــرم بخشهایی از
جشــنوار ه موســیقی فجر باید بهصورت رقابتی برگزار
شــود چرا کــه بــا انجــام ایــن کار روح خالقیت بیشــتر
دمیده میشــود و این نگاه قطعاً موجب بیشتر دیدن
گروههــای موســیقی خواهد بــود .امیدوارم بــا ارزیابی
و جمعبنــدی دبیر جشــنواره و هیــأت انتخاب بتوانیم
ضمــن رفــع اشــکاالت بخــش رقابتــی در دورههــای
گذشــته ،با کمترین آســیب این بخش را به جشــنواره
اضافه کنیم.
مهدوی :اگراشــتباه نکنم منظور شــما از خالقیت و
نوآوری قیاس با جشنواره فیلم فجر است ،جشنوارهای
که در دنیا معتبر و شــناخته شــده اســت ،بنابراین اگر
اینگونه باشــد باید بگویم پیش از آنکه جشنواره فیلم
فجــر بخواهــد ایــن خالقیــت و نــوآوری را ایجــاد کنــد
پیشــتر این کارگردانان و تهیهکننــدگان بودند که بدون
ســفارش با موضوع خود به جشــنواره آمدنــد و به آن
هویت دادند .در جشــنواره موسیقی فجرگروههایی که
انتخاب میشــوند از طریق فراخوان به جشــنواره وارد
شدهاند و با ارائه نوع اثرشان هویت بهتری به جشنواره
میبخشند و مایه سربلندی خودشان هستند.
فرهــت :موضوع نــوآوری در هنــر بویــژه در ایران،
مســأله بســیار حســاس و به نوعی درســت است .من
براین باورم جشنواره موسیقی فجر نوآوری هم داشته
اســت بهعنوان مثال با نگاه به آثارمختلف اجرا شــده
طی سالهای برگزاری جشنواره ،خواهید دید تم و آثار
اجرا شــده ،نوآوربــوده بهطوری که در ســال بعد مورد
جنجال و انتقاد قرار گرفت .اما اگر منظور شــما قیاس
جشــنواره موسیقی فجر با فیلم فجر باشد باید بگویم
آگاهــی مردم ایــران به موســیقی و به موســیقی زمان
بسیار کمتر از فیلم است.
 ëëتحصیالت ،تجربه و تبحر شــما در موسیقی کالسیک
غربی است اما از نگاه مخاطبان اینگونه برآورد میشود
که با آثار موسیقی ایرانی چندان آشنایی ندارید؟
فرهــت :خیر مــن حاضــرم در ســاخت موســیقی
ایرانــی امتحــان بدهم و با اطمینــان کامل میگویم با
تمام رپرتوارهای برنامه گلها و گوشههای موسیقی آن
دوران آشــنا هســتم و از حفظــم اما آن عــده که چنین
ادعایی دارند حتی هارمونی هم نمیدانند.
مهــدوی :آقای فرهت از کودکی با موســیقی ایرانی
آشنا بودند و درواقع بهتر است بگویم شاکله موسیقی
گلهــا در منــزل پــدری ایشــان بوده اســت .پــدر آقای
فرهــت از قضــات بــزرگ آن زمــان بودنــد و اندیشــه
شکلگیری برنامه گلها و حضور مرحوم پیرنیا با ایده
پدرشان بوده است.
فرهت :دبیر جشــنواره میتواند موزیســین نباشــد
اگر من عاشق موسیقی هستم قطعاً ب ه لطف خداوند
بــوده اســت .بســیاری از موســیقیدانان ایرانــی حتــی
حوصلــه شــنیدن موســیقی را ندارنــد و فقــط حــرف
میزنند.
ëëتوجه به معیار و محتوا و اعتالی هنر موسیقی از نکاتی
است که در آیین نامه جشنواره لحاظ شده است .بهنظر
شــما این مــوارد چقــدر به ســلیقه شــنیداری مخاطب
نزدیک است؟
الهیاری :وقتی صحبت از جشنواره به میان میآید
همــواره ایــن دغدغه وجود دارد که حوزه موســیقی به
لحاظ اهمیت و توجه نسبت به دیگر حوزههای هنری
چــون نمایــش ،فیلــم ،تجســمی در داخل کشــور یک
مقدارعقبتــر حرکــت کرده اســت و بههمان نســبت
طی این ســالها مشــکالتی هم شــکل گرفــت؛ بهطور
مثــال گالیههــای هنرمنــدان یا وجــود برخی مســائل
که هنــوز هم در پیوند موســیقی با حــوزه دین یا نظام
سیاسی به چشم میخورد البته دراین باره حلقههای
توگوهایــی انجام گرفــت اما
فکــری ایجــاد شــد و گف 
همچنان هم صورت مســأله دقیق و شــفافی برای آن
مشخص نشده است .لذا حوزه موسیقی قدری نسبت
بــه دیگرحوزههــای فرهنــگ وهنــر چون ســینما،
تجســمی ،تئاتر ،کتاب شــرایط متفــاوت تری
در کشــور دارد و طبیعــی اســت کــه همیــن
تغییــر نــگاه اثــرات خــود را درجشــنواره
موســیقی میگــذارد .یعنــی ضمــن اینکه
معتقــدم ایــن  34دوره ،دورههــای
تکاملــی و درامتــداد یکدیگربودهاند اما
ســؤالی کــه ممکن اســت بــرای همه به
وجــود آید این اســت که هویــت واقعی
جشنواره موسیقی فجر چیست؟ با این
تفاسیر به گفته بســیاری از دوستانی که
جشــنوارههای مختلف دنیا را دیدهاند و
حضور داشته اند جشــنواره موسیقی فجر
بــه لحاظ حجــم برگــزاری و تعــداد اجراها و
مخاطبــان ،در جشــنواره بزرگ و کــم نظیر در
دنیا اســت کــه البته ممکن اســت متناســب با
مســائل عرفی و اقتضائات کشورمان مشکالتی
هــم وجود داشــته باشــد و دراین بــاره تعدادی
از صاحبنظران کشــورمان بر ایــن عقیدهاند که
جشــنواره باید بههمین شــکل پایهگذاری شــود.
اما طبق آییننامه آن که دو ســال گذشــته نوشته
شــده ،جشــنواره محــل حضــور ســایق مختلف

هنری اســت و این بخــش از ارزشهای کلیدی اســت
که در آییننامه به آن اشــاره شــده اســت؛ الزم به ذکر
است ازنگاه برخی از کارشناسان مفاد آیین نامه خوب
اســت اما کافی نیســت و باید فضای رقابتی هم ایجاد
گــردد تــا انگیزه بیشــتری بــرای جوانان به وجــود آید.
مــن نیز براین نظرم در حوزه موســیقی باید تریبونها
و اســتیجهایی برپا شــود تا جوانهایمــان روی صحنه
بیاینــد و هنــر خــود را به عرصــه رقابت بگذارنــد البته
بــدون مــوازی کاری و همراه با سیاســتهای درســت.
بنابرایــن اگــر ایــن چارچوبهــا رعایت شــود نــگاه به
خارج از کشــور و عطش جوایــز بینالمللی تا حدودی
کنترل خواهد شــد .لذا از این جهــت آیین نامه نیاز به
اصالحاتی دارد .امسال نیز شورای ارزشیابی جشنواره
همزمــان بــا هیــأت انتخــاب در نخســتین روزهــای
جشنواره تشکیل جلسه دادند و بعد از آن نیز جلسات
متعدد و مفصلی برگزار شد تا آییننامه مورد بررسی
قــرار بگیرد و پیشــنهادها و اصالحــات آن به معاونت
هنری اعالم خواهد شد.
فرهــت :مخاطبــی کــه مــورد تأییــد مــن اســت
تعدادشان در دنیا به نسبت موسیقی پاپ خیلی کمتر
است بنابراین هیچ گاه سلیقه شخصی خود را تحمیل
نخواهــم کــرد و بــه عقیــده مــن آییــن نامه جشــنواره
دســت و پاگیر نیســت و خوب یا بد بــودن آن در زمان
اجرا مشــخص خواهد شــد و براین نظرم اظهارنظر و
قضاوت درمورد آن نیاز به زمان دارد و در حال حاضر
هیــچ مغایرتی با ســلیقه عموم مــردم ایران نــدارد و
تأکید میکنم باید قدری تأمل کرد.
مهــدوی :در بررســی آثــار و برگــزاری جلســات
مســتمرکه بســیارهم مثمر بود این بحــث مطرح بود
کــه چــه گروههایی بــا حفــظ کیفیت بــاالی جشــنواره
میتواننــد نظــر مــردم را بــه خــود جلــب کننــد! یــا
گروههایــی کــه شــرایط خــاص و ویــژه داشــتند -نه به
لحــاظ کیفــی و علمــی -میتوانند بهلحــاظ عاطفی،
اخالقی ،معنوی مردم را به ســمت خود بکشانند هم
مدنظــر قــرار بگیرند و این نشــان دهنده آن اســت که
خرد جمعی در جشنواره میتواند نتیجه خوبی داشته
باشــد و طیفهای مختلف جامعه را پوشش میدهد
و بــه عبارتــی جشــنواره را بــه ســمتی میبــرد که همه
گروههای موسیقی را در بر بگیرد.
ëëآیا تشکیل اتاق فکر برای جشنواره ضرورت دارد؟
مهــدوی :بــه نظرمــن اتــاق فکرهیــأت انتخــاب
هســتند که کار شــورای سیاســتگذاری جشــنواره را هم
انجام میدهند و حتی شــاید نیاز نباشــد در آییننامه
شــورای سیاســتگذاری اضافه گردد چرا کــه قرارگیری
افــراد مختلف درکنار هم و بیــان دیدگاههای مختلف
در اصل نشــان از سیاســتگذاری و انتخاب اســت و این
همان خرد جمعی یا همان اتاق فکر است.
الهیــاری :یکــی از نکات مثبــت آیین نامه تشــکیل
شورای ارزیابی جشنواره است که همپای فعالیتهای
آیین نامه ایجاد شــده اســت .نکته دیگر این اســت که
طبق همین آیین نامه ،جشنواره موسیقی فجر موظف
اســت بعد از برگزاری جلساتی ،دســتاوردهای خود را
به اطالع عموم برســاند .اما در مورد تشکیل اتاق فکر
باید بگویم در همین دوره وظیفه هیأت انتخاب صرفاً
محــدود به انتخاب گروههای موســیقی نبوده بلکه در
همین جلســات ،کمیت و کیفیت جشــنواره هم مورد
بررســی قرار گرفــت و این موضــوع کمک شــایانی در
سیاستگذاری جشنواره داشت و عمالً توانستند نقیصه
نبــود شــورای سیاســتگذاری در آییننامــه را پوشــش
بدهند.
فرهــت :از نــگاه مــن تشــکیل اتــاق فکــر بســیار
ضــرورت دارد و اتفــاق خوبــی اســت به ایــن دلیل که
اجــرای برنامههــا در ایران با نظم و ســرعت بیشــتری
انجام بگیرد وایدهها در طول ســال با آرامش بیشتری
برنامهریزی شود.
 ëëآیا نیاز اســت آییننامه جشــنواره بازنگری شود؟ در
این باره پیشنهادی دارید؟
مهدوی :بله آییننامه جشــنواره بایســت بازنگری
شــود و باید بندبنــد آن را خوانــد و روی آن بحث کرد،
چــرا کــه بهعنــوان اولیــن نمونــه بــوده و نیاز بــه کامل
شــدن دارد و قطعــاً با یک بار دیگر مطالعه و بررســی
زوایــای مختلــف آن بــا هیأت انتخــاب خــوب و مورد
اطمینان ،این آیین نامه برای همیشه ماندگار خواهد
شــد .نکتــه پایانــی ایــن اســت که جشــنواره موســیقی
فجــر محــل ارائه انــواع موســیقیها برای تــوده مردم
اســت و نمیتوانــد محــدود و تخصصــی دیــده شــود.
جشــنوارههای تخصصــی در طــول ســال وجــود دارد
و البتــه الزم اســت جشــنواره ویــژه موســیقی پاپ هم
بــه وجود آیــد چرا کــه میبینیم بــار مالی هرســاله به
نوعی بر دوش اجراهای هنرمندان پاپ اســت .شــاید
هــم حاکمیــت نمیخواهد رســمیت ببخشــد ولی در
حقیقــت وجــود دارد و نمیشــود بهراحتــی از کنارش
گذشــت .جشــنواره اختصاصــی رقابتــی پــاپ باعــث
خواهد شــد که نمونهسازی و الگوآفرینی درستی برای
آینده به وجود آید.
الهیاری :جشــنواره موســیقی فجــر توانســته دارای
آیین نامه باشــد و تابع ســایق برگزار نمیشــود و این
اتفاق بســیار مهم و ارزشــمندی اســت .در تدوین این
آییننامه هم زحمات بســیاری کشــیده شــده و قطعاً
ماحصل تجربه چندین ســال عمر جشــنواره بررســی
شــده اســت .لذا امســال هم همین آیین نامه مدرک
عمل ما بوده و اگر قرار است آییننامه تغییر کند به دو
حال امکان پذیر خواهد بود؛نخست به ضرورت و دوم
به تشخیص شــورای ارزشیابی جشنواره و اعالم آن به
معاونت هنری وزارت ارشاد است .در گزارش ارزیابی
دوره  34جشــنواره موســیقی فجــر ضــرورت اصالح و
بازنگــری در آییننامــه پیشبینــی شــده و الزم اســت
بندهایــی به آن اضافه شــود تا قوت بهتــری پیدا کند.
لذا همانطور که اشــاره شد شــورای ارزیابی مکاتبهای
با معاونت هنری خواهد داشت و پیشنهاد بازنگری در
آییننامه مطرح میشود تا با تشکیل شورایی متشکل
از هنرمنــدان و اهالــی موســیقی و صنــوف موســیقی
آییننامه برای دورههای بعدی تکامل یافتهتر شود.

