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پدرام درخشانی:

راه موسیقی در ایران را سود مالی چند نفر مشخص میکند

پدرام درخشــانی ـ نوازنده سنتور و آهنگساز ـ میگوید
که مردم عمدتا موسیقی را برای دو حس شادی و غم طلب
میکنند تا به این وســیله در زمان شــادی ،شادی خود را
افزون کنند و در شــرایطی که غمی وجودشان را فرا گرفته
موسیقی غمگین گوش میدهند؛ گویی که بخواهند نمک
روی زخمشان بپاشند.
پیشــتر طی گفتوگویی با کوروش بابایی درباره دالیل
عالقه افزونتر ایرانیها به موســیقی باکالم در مقایســه با
موســیقی بیکالم صحبت کرده بودیم کــه او پایه ادبیات
محور و شــاعرخیز ایران و آموزش را از موارد دخیل در این
عالقه به شمار آورده بود.
اکنون تصمیم گرفتیم این مسئله را با پدرام درخشانی ـ
نوازنده سنتور و آهنگساز ـ مطرح کنیم.
او در گفتوگو با ایسنا نخستین دلیل را سیستم ضعیف
آموزش موسیقی در ایران و آغاز نشدن آموزش موسیقی از
سن کم برای افراد ،میداند.
درخشانی ادامه میدهد :مردم ما عالقه زیادی به موسیقی
دارند ولی فرهنگ شنیداری آنها پایین است .البته زمانی که
افراد از سن پایین تحت آموزش موسیقی قرار نمیگیرند و
اگر هم قصد یادگیری موسیقی را داشته باشند ،از نوجوانی
یا جوانی شــروع میکنند ،پس سلیقه موسیقی امروز مردم
امری طبیعی است.
این هنرمند در ادامه روند آموزش موســیقی در ایران را
با کشورهای پیشرفته مقایسه میکند و میگوید که در آن
کشورها به علت آموزش موسیقی به افراد از کودکی ،مغز آنها
با موسیقی پرورش پیدا میکند ،در نتیجه به علت آمادگی
که به مغز داده شــده پذیرای موسیقی پیچیده هم خواهند
بود.
او درباره علت استفاده از کلمه «پیچیده» برای موسیقی
بیکالم توضیح میدهد :زمانی که موســیقی بیکالم گوش
میدهید ،باید از آوای ســازها و ارتباطی که بین آنها وجود
دارد لذت ببرید و موسیقی را درک کنید؛ کاری که با ذهن
آشفته و پروش نیافته ممکن نیست.
برای درک هنر مطالعه داشته باشید
او ادامه میدهد :هر چقدر که ســطح یک رشته هنری
باالتر باشــد ،مطالعه بیشتری برای درک آن الزم است؛ زیرا
ممکن اســت مخاطب بدون هیچ آگاهی قبلی به تماشای
مثال یک اپرا بنشــیند ولی محتوا و ساختار برایش پیچیده
باشد و درکی از آن نداشته باشد .در چنین مواردی هر چقدر
هم موســیقی بخواهد به این مخاطبان نزدیک شود ،آنها را
بــه وجد بیاورد و حس خوبی منتقل کند ،آنها باز هم درک
چندانی نخواهند داشــت .گرچه که اگر مخاطب درباره اپرا
مطالعه کرده باشد ،موسیقی ،تئاتر ،طراحی لباس ،طراحی
کاراکتر و  ...را بشناســد ،این اطالعات موجب میشود که از
اجرا لذت ببرد.
در ایران فقط به دو جنبه از موسیقی توجه میشود
این نوازنده ســنتور در توضیح علت ،این نکته را عنوان
میکند که در ایران کمتر به جنبههای اثرگذار موســیقی
پرداخته میشود و عمده مردم تنها به دو جنبه سطحی شاد
و غمگین بودن موسیقی توجه میکنند؛ این در حالی است
که موسیقی دارای جنبههای مختلف و شاخ و برگهای زیاد
است ،علوم زیادی چون ریاضی ،فیزیک ،شیمی به آن ربط
پیدا میکنند و حتی میتوان خیلی از علوم را با موســیقی

آموزش داد .او ادامه میدهد :ارتباط با موسیقی به واسطه دو
جنبه شادی و غم ،نگاهی سطحی و زودگذر است و بیشتر
هم از طریق ارتباط کالمی برقرار میشــود؛ مخاطبی که به
دنبال موسیقی باکالم اســت به یک قطعه موسیقی گوش
میدهد و مسئله مهم برای او نزدیک بودن محتوای تران ه به
مسائل ذهنی اش است که اگر اینگونه باشد ،خیلی سریع با
کار ارتباط برقرار میکند.
هر چیزی به جای خود
این مســئله را با درخشــانی مطرح میکنیم که آیا پایه
ادبیات محور و شــاعرخیز ایران ارتباطی با تمایل مردم به
موسیقی باکالم دارد؟ پاسخ میدهد :موسیقی جای خودش
را دارد و شــعر هم جای خود را .انســان به هر حوزهای از
هنر که توجه نشــان میدهد باید براساس درک خود با آن
ارتباط برقرار کند؛ همانگونه که یک نقاشــی را بدون اینکه
توضیحی داشته باشد براساس برداشت خود میفهمد .این
مسئله درباره موسیقی هم صدق میکند و فهم آن به مترجم
یا کالم نیاز ندارد ،بلکه باید از خود موســیقی و ارتباطی که
بین سازها برقرار شده لذت برد.
او توضیح میدهد :شاید در ایران از یک قطعه موسیقی
لذت ببریم و شــعر آن برای ما مفهوم عمیقی داشته باشد،
ولی اگر همان قطعه در یک کشور همسایه اجرا شود ،کالم
برای شنونده بیاهمیت و بیمعنی خواهد بود؛ چون زبان را
نمیفهمد ،میخواهد بداند موسیقی و صداها چه میگویند،
پس تنها چیزی که باقی میماند موسیقی است.
این هنرمند همچنین بیان میکند که «موسیقی باید کار
خود را انجام دهد و به هیــچ چیزی نیازی ندارد» و تأکید
میکند که «در یک قطعه موســیقی خواننده باید در نقش
یک ســاز عمل کند و هماهنگی خوبی بین سازهای دیگر
ایجاد کند« ».اگر قرار باشد از شعر لذت ببریم میتوانیم در
شب شعر شرکت کنیم؛ در آنجا شاعرها جمع میشوند ،شعر
خود را میخوانند و ما هم میتوانیم از هنر آنها در ســرودن
شــعر لذت ببریم ».او ادامه میدهد :به دلیل اینکه جامعه و
کشــور ما مهد شعر و شاعری است ،ارتباط شعر با موسیقی
برای مردم مهم اســت و البته این ارتباط میتواند برای آنها
خیلی هم لذتبخش باشد ولی در کشورهای دیگر اینگونه

نیست و اگر بخواهیم به موسیقی یک نگاه بین المللی داشته
باشیم باید در نظر بگیریم که موسیقی کار خودش را میکند
و به مترجم و کالم نیازی ندارد و اگر از خواننده هم استفاده
میشود باید در نقش یک ساز عمل کند.
هنرمند با مردم همراه شود یا نه؟
«چرا هنرمندانی که زمینه کاری شان موسیقی بیکالم
است ،در کنسرتهایشان به ســمت استفاده از خوانندهها
میروند؟ آیا درســت اســت که هنرمند صرفا برای جذب
مخاطب از خواننده اســتفاده کند و خوراکی را به مخاطب
ارائه دهد که او میخواهد؟ یا هنرمند باید ســعی داشــته
باشد سلیقه مخاطب را با محتوای درست و ارزشمند همگام
کند؟»
این نوازنده سنتور پاســخ میدهد :این امر زمانی صدق
میکند که وضعیت هنری جامعه در ســطح عالی باشد؛ در
حال حاضر کنسرتها هنوز قوت سابق را به خود نگرفتهاند
که بخواهیم دربــاره باکالم یا بیکالم بــودن آنها تصمیم
بگیریم .البته اســتفاده از خواننده بد نیست ،تخصص خود
من موســیقی بیکالم است و دوست دارم با سازها حرفم را
بزنم ولی گاهی از خوانندهها هم اســتفاده میکنم .ولی در
صورت استفاده از خواننده در کارم ،به عنوان یک ساز به او
نگاه میکنم و صدای او باید در موســیقی حل شود و برای
مخاطب جالب باشد.
مردم حوصله سابق را ندارند
از این هنرمند علت این امر را جویا میشــویم که حتی
تا دهه  ۸۰اگر یک آلبوم موسیقی ایرانی منتشر میشد ،در
کنار قطعات باکالم ،چند قطعه هم بیکالم بود ولی چرا آن
ساختار امروزه تغییر کرده است؟
درخشــانی عنوان میکند :زندگیها و دوره زمانه عوض
شده و مانند گذشته نیست .امروزه مردم آنقدر مشغله دارند
که وقت نمیکنند یک آلبــوم  ۶۰دقیقهای را گوش کنند،
ترجیــح میدهند که یک قطعه خوب یک یا دو دقیقهای را
در اپلیکیشنهای مختلف گوش دهند یا ببینند .مردم حتی
از حواشی موسیقی بیشتر لذت میبرند تا اینکه بخواهند به
اصل موسیقی بپردازند.
او ادامه میدهد ۲۰ :ســال پیش زمانــی که یک آلبوم

موسیقی منتشر میشــد ،مردم با ذوق و شوق کار را تهیه
میکردند ولی از زمانی که گوشیهای هوشمند به بازار آمده
و اینترنت به صورت گســترده در اختیار مردم قرار گرفته،
سلیقه موسیقایی جامعه و همه چیز در موسیقی تغییر کرده
است؛ از روش پخش موسیقی گرفته تا برگزاری کنسرتها
و ســبک آثاری که اجرا و ضبط میشود .به نظر من زمانی
که با کاست موسیقی گوش میدادیم ،خیلی قشنگتر بود
و گویی فرصت بیشتری برای شنیدن موسیقی و پرداختن
به جزئیات داشتیم.
تبعیضی که موسیقی گرفتار آن شده!
«در ایران کمتر شــاهد فعالیت ارکســترهای موسیقی
کالســیک و حتی موسیقی ایرانی هســتیم که این مسئله
باعث شده خوراک کمتری در این نوع موسیقی به مخاطب
ارائه شود .ارتباط این مســئله با ساختار سلیقه موسیقایی
کنونی مردم چیست؟»
این آهنگســاز پاسخ میدهد :در ایران تبعیض زیادی در
موســیقی وجود دارد و برخی گروهها با اینکه شاید کیفیت
الزم را هم نداشــته باشند ،مرتب کنسرت میدهند ،گرچه
گروههای موســیقی حرفهای شاید طی سال یک بار هم به
روی صحنه نروند.
او درباره علت این امر توضیح میدهد که راه موسیقی در
ایران توسط چند نفر ،مشخص میشود و آنها براساس سود
مالی خود تصمیم میگیرند که موسیقی چه مسیری را طی
کند که البته انتخابشــان راه سادهتر و بیدردسرتر است که
زودتر به سوددهی مالی برسند.
درخشانی ادامه میدهد :در کشورهای همسایه دولتها از
ارکسترها و گروههای موسیقی ملی حمایت میکنند .دولت
ایــران هم باید ضمن حمایتی که خودش از ارکســترها و
گروهای موسیقی ایرانی و نواحی نشان میدهد ،موجی را در
جهت حمایتهای خصوصی راه بیندازد.
پدرام درخشانی فراگیری موسیقی را از  ۱۰سالگی با ساز
سنتور نزد اساتیدی چون شادروان سیروس ساغری ،سعید
نعیمیمنش ،مسعود رضایینژاد و محمد آذری فرا گرفت.
او دورههای تکمیلی و حرفهای ســنتور را نزد اساتیدی
چون فرامرز پایور ،پرویز مشکاتیان ،پشنگ کامکار و مسعود
شناسا گذرانده است.
درخشــانی بــا گروههــای «دســتان» به سرپرســتی
محمدعلی کیانی نژاد« ،مثنوی» به سرپرســتی شــادروان
شــهریار فریوسفی« ،داالهو» به سرپرستی مسعود حبیبی،
«افشارستان» به سرپرستی میالد درخشانی و… همکاری
داشته است.
این نوازنده و آهنگساز در فستیوالهایی چون فستیوال
هنر ایران در دوســلدورف آلمان  ،١٣٧٠فستیوال تابستانی
موسیقی هلسینکی (فنالند) ،شش بار حضور در فستیوال
جهان خســرو در کشور هندوستان ،شــرکت در فستیوال
هنر امروز ایران در کشــور آلمــان به همراه گروه رومی در
شهرهای دوسلدروف ( ،)۱۹۹۲برلین ( ،)۲۰۰۴هامبورگ و
کلن ( )۲۰۱۳و  ...شرکت کرده است.
از آلبومهای ایــن هنرمند میتوان به «دیوانه شــو» با
صدای علی تفرشی« ،رومی یک» با صدای مهرداد هویدا و
حامد نیکپی« ،رومی دو» با صدای سینا سرلک« ،شبهای
تهران» با همکاری سعید شنبهزاده« ،آخرین غزل تهران»،
«بزم بیجانان» و ...اشاره کرد.

دالیل رضاییراد برای انصراف از اجرای نمایشش در تئاتر شهر

گــروه تئاتر «خانه» به سرپرســتی محمد
رضایــیراد با نگارش نامــهای مکتوب ،دالیل
انصراف خــود را از اجرای نمایش «به گزارش
زنان تروا» تشریح کرده است.
روز ســه شــنبه  ۲۵مرداد ماه ایسنا برای
اطالع از وضعیت چند اثر نمایشی در مجموعه
تئاتر شــهر با سید محمد جواد طاهری ،مدیر
این مجموعه گفتوگویی کرد .این مدیر هنری
خبر داد ،محمد رضاییراد که قرار بود نمایش
«به گزارش زنان تروا» را آذر و دی امســال در
تاالر اصلی مجموعه تئاتر شــهر اجرا کند ،به
صورت مکتــوب از اجرای این نمایش انصراف
داده است.
او در پاسخ به اینکه دالیل این انصراف چه
بوده است ،عنوان کرد که دالیل را از خود گروه
بپرسید.
بعــد از این تماس ،با گــروه تئاتر «خانه»
تماس گرفتیم و این گروه اعالم کرد که دالیل
انصراف خود را در نامهای مکتوب به مدیر تئاتر
شــهر اعالم کرده اســت و همان نامه را برای
انتشار در اختیار ما گذاشت.
مدیر تئاتر شهر در گفتوگو با ایسنا درباره
دلیل انصراف این کارگردان از اجرای نمایشش

توضیح داده بود :ایشــان به صورت مکتوب از
اجــرای نمایش خود انصــراف دادند که البته
برای این کار دالیل خود را دارند و بهتر است
این دالیل را از خودشان جویا شوید .اما من از
این انصراف متاســف شدم چون فکر میکردم
اجــرای این نمایــش در دوره مدیریتم ،باعث
افتخارم خواهد بود.
قــرار بود نمایش ایشــان بعــد از نمایش
«گالیله» به کارگردانی شهابالدین حسینپور
اجرا بشود که این اجرا منتفی شد.
با تاکید بر اینکه پیگیر و آماده انتشــار هر
توضیح رســمی درباره صحت و دقت ادعاهای
مطرح شــده در این نامه هســتیم ،عین متن
نامه را که مدیر تئاتر شهر از آن سخن گفته و
خواسته بود که از گروه منصرف پرسیده شود،
در زیر میتوانید بخوانید.
متن نامه گروه تئاتر «خانه» که قرار بود آذر
و دی امسال نمایش «به گزارش زنان تروا» را
به نویســندگی مشترک نغمه ثمینی و محمد
رضایی راد و بــا کارگردانی رضاییراد در تاالر
اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا کند ،خطاب به
محمد جواد طاهری  -مدیریت مجموعه تئاتر
شهر  -به شرح زیر است:

جناب آقای محمدجواد طاهری
مدیریت محترم تئاتر شهر
با سالم
چنانکــه البــد مطلــع هســتید طبق
تفاهمنامهای که در دی ماه  ۱۴۰۰به امضای
مدیر ســابق مجموعه تئاتر شهر رسیده ،مقرر
نمایش «به
شــده اســت «گروه تئاتر خانه»
ِ
گزارش زنان تروا» (با نــام اولیۀ هکاب) را به
نویسندگی مشترک آقای محمد رضاییراد و
سرکار خانم نغمه ثمینی و کارگردانی محمد
رضایی راد در آذر و دی  ۱۴۰۱در سالن اصلی
مجموعه تئاتر شــهر به روی صحنه ببرد ،اما
متاســفانه وقایــع متعددی کــه در چند ماه
اخیر در تئاتر ایــران رخ داده ،امید به اجرای
بیمسئله و بیآسیب این نمایش را در شرایط
فعلی از میان برده است .از جمله:
 ۱ـ از اوایل ســال جاری و در کمال تاسف
با ادعای ممنوعیت کاریِ ســرکار خانم نغمه
ثمینی مواجه شــدهایم که البته قانونی بودن
آن محل تردید است؛ زیرا در شرایطی که هیچ
اتهامی برای ایشان در هیچ دادگاهی به اثبات
نرســیده و حتی خودشــان هم از دالیل این
ممنوعیت کامــ ً
ا بیاطالع بوده و هنوز امکان
پاسخگویی به ابهامات احتمالی را نداشتهاند،
چطور یک دســتگاه اجرایی میتواند حکم به
ِ
ممنوعیت کاری یک هنرمند داده و
مجــازات
او را از حقوق اولیه و بدیهی خود محروم کرده
باشد؟ در چنین شرایطی ما به لحاظ اخالقی
و حرفهای هرگز شریک حذف نام همکارمان
نخواهیم شد.
 ۲ـ طی چند ماه اخیر و با تغییراتی که در
«اداره کل هنرهای نمایشــی» رخ داده است،
متاســفانه به کرات شاهد انتشــار اخباری در
مورد بازبینیها و ممیزیهای مجدد و یا حتی
توقیف موقت و توقف فروش بلیت نمایشهای

طی
در حال اجرایی بودهایم که همگیشان با ِ
مراحل مختلــف بازخوانــی و بازبینی ،مجوز
اجرا گرفته بودند؛ این تضییعات آشــکار گاه
مســتقیما از سوی شــورای نظارت اداره کل
هنرهــای نمایشــی و گاه ـ بنا به شــنیدهها
ـ با فشــار دســتگاههای دیگر و حتی گاه به
بهانه وجود شــاکیان خصوصــی انجام گرفته
است .اکنون جنابعالی بفرمایید حقیقتا چه
تضمینی وجود دارد نمایشی بزرگ و پرهزینه
کــه با مختصات «ســالن اصلی تئاترشــهر»
در حال تولید اســت ،پــس از ماهها تمرین و
صدها میلیون تومان هزینــه  -و اگر در گذر
از خوانهای متعــدد بازخوانی و بازبینی اصال
به اجرا برســد -در چندمین شب اجرای خود
گرفتار چنین رویۀ ناصحیحی نشود؟ و اگر شد،
چه کسی پاســخگوی زیانهای وارده به گروه
خواهد بود؟
در چنین شرایطی اصال از «امنیت شغلی»
چه باقی میماند؟ و کســب مجوز از شــورای
نظارت اداره کل هنرهای نمایشــی و عبور از
خوانهای متعــدد بازخوانــی و بازبینی ،اگر
تضمینی بــرای اجرای بیمســالۀ یک تئاتر
نباشــد ،اص ً
ال چه ارزشی دارد؟ حقیقتا انصاف
بدهیــد در شــرایطی کــه اداره کل هنرهای
نمایشــی و شورای نظارت توان تعهد به مجوز
قانونی خود را ندارند ،طی کردن مراحل متعدد
بازخوانــی و بازبینی و کســب مجــوز اجرا از
شورای نظارت نیز امری عبث بوده و اطمینان
خاطری به همراه نمیآورد.
 ۳ـ گویا اخیرا تغییراتی در ترکیب اعضای
شوراهای بازخوانی و بازبینی شورای نظارت رخ
داده و در بدعتی تازه ،جمعی از طالب به جمع
بازخوانان و بازبینان این شــورا پیوستهاند .از
آنجا که این افراد تاکنون رسما به جامعه هنری
معرفی نشده و هیچ اطالعی از میزان آشنایی

تخصص احتمالی ایشــان در زمینه
و تجربه و
ِ
تئاتر در دست نیســت ،طبیعتا اطمینانی به
درک صحیح آنان از ظرافتهای متن و اجرای
نمایش نیز وجود ندارد .هرچند مطمئنیم نظر
هنرمندان در این مورد برای مسئوالن مربوطه
هرگز محل اهمیت و اعتنا نیست ،با این حال
ِ
بدعت ناصواب را
حق خود میدانیم که ایــن
نپذیرفته ،جدا ً نســبت به آثار سو ِء آن هشدار
دهیم ۴ .ـ در محافل هنری شــنیدهایم و در
برخی رسانهها به نقل از هنرمندان خواندهایم
که گویا طبق دســتور یا نامــهای که مرجع و
مبنای قانونی آن محل ســوال است ،برخی از
هنرمندان نام آشنا (همچون همایون غنیزاده،
محمــد رحمانیــان و  )...از «حق اجرای تئاتر
در ســالنهای دولتی» محروم شــدهاند .آیا
در چنین شــرایطی اجرای نمایش ما در یک
«سالن دولتی» به معنای بیاعتنایی ما تضییع
آشــکار حقــوق همکارانمــان نخواهد بود؟
معتقدیم که «سالنهای تئاتر دولتی» اگرچه
«دولتــی» خوانده میشــوند ،اما نه متعلق به
ِ
موقت دولتی ،بلکه متعلق
مدیــران
دولتها و
ِ
به ملت و هنرمندانی هستند که سالها برای
ارتقای فرهنگ و هنر این مملکت کوشیدهاند.
بنابراین ما همراهی با این محرومیت هنرمندان
دیگر را هرگز در شأن خود نمیدانیم .بنابراین
با توجه به موارد مذکور و در حالی که تاکنون
بیــش از پنج ماه و حدود  ۴۰جلســه تمرین
رضایت بخش نمایش را پشت سر گذاشتهایم،
آگاهانه و با تصمیمی جمعی ،از حق خود برای
اجرای این نمایش در «سالن اصلی تئاترشهر»
چشمپوشــی کرده و البته بــا ادامۀ تمرینات
خود ،منتظر تغییر شــرایط و بازگشت امنیت
خاطر به فضای تئاتر و فراهم شــدن شرایطی
مطلوب برای اجرای نمایش «به گزارش زنان
تروا» خواهیم ماند.

کدام کشور اروپایی بیشتر به گردشگری متکی است؟
گردشــگران اجازه پیدا کردهاند به سراســر اروپا سفر
کنند ،اما «مونتهنگرو» بیش از سایر نقاط اروپا آغوش خود
را به روی گردشــگران باز کرده اســت؛ چراکه گردشگری
بیش از  ۲۵درصد از درآمد این کشور را دربرمیگیرد.
به گزارش ایســنا به نقل از یورونیوز« ،شــورای جهانی
ســفر و گردشگری» ،کشــورها اروپایی که پیش از شیوع
ویروس کرونا و حتــی در وضعیت فعلی ،از نظر اقتصادی
بیشتر به صنعت گردشگری متکی هستند را معرفی کرد.
این مقایسه با بررسی تولیدات ناخالص داخلی هر کشور
صورت گرفته است.
در سال  ،۲۰۱۹در کشور کوچک «مونتهنگرو» صنعت
گردشگری نزدیک به یکسوم از تولیدات ناخالص داخلی
کشــور را دربرمیگرفت و اکنون  ۲۵.۵درصد از تولیدات
ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
از زمانــی کــه محدودیتهــای مســافرتی مربوط به
همهگیــری ویروس کرونــا کاهش پیدا کــرد ،مقامهای
کشــورهای مختلف تالش میکنند گردشــگران را جذب
کنند.

در کشــورهایی کــه اقتصاد آنها به شــدت به حضور
گردشگران متکی اســت ،جذب گردشگر یک امر ضروری
است.
در سال « ،۲۰۱۹کرواسی» نیز در رتبه دوم کشورهای
اروپایــی بــا بیشترین وابســتگی اقتصــادی به صنعت
گردشگری قرار گرفت.
در ســال  ،۲۰۱۹حدود یکچهارم از تولیدات ناخالص
داخلی «کرواسی» به گردشگری اختصاص داشت .این آمار
در سال  ۲۰۲۱به  ۱۶.۱درصد کاهش یافت.
پیش از همهگیری ویروس کرونا ،صنعت گردشگری در
بیش از یکپنجم تولیدات ناخالص داخلی یونان ،ایسلند و
آلبانی سهم داشت.
هماکنون این آمار در هر یک از این کشورها به کمتر از
یکششم رسیده است.
از طرفی ،در ســال  ۲۰۱۹برخی از کشــورها به مقدار
بســیار کم از نظر اقتصادی به صنعت گردشــگری متکی
بودند .این کشــورها همچنین از زمان لغو محدودیتهای
مرزی ،در جذب گردشگر ناموفق بودهاند.

9

در ســال  ،۲۰۱۹ایرلند  ۴.۲درصد از تولیدات ناخالص
داخلی را از صنعت گردشــگری تامین کرد .این آمار برای
لهستان  ۴.۸درصد و برای روسیه  ۵درصد بود.
در ســال  ،۲۰۲۱گردشــگری  ۳.۷درصــد از تولیدات
ناخالص داخلی کشــور روسیه را به خود اختصاص داد ،اما
انتظار میرود این رقم در ســال جاری بیشتر کاهش پیدا
کند ،اما در ســایر نقاط قاره اروپا این ارقام امسال افزایش
خواهد یافت؛ چراکه بســیاری از کشورها با افزایش شمار
بازدیدکنندگان مواجه هستند.
آمارهای مربوط به سال  ۲۰۲۱نشان میدهد این ارقام
کاهش پیدا کرده اســت .گردشــگری در ایرلند فقط ۱.۲
درصد از کل اقتصاد کشــور را دربر میگیرد و در لهستان
نیز کمتر از  ۳درصد.
محبوبترین کشــورهای اروپــا هر ســاله میلیونها
گردشگر جذب میکنند ،این درحالی است که این کشورها
کمتر از همسایگانشان به این گردشگران متکی هستند.
فرانسه محبوبترین کشور اروپا از نظر گردشگری است؛
چراکه پیش از همهگیری ویروس کرونا ساالنه  ۹۰میلیون

نفر به این کشور سفر میکردند.
این درحالی است که «مونتهنگرو» کمی بیشتر از ۲.۵
میلیون گردشگر جذب کرده است.
گردشــگران برای شهرهای فرهنگی ،منظرههای زیبا و
غذای لذیذ فرانسه به این کشور سفر میکنند ،اما پیش از
همهگیری کرونا ،گردشگری کمتر از یک دهم از تولیدات
ناخالص داخلی فرانسه را در برمیگرفت و در سال ۲۰۲۱
این رقم  ۶.۵درصد اعالم شد.
اســپانیا نیــز در ســال  ،۲۰۱۹بیــش از  ۸۰میلیون
بازدیدکننده جذب کرد ،با این حال ســهم گردشگری در
تولید ناخالص داخلی فقــط  ۱۴.۵درصد بود .این رقم در
سال  ۲۰۲۱به  ۸.۵درصد کاهش پیدا کرد.

در مراسم یادبود محمدعلی کریمخانی عنوان شد

ـ خواننده مذهبی و مداح ـ که قطعه معروف «آمدهام ای شاه پناهم بده» را
خوانده بود ۳۰ ،خرداد  ۱۴۰۱درگذشت و اکنون در یک مراسم یادبود درباره
ویژگیهای موسیقایی او و شخصیتش صحبت شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی فرهنگســرای اندیشه ،ویژهبرنامه
«آیین آواز» همراه با مراســم یادمان محمدعلی کریمخانی شاعر و خواننده
قطعه مشــهور «آمدهام ای شــاه پناهم بده» شب گذشــته در فرهنگسرای
اندیشه برگزار شد.
در این مراســم چهرههایی نظیر امیرحســین سمیعی معاون هنری سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران ،منوچهر سهیلی ،مرتضی غزنوی ،طهمورث
شــاهرخی ،آرش نصیری ،رضا مهدوی ،بهمن کریمخانی فرزند این خواننده
و  ...حضور داشتند.
رضا مهدوی پژوهشگر و موســیقیدان و نوازنده سنتور در این مراسم گفت:
زندهیاد مرحوم محمدعلی کریمخانی شخصیتی است که تمام زندگی خود را
مصروف خاندان عصمت و طهارت کرد و از موسیقی ملی برای این کار بهره
گرفت .مرحوم کریمخانی کسی است که آثار زیادی دارد و بهتر بود در اینجا
نه فقط درباره دو اثر مشهور او بلکه هر آن چیزی که تولید نشد و در محافل
رسمی و غیررســمی خوانده شد صحبت کنیم .آقای کریمخانی اهل قزوین
است و این خطه هنرمندان زیادی در عرصه موسیقی داشته است.
وی ادامه داد :میخواهم بر درستخوانی تاکید کنم ،چرا که مناسبتخوانی
و مناســبدانی را از دســت دادهایم .باید یاد بگیریم که طبق حال مجلس و
روحیه آن چه بنوازیم و چه بخوانیم ،اما متاســفانه امروز گوشهای ما کمتر
موسیقی درست میشنود .اشــتباه است که میگویند نسل جدید قرابتی با
این فرهنگ آوازی ندارد ،چرا که هر انسانی به دنبال هویت است و نمیتواند
از اصل خود جدا شود.
او با اشــاره به هنر ناب محمدعلی کریمخانی گفت :موســیقی بیاصالت در
جغرافیهای مختلف تلو تلو میخورد تا ببیند که آیا در جایی میتواند هویت
پیدا کند یا خیر و عمر خوانندگان آن نیز به زور شرکتهای کالن موسیقایی
و گردانندگان پشــت صحنه به دو سال میرسد .این موضوع در حالی است
که وقتی کسی مثل آقای کریمخانی میخواند« :آمدهام ای شاه پناهم بده»،
همه ما دچار احســاس خوب میشــویم .آقای کریمخانی به درستی مکتب
پیامبران و امامان را میشناخت و میدانست آن چیزی که به امانت از سوی
پروردگار در حنجرهاش گذاشته شده است باید خرج چیزهای درست کند .او
همیشــه معتقد بود که باید شأن امام حسین (ع) را رعایت کنیم و هیچوقت
بهگونهای نخواند که اشک اضافهای از کسی بگیرد.
مهدوی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد :او جزو شخصیتهایی است
که ســبک و سیاق او شباهت بسیار زیادی به مرحوم سیدجواد ذبیحی دارد
که هنوز هم صدای او از گوش ما بیرون نرفته اســت .ذبیحی کســی بود که
آقای پیرنیا به خاطرش «گلها» را ساخت.
علی شــیرازی خواننده و پژوهشــگر آواز ،دیگر سخنران این جلسه بود .وی
در سخنانی کوتاه درباره محمدعلی کریمخانی گفت :محمدعلی کریمخانی،
ســیدجواد ذبیحی ،ســلیم موذن زاده ،احمد مراتب ،تاج اصفهانی ،حسین
صبحدل ،مرشــد محمد مرادی و  ...پیش از آنکه ذاکر ،مدیحهســرا و مرشد
زورخانه باشــند ،هنرمند هســتند .دلیل اینکه مراسم «آیین آواز» امشب را
به آقای کریمخانی اختصاص دادیم ،هنرمند بودن اوســت .این برنامه به این
دلیل برگزار شــد تا به همدیگر یادآوری کنیم که محمدعلی کریمخانی یک
هنرمند و موســیقیدان تمام عیار اســت .من ویدئوهای زیادی را از ایشان
دیدم که واقعا به زیبایی چهچه میزده اســت و شبیه به هنرمندان دیگری
نظیر ایرج بوده است.
امیرحسین ســمیعی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
در بخش دیگری از این مراســم بزرگداشت بیان کرد :خوشحالم که مراسم
امــروز «آیین آواز» اختصــاص به مردی دارد که صدایــی نورانی ،متعهد و
دوستداشتنی داشت .او با صدایی بلند ،نوکری اباعبداهلل را فریاد زد و در آن
درجه هنری خود را به رخ کشید.
وی اضافه کرد :درهمتنیدگی هنر و فرهنگ در مناسک عزاداری ما بخشی از
تاریخ اصیل شــیعی ماست که باید بدان افتخار کنیم .دفاع از حق و حقیقت
و ســتایش قیام اباعبداهلل به فرهنگ و هنر ما گره خورده اســت .قالبهای
مختلف هنری خود را به این مفهوم عمیق متصل کردند تا ماندگار شوند .از
معرق و تذهیب و خوشنویسی گرفته تا نقاشی و موسیقی .همه آنان در جهت
اعتالی شعائر آیینی ما و رساندن پیام عاشورا حرکت کردند.
معاون هنری ســازمان فرهنگی هنری تاکید کرد :هنــر آوازخوانی انصافا از
پیشگامان هنر در این زمینه بوده و استاد کریمخانی قطعا یکی از چهرههای
شــاخص این عرصه است و نسلی متفاوت از دانشآموختگان سینه به سینه
آواز ایرانی و هنر آیینی را به ما یادآوری میکند.
ســید روح اهلل موسوی نویسنده کتاب «نجوای عاشورایی» مهمان دیگر این
جلسه بود .کتاب نجوای عاشورایی درباره آثار زندهیاد کریمخانی و به قلم او
تدوین شده است.
این نویســنده گفت :امروز به همت دســتاندکاران برنامــه «آیین آواز» در
فرهنگسرای اندیشه مراسم یادمان استاد فقید آواز مذهبی ،آقای محمدعلی
کریمخانی برپا شــد .بنده از حدود  ۲۰ســال پیش درصــدد گردآوری آثار
ماندگار ایشــان برآمدم و چون ایشــان در دوران جوانی به شــهر آواز ایران
یعنی خوانسار آمد ،عالقهام را به تالیف کتابی با موضوع آوازها و مداحیهای
ایشان برانگیخت.
وی ادامه داد :نجوای عاشــورایی با همکاری و همراهی خود ایشان به رشته
تحریــر درآورد .آقــای آریا عظیمینژاد نیز در تالیــف این کتاب کمکهای
شایانی کردند که باید از ایشان تقدیر و تشکر کنم .استاد کریمخانی ،قبل از
اینکه با قطعه مشهور «آمدهام ای شاه پناهم بده» و آلبوم «ساقی سرمست»
در ایران و دنیا مشــهور شــود ،در ایام عزاداری سید و ســاالر شهیدان در
شهرستان خوانسار بیش از سه دهه بهترین آوازها و نغمات مذهبی را از خود
به یادگار گذاشــت که به قول اهل فــن ،بهترین آوازهای مذهبی خود را در
همانجا خوانده است.
بهمن کریمخانی شــاعر ،خواننده و فرزند «محمدعلی کریمخانی» در بخش
پایانی این جلســه سخنرانی کرد و گفت :پدرم ،چهار فرزند دارند؛ سه پسر و
یک دختر .از همان دوران کودکی ،گوشهای ما با موسیقی ،شعر و هنر آشنا
شد .برادران من در حوزه موسیقی و آواز فعالیت دارند و بنده گرایش بسیار
بیشــتری به شعر دارم .به همین دلیل میخواهم درباره ابعاد شعری فعالیت
استاد کریمخانی صحبت کنیم.
وی با اشــاره به اهمیت شعر در آوازخوانی گفت :به نظرم شعر یکی از ارکان
آواز در موسیقی است.
اگر هنرمندی میخواهد اثری جاودانه و همهپســند خلق کند ،باید انتخاب
شعر درستی داشته باشد و حتی میتواند نیمی از راه باشد .استاد کریمخانی
در محافل کوچک و بزرگ که اجرا داشــت و چه در استودیو به انتخاب شعر
توجه و دقت بسیار زیادی داشت.
او به تمام معنا عاشق اباعبداهلل ،حضرت اباالفضل و امام رضا بودند و در همه
کارهایی که خواندهاند ،این عشق را میتوان دید .شب تاسوعا را بسیار دوست
داشت و میگفت که حضرت اباالفضل در این شب سنگ تمام گذاشته و من
هم باید در هیات ســنگ تمام بگذارم .فرزنــد محمدعلی کریمخانی درباره
ارادت پدرش به حضرت عباس (ع) گفت :خاطرم هست در یکی از مراسمها
در شــب تاســوعا در شهر خوانسار این شــعر زیبا از آقای علی انسانی را در
وصف حضرت عباس خواندند« :ای خداوند ادب ،بنده عشــق ،کشته مهر و
وفا زنده عشق  »...یک قطعه موسیقی زمانی میتواند فاخر باشد که شعرش
فاخر باشد.
صدای فاخر هم بســیار مهم اســت .به نظرم کسانی که به سمت مداحی و
خوانندگی میروند باید به این موضوع دقت بسیار زیادی داشته باشند.

