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به یاد دارم پدرم میگفت تو کار موسیقی
مــدرن انجــام میدهــی و در ایران کســی
عالقهمنــد بــه این کار نیســت کــه به نظر
من تصور اشــتباهی بود و من ثابت کردم
موســیقی مــدرن عالقهمنــدان بســیاری
دارد به شــرط آنکه امکان ارائه آن فراهم
شود.
و بعــد آن نــادر مشــایخی ســال های
بســیار بهدنبال موســیقی مــدرن بود و در
این باره تالشهای بســیاری کــرد چرا که
براین نظر اســت اگر امکانات مهیا باشــد
جامعــه پذیــرش چنیــن موســیقیهایی
را دارد و آنهایــی کــه میگوینــد ایــن
موســیقی گنجایش ندارد حتــی از دوران
«بارتوک» یا «مالر» پا فراتر نگذاشــتهاند
و چــون بهصــورت آکادمیــک آموختهاند
نخواســتهاند خود را با صدا مشغول کنند
و زیبایــی آن را درک کننــد .ایــن درحالی
است که موسیقی یک ابزارفرهنگی است
بــا آن مــی تــوان جنبــه هــای مختلفی از
گذشت زمان را ارائه داد.
مشــایخی عــاوه بــر آموختن ســاز پیانو،
رهبری ارکستر را هم اینگونه تجربه کرده
اســت و از خاطــرات آن روزهــا میگویــد:
«نخستین بار که در کالس رهبری ارکستر
شــرکت کــردم اســتادم متعجــب به من
نــگاه کــرد و گفــت رهبــری را پیشتــر از
کجــا آموختــهای! گفتــم از هیچکــس و
تنهــا با دیدن کنســرتها میتوانم اینقدر
بــا عالقه و عشــق رهبری کنــم .من تمام
کنســرتهای موسیقی کالســیک را که در
تــاالر رودکــی برگزار میشــد رفتــه بودم.
آنقــدر عالقــه داشــتم کــه اگــر آن برنامه
چهــار اجــرا داشــت بازهــم همــه آن
برنامهها را میرفتم.
آن زمــان در طبقــه هفتــم تاالر رســتوران
بســیار شــیکی بود که اغلب بــرای صرف
قهــوه بــه آنجــا میرفتــم و ایــن رفــت و
آمدهــا ادامــه داشــت تــا آنکــه بــا یکی از
گارســونهای آنجــا آشــنا شــدم و بــه من
گفــت برایم بلیــت نیم بها تهیــه میکند
بسیار خوشحال بودم.
آن روزها هر سه هفته یک اجرای کنسرت
بــود و اغلــب رهبــران شــناخته شــده و با
تجربــهای چــون فرهــاد مشــکات و ...بــه
اجرای کنســرت میپرداختند و درکنار آن
اپراها و باله هم برگزار میشد.
البتــه عمههــا و عموهایــم نیــز بســیار
عالقهمنــد بــه آثــار موســیقی کالســیک
بودنــد و بعدهــا من را با صفحه فروشــی
بتهوون آشــنا کردند .مدیریت آن صفحه
فروشــی را عبــاس چمــن آرا برعهــده
داشــت کــه بــه عبــاس بتهــوون مشــهور
بــود .آنجــا دیگــر پاتــوق من شــده بــود و
هــر دو روز یــک بار بــه آنجا ســر میزدم.
آن زمــان از دبیرســتان خوارزمــی کــه در
خیابان انقالب مقابل دانشگاه تهران بود
تــا آن صفحــه فروشــی این مســیر را طی
میکردم.
 4قــرون پــول رفــت و آمــدم بــود دو زار
بلیــت رفــت و دوزار بلیــت برگشــت امــا
بعضــی اوقــات پیــاده میرفتم تــا همان
یــک مقدار پول را برای خودم جمعآوری
کنــم وغــذا هــم نمیخــوردم و پولهایم
راجمع میکردم تا به  50تومان میرسید
و یــک صفحــه میخریــدم .در طبقه اول
بتهوون آثار موســیقی کالسیک به فروش
میرســید .یک روز عباس بتهوون به من
گفــت یک صفحــه جدید آمده شــاهکاره
بایــد حتماً گــوش کنــی .درحال شــنیدن
بودم متوجه شــدم صدای کــر میآید که
به نظــرم فالش بود ،صفحه را برداشــت
و موســیقی قطع شد اما همچنان صدای
کــر ادامه داشــت و بعــد دیدم مــردم در
خیابــان درحــال شــعاردادن هســتند،
اولین تظاهرات ضد شاهنشــاهی بود اگر
اشتباه نکنم سال  56بود و برپایی چهلم
شــهدای قم در شــهرهای مختلف ایران.
بــاور نمیکردم و گفتم مگــر از این مردم
برمیآیــد! از درمغــازه کــه بیــرون آمدم
پایــم به باتوم شکســتهای برخــورد کرد و
آن زمان متوجه شــدم آری انقالب شــده
است...
از آن روزهــا ســالهای بســیاری
گذشــته و نادر مشــایخی در سن
 61ســالگی آرزو میکنــد هــر
کســی بــر اســاس تواناییاش
ســر جــای خــود کار کنــد.
میگویــد مــن ماننــد کــرم
خاکی هســتم عضالت بدن
کــرم بــه گونــهای اســت که
تنهــا میتوانــد رو بــه جلــو
حرکــت کنــد و احتیاجی به
امید ندارد تنها همان مسیر
را ادامــه میدهد ...من نیز از
هر روز زندگیام لذت بردهام و
خوشــبختم و میگویم بهدنبال
خواســتهای نباشیم که امیدی به
دست یافتن آن نیست.
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ســی و چهار ســال از برگزاری جشنواره موســیقی فجرمی گذرد ،جشــنوارهای که مزین به نام
پیروزی انقالب اســامی و آغاز بهکار آن سال  1364است اما درهمان روزها و روزگار با وجود
ممنوعیــت و محدودیتهای بسیارموســیقی ،این جشــنواره با عنوان «جشــنواره ســرود و
آهنگهای انقالبــی» فعالیتهای خود را از ســرگرفت و بالطبع آثاری هم کــه تولید و ارائه
شــد با مضمون و حال و هــوای آن دوره بود ،اما آرام آرام و جســته گریخته ،نهال تازه روییده
انقالب تنومند شــد و محمل و عرصه ای را برای هنرمندان ژانرهای مختلف موســیقی چون
ســنتی ،کالســیک ،پاپ ،بانوان ،بینالملل و ...فراهم کرد و بعدهــا بخشهای دیگری چون
کــودک و نوجوان ،تلفیقی ،نســلی دیگــر و ...نیز افزوده شــدند .اما با مرور کارنامه جشــنواره
موســیقی فجر خواهید دید ،جشــنواره ای که در دهههای هفتاد و اوایل هشــتاد پربار تر بود ،با
آنچه که امروز شــاهد آن هستیم تفاوتهای بســیاری پیدا کرد و تقریباً میتوان گفت کیفیت
ازتمامی بخشهای آن کاســته شــد ،نــه از حضورهنرمندان بنام و پیشکســوت موســیقی در
جشنواره خبری اســت و دیگر اینکه ایجاد فضاهای سیاســی موجب شد در بخش موسیقی
بینالملل هم حضور پررنگی نداشــته باشیم.در بخش موســیقی پاپ هم که تازه نفسها هر
آنچه را عالقهمند باشــند میخواننــد و روی صحنه میبرنــد اما با وجود ایــن هنوزهم جای
امیدواری است چرا که جشنواره موسیقی فجر با تمام کم و کاستیهای خود توانسته بستری
را بــرای حضور گروههای جوان موســیقی که تا بــه امروز فرصتی برای ارائه هنر خود نداشــته
فراهم کند و نکته مهمتر اینکه با وجود حساســیتهای باال بر هنر مهجور و مظلوم موســیقی
هر آنچه صدای ســاز و آواز شــنیده شــود باز هم کم است.اما جشنواره امســال  ،حال و هوای
دیگری دارد ،افزوده شــدن بخش جایزه ترانه که قطعاً خانه تکانی اساسی در بخش موسیقی
پاپ خواهد بود و همچنین جایزه رسانه و موسیقی که میتواند مایه دلگرمی فضای رسانهها
باشــد سبب شــده امســال شــاهد برنامههای اندک متفاوتی باشــیم .نکته دیگر تدوین آیین
نامه جشــنواره موســیقی فجر اســت که جشــنواره پیش رو برای دومین ســال تابع ضوابط و
قوانین شــده است ،هرچند مسئوالن برگزارکننده براین نظرند آیین نامه نیازمند اصالحات
و بازنگریهایی اســت .محمد اللهیاری فومنی رئیس دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی و رئیس ســیوپنجمین جشــنواره موســیقی فجر ،شــاهین فرهت آهنگســاز و دبیر
جشــنواره و رضــا مهدوی عضــو هیأت انتخاب ایــن دوره از جشــنواره در میزگــردی به فراز و
فرودهای جشــنواره موســیقی فجر و هدف از آن و نیز اصالح و بازنگری آیین نامه جشــنواره
پرداخته اند که در ادامه میخوانید:

ëëبیــش از ســه دهــه از برگــزاری جشــنواره موســیقی
فجر میگذرد ،از نگاه شــما طی این ســالها جشــنواره
موسیقی فجر چه فراز و نشیبهایی داشته است؟
فرهــت :بــا گذشــت ســیوچهار ســال از برگزاری
جشنواره موســیقی فجر ،همواره این جشنواره تالش
کــرده انواع موســیقیها چــون پاپ ،کالســیک غربی،
ایرانــی و دیگر ژانرهــای مختلف را به بهترین شــکل
بــه مخاطبــان ارائه دهد ،حال ممکن اســت طی این
ســالها یــک ژانر از موســیقی کمتر یا بیشــتر شــنیده
و اجرا شــده باشــد .اما درمورد پیشــرفت یــا تحوالت
جشــنواره موســیقی فجر باید بگویــم برگزارکنندگان
این جشنواره بزرگ تا به امروز سعی براین داشتهاند
قدمــی بــه عقب برندارنــد و به نظر من این مســیر را
بدرســتی پیمودهاند .همچنیــن از تجربه حضورم در
بخشهــای مختلف جشــنواره ایــن اســتنباط را دارم
که جشنواره موسیقی فجردردهه نخست فعالیتش،
تــاش کــرده ژانرهای مختلــف موســیقی را به مردم
معرفــی کند چرا کــه درآن برهه زمانی موســیقی زیر
ذرهبین نگاههــای مختلف بود ومانــع از فعالیت آن
بودند ،اما به مرور زمان موســیقی بیشــتر مورد توجه
قرارگرفت و پیشرفتهای چشمگیری هم دیده شد.
یکــی از دالیل این موفقیت ،جوانــان ایرانی بودند که
بهلحــاظ تکنیکــی قویتر ظاهر شــدند و آهنگســازی
در ایــران مرســوم و حتــی علمیتــر شــد بنابرایــن
پیشــرفتهای تکنیکــی و هنری در رونــد رو به جلوی
جشــنواره بســیار اهمیــت داشــت .همچنیــن دعوت
ازهنرمنــدان بینالمللــی از یــک ســو و از ســوی دیگر
آمادگــی هنرمنــدان داخلــی بــرای حضور و شــرکت
دراین جشــنواره موجب شد جشــنواره موسیقی فجر
رونق بهتری داشــته باشــد .بنابراین به بــاور من طی
ایــن ســالها هیــچ پســرفتی در جشــنواره موســیقی
فجروجود نداشته است.
ëëکدامبخشهاپیشرفتچشمگیرتریداشتهاست؟
فرهــت :عالقــه مــن موســیقی کالســیک و
آثارآهنگســازان ایرانــی اســت و بــهنظــر مــن دراین
بخــش شــاهد پیشــرفتهای خوبــی بودهایــم،
بخصوص که تم ســال گذشته جشنواره هم بر مبنای
اجرای آثارآهنگســازان ایرانی بود و امســال نیز براین
نظــر بودیم که تم جشــنواره اجرای تصانیــف ایرانی
چون آثار شیدا وعارف قزوینی و آثار دیگر آهنگسازان
ایرانی باشــد که متأســفانه انتظارم برآورده نشــد و از
ایــن موضوع صرفنظر کردم و امیدوارم درســالهای
آینــده بــه آثــار آهنگســازان ایرانــی درجشــنوارههای
موسیقی فجر بیشترو بهتر توجه شود.
 اللهیــاری :اساســاً برگــزاری هرجشــنوار ه نشــان
ازانجام یک کار ُنمادین است اما مهمترین خاصیت
جشــنوارهها شبکهســازی اســت ،بدین معنــا که طی
 6یــا  7روز هنرمنــدان مختلف با گونههای موســیقی
متفــاوت از داخل یا خارج از کشــور گــرد هم میآیند
و آثــار و اجراهــای خــود را بــه بهتریــن شــکل ارائــه
میکننــد؛ هنرمندانــی کــه کمتر یــا هیــچ گاه فرصت
تعامل با یکدیگر را نداشتند و شاید ،تنها با نام و آثار
هم آشــنا بودند .درواقع این افراد عالوه برآشــنایی و
بهرهمنــدی از آخریــن اجراها و برنامههــای یکدیگر،
از نقــاط قــوت و ضعــف هــم نیــز آگاه میشــوند و به
اصــاح میپردازنــد و تــاش میکننــد ایــن تعامــل
و دوســتی تــداوم یابــد و درطــول ســال و درکنــار هم
کارهــای بیشــتری انجــام بدهنــد و ایــن نکتــه بســیار
مهمــی بــرای جشــنواره خواهد بــود .نکتــه دیگر این
اســت کــه تالقی حضــور تعــدادی هنرمنــد داخلی و
خارجی عمالً فرصتی برای شکلگیری و بها دادن به
موضوع دیپلماسی موسیقی است ،درواقع جشنواره
موسیقی فجرمی تواند صدای موسیقی ایران را درهر
ژانری بهگوش دنیا برســاند چرا که حضور هنرمندان
خارجــی توجه رســانهها را به خود جلــب خواهد کرد
و دیگراینکه ســفیر موســیقی ،ســفیر صلح و دوستی
هســتند و پیــام هنــر ایــران را بــه مملکت خودشــان
خواهنــد بــرد .الزم به ذکر اســت تقویت دیپلماســی
موســیقی و هنــر از زیرشــاخههای دیپلماســی کشــور
محســوب میشــود خصوصــاً در شــرایط امــروز ایــن
اتفاق میتواند راهگشای مهمی در فضای فرهنگ و

هنر درتعامل و ارتباط ملتها با کشور ما باشد .نکته
دیگــر اینکه ممکن اســت هــر دوره ازجشــنواره نقاط
قوت و ضعفی داشــته باشد اما باید معدل کلی را در
نظر گرفت و بهصورت نقطهای امتیازنداد ،به همین
ســبب ایدههای مسئوالن گذشته جشــنوار ه را مبنای
عقالنــی در نظرمی گیــرم و جشــنوارهها را در امتداد
یکدیگــر میدانیم تا هرجشــنواره بتواند یک پله ما را
به سمت هدف نزدیکتر کند.
مهدوی :آغازبه کار جشنواره موسیقی فجر به سال
 64برمیگردد و با عنوان جشنواره سرود و آهنگهای
انقالبــی فعالیــت خــود را شــروع کــرد و تا ســال 68
مضامین آن مربوط به جنگ بود و ژانرهای مختلفی
کــه ارائه میشــد ،معرف مفهــوم و مضمــون بعد از
انقالب بود .از سال  68به بعد جریان موسیقی کمی
متفاوت گردید و سال  70بخش موسیقی بینالملل
به جشــنواره افزوده شــد ،ناگفتــه نماند تــا امروز هم
تعریــف درســتی از بخــش بینالملــل در جشــنواره
موســیقی فجر وجــود نداشــته و به نظرمــن باید این
موضــوع بررســی شــود .آن دوره بخــش بینالملــل
معطوف به حوزه جهان اسالم بود وهنرمندانی چون
بســماهللخان ازموســیقیدانان بــزرگ و مشــهورهند
بــه ایران آمدند وعالوه برآن هنرمندانی از پاکســتان،
افغانســتان و همچنین کشــورهای آزاد شده شوروی
ســابق چون تاجیکستان و آذربایجان نیز در جشنواره
حضور داشتند ،مانند کمانچه نواز برجسته جمهوری
آذربایجــان «هابیــل علــیاف» کــه حضورشــان در
جشــنواره بســیار مــورد توجــه رســانههای خارجــی
قرارگرفت .ازســال  75به بعد شــرایط جامعه تغییر
کرد و گروه موســیقی بانــوان هم به جشــنواره اضافه
شد ،اتفاقی که پیش از این وجود نداشت.البته بعدها
این شــاخه هنری از جشــنواره جدا گردیــد و بهعنوان
جشــنواره «یاس» بانــوان برای بانوان اجــرای برنامه
داشتند که سالهای گذشته متوقف و از جشنواره 34
حذف گردیــد .البته میتواند همچنان تداوم داشــته
باشد.
امــا در مورد گروههای شــرکتکننده در جشــنواره
باید بگویم همانطورکه آقای اللهیاری اشاره داشتند
ازســال  64تا به امروز ،تالش برگزارکنندگان جشنواره
موســیقی فجر ،دعوت ،شــرکت و حمایــت از تمامی
طیفهای موســیقی کشــورمان بوده و در این سالها
حمایتهــای الزم کــم وبیش انجام گرفتــه اما عدم
بودجــ ه مناســب و کافــی ســبب شــده عــد ه اندکــی
عالقهمنــد به شــرکت درجشــنواره باشــند و تعدادی
دیگرعطایــش را بــه لقایــش ببخشــند و عــدهای
دیگرهم چون نگاه جشــنوارهای ندارند ،عالقهمندند
اجراهــای خود را طی ســال به شــکل دیگــری برگزار
کننــد و آن تعــداد کــه عالقهمند به حضور و شــرکت
در جشــنوارهاند اغلــب ازطیف جوانان هســتند و این
جشنواره را صحنه بزرگی برای معرفی خود میدانند
چرا که جشــنواره موســیقی فجر یــک رخداد
هنــری بســیار مهــم اســت و قطعــاً
درکنار سیاســتگذاریهای آتی خود
ممکــن اســت معایــب و مزایایی
هــم داشــته باشــد و البتــه در این
بــاره نــگاه متولیان امــر از جمله
کمیســیون فرهنگــی مجلــس و
بودجــه ای کــه بــرای جشــنواره
تعیین میشــود نیز بســیار حائز
اهمیــت اســت .اما اینکه کســانی
در تمامــی جشــنواره حضــور و
اجرا داشــته باشــند و از جشنواره به
نیکی یاد کنند و ســال بعد به هردلیلی
شــرکت نکنند ،اینها گالیه هایی اســت که
در تمام جشــنوارههای دنیا شــکل میگیرد
و نمیتــوان اینگونــه اســتنباط کــرد و گفت
دردنیــا جشــنوارهای وجود دارد کــه از یک
روند سیســتماتیک تبعیت میکند و مورد
رضایت همگان اســت .جشنواره موسیقی
فجــر طــی  34دوره از برگزاری اش به تازگی
دارای یک شــیوه نامه مشــخص شــده کــه در آن
هیــأت داوران ،رئیــس ،دبیراجرایــی و دبیرعلمــی

میزگرد «ایران» با حضور محمد اللهیاری ،شاهین فرهت
درباره افت و خیزهای جشنواره موسیقی فجر

تغییر الزمه پیشرف
فرهت :جشنواره
موسیقی فجر یک
جشنواره هدفمند
است و هدفش
ارائه موسیقی است
و تغییر رؤسا و
دبیران آن میدان
دادن به سلیقههای
مختلف است که
باید وجود داشته
باشد و به عقیده
من این کارسبب
هیجان بیشتر
درجشنواره خواهد
بود

تعریف شدهاند وهمچنین دارای شاخههای مختلفی
اســت .بهعنــوان مثــال ســال  78پیشــنهاد کــردم
دانشــجویان نیزدرجشــنواره شــرکت داشــته باشند که
مــورد قبول مدیران جشــنواره نبود اما به لطف اســتاد
داوود گنجهای گروه ما (دانشــجویان دانشــگاه ســوره)
توانست دراختتامیه جشــنواره روی صحنه برود و این
موضوع ســبب شــد از ســالهای بعد دانشجویان هم
درجشنواره شرکت داشته باشند و این حرکت و اعتماد
بیانکننــده ایــن موضــوع بود کــه بدانیم دانشــجویان
آیندگان موســیقی کشور هســتند .با این تفاسیر بهطور
کلی حاصل جمع ،نقاط قوت و ضعف این جشــنواره
طی این سالها تبدیل شدن جشنواره موسیقی فجر به
دو شــاخه اصلی بود .نخست برگزاری جشن انقالب و
دیگربا خط ســیری که طی این دوران ایجاد شد نشان
داد چه موســیقیهایی به شــرط سالمت بودن مقبول
جامعــه هســتند تا در ســالهای بعد مــورد حمایت و
نظارت متولیان دســتگاههای مختلف موسیقی کشور
قراربگیرد.
ëëآقای اللهیاری اشــاره داشتند جشنوارههای موسیقی
فجــردر امتــداد یکدیگــر و با یک هــدف برگزار شــده اما
آنچه از آن برآورد می شــود این اســت که تغییر دبیران
و مدیــران جشــنواره طــی ایــن ســالها موجب شــده
جشــنواره موســیقی فجــر قائــم به فــرد باشــد و اعمال
سلیقههای مختلف ،جشــنواره موسیقی فجر را از مسیر
اصلی خود خارج کرده اســت .ارزیابی شــما دراین باره
چیست؟ آیا این جشــنواره تا به امروز توانسته هدفمند
باشد؟
مهدوی :انتخاب یک دبیرطی  35ســال ،جشنواره
را به یک روند مشــخص تبدیل میکند اما اگر هر چند
ســال یک بار تغییراتــی در انتخاب دبیــر انجام بگیرد
طبیعتــاً آن دبیرمی تواند ســایق خود را درجشــنواره
مطــرح نمایــد .بهعنــوان مثــال ســال گذشــته دکتــر
فرهت ،تم آثار آهنگسازان ایرانی را براساس موسیقی
بینالملــل و موســیقی کالســیک عنــوان و اجــرا کرد و
امســال نیز براین نظــر بودند از تصانیف یکصد ســال
اخیــر و دوره معاصراســتفاده کنــد و طبیعتــاً اگرســال
بعد هم آقای فرهت درجشــنواره حضور داشته باشد
نــگاه ایــن چنینی بــه این حــوزه خواهند داشــت یا اگر
فــرد دیگری بهعنــوان دبیرانتخاب شــود قطعاً بخش
دیگــری را بــه جشــنواره تحمیــل میکنــد و براین
نظرند جشــنواره دارای تنوع باشــد .البته طرح
این مســأله هیچ اشــکالی نــدارد و بــه نظرم
زیبایــی کار اســت و درهمــه جــای دنیــا هم
ایــن اتفاق رخ میدهــد .بهعنوان مثال اگر
قرار باشــد جشنواره موسیقی کالسیک در
وین برگزار شــود قطعاً تنها آثار بتهوون،
موتــزارت یــا باخ اجــرا نمیشــد و حتماً
گونههای مختلف موســیقی کالســیک،
از دوران بــاروک تا به امروز هم بررســی
میشود.
بنابرایــن نــگاه متفــاوت بــه جشــنواره
بیانگر آن است که یک جامعه با اندیشههای
آزاد وجــود دارد کــه اجــازه میدهــد طی یک
ســال تفکــرات مختلــف کارشناســی شــده را
درحوزه هنر به منصه ظهور بگذارند.
اللهیــاری :مــن برایــن نظــرم کــه ایــن
تغییرات الزمه کاراســت وگریزی ازآن نیست.
وقتی یک مســئول یا دبیر یک بخش به مدت
دو یا چند ســال عهده دار یک مســئولیت باشــد
برایــن تصمیــم اســت کــه ایدههــا و افکار خــود را

مطــرح واجرا کنــد و درمقابل انجام این کارنیاز اســت
تفکــر و گــروه جدیدی شــکل بگیــرد .اما بخشــی دیگر
از ایــن تغییــرات ،مربــوط بــه تغییر و تحــوالت دولتی
اســت کــه ازعهده ما خــارج بــوده و طبیعی اســت هر
دولتــی که برســرکار آید تالش میکنــد بهصورت کلی
ســایق و سیاســتهای خــود حاکم شــود و طبعــاً آن
سیاستها در انتخاب مســئوالن حوزههای تخصصی
جشــنواره و در انتخــاب دبیــر و مســئوالن جشــنوارهها
مؤثراســت .امــا درکنارتغییــرات دولتهــا ،دبیــران و
مسئوالن برگزار کننده ،نهایتاً این جشنوارهها برگزارمی
شــوند و گروههــای موســیقی با همراهــی مجموعهای
که دســت اندرکارآن هســتند به گونه از موسیقی توجه
بیشــتری میکنند و در بازه زمانی دیگــری با همراهی
مســئوالن دیگر گروههای دیگر یا هنرمندان دیگرمورد
توجه قــرار میگیرنــد .بنابرایــن طی ســیوچهار دوره
این فرصت فراهم بوده تا عموم سلیقههای مختلف
حوزه موسیقی در چارچوب ضوابط قانونی کشورانجام
بگیــرد و تــا به امروز هم رشــد و نمود پیدا کــرده ،حال
ممکن اســت یک ســال کیفیــت صدا خوب نباشــد یا
پشتیبانی ضعیفترعمل کند یا دریک دوره تشریفات
خوبی انجام نگیرد ،دســتمزدها کمتر باشــد یا در یک
دوره بــه گونــ ه ای از موســیقی کمتــر توجــه شــود و در
دوره ای به تعدادی هنرمندان خاص و نزدیک به دبیر
یا رئیس جشــنواره نگاه بیشــتری وجود داشــته باشــد،
ن اتفاقات ممکن اســت رخ بدهد وگریزی هم
همه ای 
نیســت اما معدل کار ،فرصتی است که برای موسیقی
کشورمان ایجاد میشود تا خود را عرضه کند و بهظهور
بگذارد ومردم بشنوند و هنرمندان با آثار یکدیگرآشنا
شــوند .بنابرایــن ایــن اتفاق موجب رشــد و پیشــرفت
موســیقی ایران و طی کردن پلههای ترقی است و من
نیز براین نظرم جشــنوارههای موسیقی فجر  ،حرکتی
روبهجلو دارند.
فرهــت :جشــنواره موســیقی فجــر یــک جشــنواره
هدفمنــد اســت و هدفــش ارائــه موســیقی اســت و
تغییر رؤســا و دبیــران آن میدان دادن به ســلیقههای
مختلف اســت که باید وجود داشــته باشــد و به عقیده
مــن این کارســبب هیجان بیشــتر درجشــنواره خواهد
بــود .بهعنــوان مثــال جشــنواره موســیقی فجــر در
دورههــای گذشــته بهصــورت رقابتی برگزار میشــد و
بســیار هیجانانگیز بود؛ حتی رســالههای آهنگســازی
دانشجویان موسیقی نیز بهصورت رقابتی به جشنواره
وارد شــدند و بعد از بررســی بــه فینال راه پیــدا کردند
و حائــز رتبه و مقام شــدند ،اما ضعــف آن این بود که
متأسفانه فضایی برای اجرا وجود نداشت درحالی که
اگر کارهای ارکسترال یا گروهی این دانشجویان عرضه
میشد قطعاً هیجانانگیزتر بود.
ëëبــا ایــن تفاصیل آیا طــی این ســالها توانســتهایم به
دیپلماسیفرهنگییاموسیقیدستیابیم؟
فرهــت :به لحاظ ارائه موســیقی بایــد بگویم خیر،
چــرا کــه نتوانســتهایم صددرصــد بهتریــن باشــیم.
موســیقی هنری اســت که میتوانــد بهتر و بهتــر ارائه
شود و شــاید تنها به جهت دعوت و حضور هنرمندان
بزرگ موسیقی دنیا توانسته باشیم به این دیپلماسی
دســت یابیم البته این خاصیت هر جشــنوارهای است
کــه در دنیــا برگــزار مــی شــود .بهطورمثــال جشــنواره
رقابتی شــوپن یا چایکوفســکی که برای رقابت جوانان
اســت ،بعد از پایان این برنامه همین جوانان آثارشان
را در کمپانیهای بزرگ دنیا منتشر و معرفی میکنند
بنابراین تمام کســانی که طی این سالها در جشنواره
بهمنماه شرکت داشتهاند ،موفق بودهاند.

