سه شنبه  2تیر1394
رویدادهای هنری

درخواست نبش قبر پورعطایی نوازنده و خواننده چیره دست

همه جیمز باندها در یک فیلم گرد هم میآیند

سازندگان جیمز باند قصد دارند تا همه بازیگران جیمز باند را در یک
فیلم گرد آورند .راجر مور بازیگر کهنه کار سینمای بریتانیا فاش کرد
که سازندگان جیمز باند امیدوارند بتوانند همه بازیگرانی را که پیش
از ای��ن در نقش مامور  ۰۰۷بازی کرده بودند در یک فیلم گرد آورند.
به گزارش مهر به نقل از هرالد سان ،سِ ر راجر مور  ۸۷ساله که یکی از
جیمر باندهای قبلی است ،گفت سازندگان جیمز باند میخواهند پنج
بازیگر س��ابق نقش جیمز باند شامل سِ ر شان کانری  ۸۴ساله ،جرج
الزنبای  ۷۵س��اله ،تیموتی دالتون  ۷۱ساله و پیرس برازنان  ۶۲ساله
را در ی��ک فیلم جلو دوربین ببرند.او گفت هر چند دلش نمیخواهد
در فیلمهای هیجانانگیز و سخت بازی کند ،اما بدش نمیآید در این
فیلم حضور داش��ته باش��د ،اما فکر میکند راضی کردن شان کانری
برای بازی در این فیلم باید کار سختتری باشد و به نظر نمیرسد او
بخواهد دیگر با جیمز باند کاری داشته باشد .به نظر میرسد ساخت
این فیلم به نوعی الهام گرفته از دنبالههایی است که فیلمهای اکشن
این روزها به سراغش میروند« .یک بار مصرفها» نیز فیلمی با حضور
کهنهکارهای دنیای اکشن هالیوودی شامل سیلوستر استالونه ،بروس
ویلیس و آرنولد ش��وارتزنگر با همین هدف شکل گرفت .شان کانری
که مشهورترین بازیگر نقش جیمز باند است در سال  ۲۰۰۶اعالم کرد
از دنیای س��ینما خداحافظی کرده اس��ت راجر مور بیشتر از دیگران
در نق��ش جیم��ز باند ظاه��ر ش��د و در هفت فیلم در نق��ش مامور
 ۰۰۷جلوی دوربین رفت.
واکنش رامبد جوان به رقابت «خندوانه» و «ماه عسل»

آینده پرفورمنسآرت
در ایران روشن است

ژوبی�ن بخرد :وقتی بحث به هنر معاصر ایران میکش��د چیزی که به
ذهن خطور میکند ،گالریهای ش��لوغ و بیش��مار نقاش��ان و عکاسان
و مجسمهس��ازانی اس��ت که آثارش��ان در حراجهای داخلی یا خارجی
قیمتگ��ذاری میش��ود .با این همه آن چه به ن��درت به گوش میآید،
پرفورمنس آرت اس��ت .رس��انهای با تاریخی نس��بتا اندک که از سوی
هنرمندان و مخاطبان به ش��کلی یکس��ان کمتر مورد توجه قرار گرفته
اس��ت .گرچه در این حوزه به سختی میتوان از وجود «صحن ه هنری»
تمام و کمالی س��خن گفت .با این همه هس��تند هنرمندانی که خود را
وقف اجراهاش��ان کردهاند و با موانع پیش روی اجراهایش��ان دست به
گریباناند تا این رس��انه را به مخاطبان هر روز ه و رهگذران خیابانهای
کشورشان معرفی کنند .کس��ی نمیتواند ادعا کند این کار ساده است
و در عین حال کس��ی هم نمیتواند بگوی��د چنین فعالیتی غیر ممکن
اس��ت .علی اتحاد هنرمند و کیوریتوری ساکن از نامهای شناخت ه شده
صحن ه عمومی هنر معاصر این کشور است .به گزارش هنرآنالین ،مجله
ریاورینت با علی اتحاد به گفتگو نشس��ته تا هم از فعالیتهای تازه او
باخبر ش��ود و هم درباره وضعیت پرفورمن��س آرت در ایران از او جویا
شود.
* پرفورمن�س آرت ب�ر خالف دیگر رس�انههای هن�ر در ایران،
مثل هنرهای دیداری ،س�ینما ،موسیقی و غیره ،سابق ه کمتری
دارد .ریش�ههای پرفورمنسآرت در ایران ب�ه کجا باز میگردد
و این رسانه در قیاس با دیگر اقسام هنر چقدر مورد توجه قرار
گرفته است؟
البت��ه باید در نظر گرفت ک��ه پرفورمنس آرت اساس��ا در تمام دنیا به
نس��بت مدیومهایی که مثال زدید تاریخچ ه کوچکتری دارد و رس��انه
نوظهورتری محس��وب میش��ود .به همین نس��بت هم در ایران بسیار
دیرتر ش��ناخته شده و بس��یار هم دیرتر در صحن ه جهانی عرض ه شده
اس��ت .این مدیوم در ایران بسیار مورد بیتوجهی قرار گرفته .با این که
برای اولین بار در دهه  ۱۹۷۰و در حاش��ی ه جشن هنر شیراز ،نخستین
تجربههای پرفورمنس آرت در ایران شکل گرفت (البته شاید تجربههای
قدیمیتری هم باشد اما سند تاریخی از آن در دست نیست یا دست کم
من ندیدهام) اما بعد از انقالب برای مدت قابل توجهی فراموش ش��د تا
این که از حدود س��ال  ۲۰۰۰به بعد دوباره تجربههایی در این حوزه در
ایران آغاز ش��د .در سالهای اول قرن بیست و یکم توجه به مدیومهای
معاص ِر هنر بس��یار چش��مگیر بود اما بعد در حدود س��ال  ۲۰۰۵موج
س��رمایهگذاری (به ویژه س��رمایه گذاریهای خارجی) روی هنر ایران
ش��روع ش��د و بازار هنر ایران به ویژه در حراجیه��ای خاورمیانه رونق
گرفت .به این ترتیب رس��ان ه غیر قابل خرید و فروشی مثل پرفورمنس
آرت ،باز هم از مرکز توجه صحنه هنر ایران بیرون گذاش��ت ه ش��د .با در
نظر گرفتن این مسئله که صحن ه هنر تهران عموما در اختیار گالریهای
ی اس��ت و نه گالریهای دولتی یا وابسته به شهرداری و در آن
خصوص 
س��و هم گالریهای خصوصی به دلیل ماهیت فعالیتهایشان بیشتر بر
تجارت هنر تمرکز میکنن��د ،مدیومی مثل پرفورمنس آرت هرگز این
مجال را پیدا نکرد که در مرکز توجه قرار گیرد .باید توجه داشته باشید
که حتی اگر اجرای یک پرفورمنس طوری طراحی شده باشد که برای
هنرمند هیچ هزینهای در بر نداشته باشد  -که در بسیاری مواقع اینطور
هالیوود

رامبد جوان مجری و کارگردان «خندوانه» در پاسخ به اینکه آیا نگران
نیس��تید پخش همزمان برنامه با آث��اری چون «عمو پورنگ» و «ماه
عسل» از بینندگان شما بکاهد ،اظهار کرد :برنامه ما قبل از ماه مبارک
رمضان س��اعت  ۲۲روی آنتن میرف��ت .در مدیریت زمان بندی که
مس��ئوالن تلویزیون برای رمضان انجام دادند این تصمیم را گرفتند
ک��ه ما  ۱۹:۳۰روی آنتن برویم و فکر نمیکنم این موضوع مش��کلی
داشته باش��د .به گزارش مهر ،وی افزود :به خاطر اینکه ما تکرارهای
متعددی داریم نگرانی برایمان وجود ندارد .ما پس از پخش در ساعت
 ۱۹:۳۰در ساعتهای  ۷ ،۲۴صبح ۱۱ ،صبح و  ۱۶بعد از ظهر دوباره
روی آنتن میرویم و عالقمندان میتوانند در این زمان کار ما را تماشا
کنند .جوان تصریح کرد :ضمن اینکه کار ما س��فارش جایی نیس��ت
و «خندوان��ه» دغدغه همه اس��ت .جامعه نباید فراموش کند که باید
شاد باشد.

نیست -باز هم برای در دست داشتن محل اجرا ،هنرمند گرفتار مراحل
پیچیدهای میش��ود .به ویژه در ایران که اج��را در فضاهای عمومی در
اغلب موارد ممنوع اس��ت .اساس��ا باور دارم در هنر ایران به ویژه در یک
ده ه اخیر ،چیزی در مرکز توجه قرار میگیرد که قابلیت خرید و فروش
داشته باشد و بتواند سودی به بازار هنر برساند.
* «صحن ه پرفورمنس آرت» در ایران را چگونه توصیف میکنید؟
در تهران و دیگر نقاط ایران چه اتفاقاتی در این حوزه میافتد؟ و
این که فکر میکنید برای پیگیری هنر پرفورمنس باید چه کسی
را بی�ش از همه پیگیری کنیم و بهترین مکان برای پیگیری این
رسانه کجاست؟
راس��تش تصور میکنم آن قدر نمونههای پرفورمنس آرت در ایران کم
است که به سختی بشود آن را در عبارت «صحن ه پرفورمنس آرت ایران»
تحلیل کرد .با این حال تالشهای قابل توجهی صورت گرفته که چنین
صحنهای به وجود بیاید .برای مثال امیر راد مدیر گالری «ایست» یکی
از چهرههای فعال این حوزه است که چهارسال پیاپی است که فستیوالی
با عنوان «سی پرفورمنس ،س��ی هنرمند ،سی روز» برگزار میکند که
در آن هر روز یک هنرمند فضای گالری ایس��ت را در اختیار دارد و بنا
بر تم آن س��ال کاری ارائه میکند .البته بیشتر شرکتکنندگان در این
فستیوال ،به ویژه در سه سال نخست ،از حوز ه تئاتر آمده بودند و بیشتر
رویک��ردی تئاتری به پرفورمنس آرت داش��تند؛ هرچند در بعضی آثار،
مرزهای میان حوزههای مختلف هنرهای اجرایی Performing arts
گاهی آن چنان محو اس��ت که به س��ختی می شود آن اثر را زیر عنوان
یک مدیوم مشخص بررس��ی کرد .با این حال در فستیوالهای یادشده
عمد ه تمرکز بر پرفورمنس آرت بود گرچه اغلب هنرمندان دعوت شده
به فستیوال از اهالی تئاتر بودند.
س آرتهای "هزار و یک عصر"
* در سال  ۱۳۹۲مجموع ه پرفورمن 
را آغاز کردید ،این طرح به کجا رسید؟ و آیا هنوز ادامه دارد؟
چهار سال پیش استودیویی با نام «آناهیتا آرت استودیو» تاسیس کردم،
که هدفش برگزاری و توس��ع ه ایونته��ای هنری و فرهنگی بود و البته
هنوز هم هست .زمانی که اید ه هزار و یک عصر را نوشتم به طور مشخص
ب��ه امکانات آزاد پرفورمنس آرت و به صورت همزمان به جذب مخاطب
عمومی و فعالیت در فضاهای عمومی فکر میکردم« .هزار و یک عصر»
همانطور که روشن است از عنوان مشهور «هزار و یک شب» میآید .در
«هزار و یک شب» ،شهرزاد به دربار پادشاهی آورد ه میشود که هر شب
زنی را به جالد میسپارد و شبی دیگر زنی دیگر و … شهرزاد برای آن
که زنده بماند تصمیم میگیرد هر ش��ب برای شاه داستانی نقل کند .او
هر ش��ب داستانی نقل میکند و داستان آنقدر به درازا میکشد تا صبح
شود و ادام ه داستان به شب بعد موکول شود؟ از آن راه شبی دیگر زنده
بماند .او این کار را تا س��ه س��ال ادام ه میدهد و سه فرزند نیز برای شاه
به دنیا می آورد .تا آن که شاه قاتل/دیوانه درمان میشود .به باور من در
عصری که به طور ویژه در خاورمیانه هنر به شکلی گسترده در بند بازار
هنر است و نهادهای اقتصادی هنر ،خط و مشی هنر این ناحیه را تعیین
میکند ،پرفورمنس آرت مدیوم قدرتمندی اس��ت که میتواند استقالل
دوران به باور من زودگذر بگذرد
هنرمند را زنده نگه دارد تا ش��اید این
ِ
و حبابی که دیگر بس��یار عظیم ش��ده است ،بترکد .توجه کنید که این

«مرد ایرلندی» پروژه جدید اسکورسیزی ،پاچینو و دنیرو

غولها گردهم میآیند

یکی از پروژههایی که بس��یاری از عالقهمندان به سینما در سراسر جهان
ب��ی صبرانه منتظر س��اخت آن هس��تند« ،مرد ایرلندی» ب��ا حضور «آل
پاچین��و»« ،رابرت دنیرو» و «مارتین اسکورس��یزی» اس��ت؛ پروژهای که
هنوز زمان دقیق تولید آن مشخص نیست .به گزارش ایسنا ،ساخت فیلم
«م��رد ایرلندی» ب��ا بازی «آل پاچینو» و «رابرت دنی��رو» و به کارگردانی
«مارتین اسکورس��یزی» در حالی به تعویق افتاده اس��ت که اسکورسیزی
چندین و چند پروژه س��ینمایی دیگر روی میز دارد و هماکنون مش��غول
س��اخت فیلم «سکوت» با بازی «لیام نیس��ون» و «آندرو گارفیلد» است.
«پاچینو» در گفتگو با « »Vanity Fairدرباره فیلم «مرد ایرلندی» گفت:
هنوز تصور میکنم این فیلم س��اخته میشود چون فیلمنامه بسیار خوبی

دارد ،اما مدت زمان طوالنیای اس��ت که این پروژه به حاش��یه رانده شده
اس��ت« .مرد ایرلندی» یکی از پروژههایی اس��ت که با اعالم آن بسیاری از
عالقمندان به سینما در سراسر جهان به وجد آمدند ،چرا که در آن عالوه
بر همکاری مجدد اسکورس��یزی و دنیرو« ،آل پاچینو» هم حضور خواهد
داشت تا مثلثی اس��تثنایی در کنار هم قرار بگیرند .اسکورسیزی در سال
 2013در مصاحبهای عنوان کرد که س��اخت فیلم «مرد ایرلندی» پس از
فیلم «سکوت» آغاز خواهد شد اما مشخص نیست که هنوز این تصمیم او
پابرجاست یا خیر.تاکنون جزئیات کمی درباره ساخت این فیلم فاش شده
است اما ظاهرا عالوه بر این مثلث صاحب نام سینمای جهان« ،جو پشی» و
«هروی کیتل» از بازیگران مورد عالقه اسکورسیزی نیز در آن به ایفای نقش

 nبه باور من در عصری که به طور ویژه در خاورمیانه
هنر به شکلی گسترده در بند بازار هنر است و نهادهای

اقتص�ادی هنر ،خط و مش�ی هنر این ناحی�ه را تعیین
میکند ،پرفورمنس آرت مدیوم قدرتمندی است که
میتواند استقالل هنرمند را زنده نگه دارد تا شاید این

ِ
دوران ب�ه باور م�ن زودگذر بگذرد و حبابی که دیگر
بسیار عظیم شده است بترکد

حرفها را به عنوان کس��ی میزنم که شخصا باور دارد بازار هنر پویا در
ی است .با این حال تصور
عین حال الزم ه حیات صحن ه هنر هر کش��ور 
میکنم توج ه به بازار هنر در خاورمیانه و به ویژه ایران بسیار بیش از آن
است که برآورده کنند ه نیازهای حیاتی اش باشد.
* در حال حاضر در حال انجام پروژ ه پرفورمنس آرتی هستید؟
و آیا ممکن اس�ت کم�ی دربار ه «مرثیهای برای کتابس�وزیها»
یعنی آخرین قسمت مجموع ه «رازورزی» برای ما توضیح بدهید؟
در حال حاضر در حال کارکردن روی اثری اجرایی هستم چیزی تقریبا
در فضای کار س��ال گذش��تهام .اما مرثیهای برای کتابسوزیها قسمت
ی است که در
بیست و سوم مجموع ه رازورزی است .رازورزی عبارتی کل 
حوز ه شرقشناس��ی بسیار اهمیت دارد .گروهی را تصور کنید که باورها
و رفتارهایی ویژ ه خود دارند و کس��ی از بیرون این گروه حق آگاهی از
راز و رمزهایش��ان ندارد مگر آن که پیمان ببندد و وارد حلقه شود و آن
گاه او هم باید رازدار بماند؛ چیزی شبیه حلقههای اخوت که از شرق به
غرب هم رفته و امروز بسیاری از این گروهها و حلقهها را به نام در تاریخ
میشناسیم .این شکل از گفتگو با مخاطبان برایم جذاب بود و کل دوره
کاریام را بر همین پایه بنا کردم .با در نظر گرفتن همین دستگاه فکری،
رمزهایی ویژ ه دور ه کاری خودم ساختم که با دیدن هر اثر مخاطب سر
نخهایی برای گشودنش��ان پیدا میکند .این شکل بیان هم برایم بسیار
جذاب است و هم در عین حال بازیگوشانه؛ آن شکل از بازیگوشیای که
از بیرون بسیار جدیاست و از سوی کسی که می سازدش پر از شیطنت
اس��ت .از اینها که بگذریم تقریبا موضوع تک تک آثارم با وجود چهره
ی است .من تقریبا بدون استثنا در
عرفانیشان ،کامال سیاسی -اجتماع 
تمام کارهایم از الگوهای تکرارشوند ه تاریخیای حرف میزنم که زیست
سیاس��ی -اجتماعی امروز ما را میس��ازد .مثال این که کمآبی ایران چه
ویژگیهایی را به الگوهای سیاس��ی -اجتماعی ما ایرانیان تحمیل کرده
اس��ت .یا اینکه چه کهنالگوهایی  -به ویژه آنها که در اساطیر و متون
کهن ما نمود روایی دارند -هنوز هم زندهاند و ویژگیهای ما ایرانیان را
میسازند .اثر سال گذشتهام «مرثیهای برای کتابسوزیها» همانطور که
از ناماش بر میآید «کتابس��وزی» ها را بهانه قرار میدهد و به مس��ائلی
کالن همچون حذف ،سانس��ور و فراموش��ی میپ��ردازد .اثر به صورت
تعاملی طرحی شده است و از چندین مدیوم برای ارائ ه اید ه محوریاش
اس��تفاده میکند .مخاطبان در تاریکی وارد فضایی تاریک میشدند که
از س��ه طبقه تشکیل شده بود .در برابرشان اجراگری با پوششی بلند و
ش��بیه به کاهنان عصر باستان با شمعدانی روشن در دستاش ایستاده
بود و با مخاطبان گفتگو میکرد و آن ها را به طبق ه زیر همکف میبرد.
در آن جا مخاطبان ویدیو -اینستالیشن بزرگی را میدیدند که مقدمات
اثر را فراهم میکرد .پس از ویدیو همان اجراگر اول مخاطبان را به طبقه
ب��االی همکف میبرد که در آن جا دور میزی بزرگ چهار اجراگر دیگر
اجرایی زنده ارائه میکردند و در پایان کار با اجرای موسیقی در انتهای
س��الن به پایان میرس��ید .الگوی کار چیزی ش��بیه به سفری در طول
تاریخ بود .سفری در تاریخ اعصار گذشت ه خاورمیانه که عناصر بسیاری از
فرهنگهای باستانی این ناحیه و حتی رم شرقی را به خدمت گرفته بود.
* پیش بینی ش�ما از آین�ده پرفورمن�س آرت در ایران چگونه
اس�ت؟ آیا فکر میکنید هنرمندان بیشتری کار با این رسانه را
آغاز خواهند کرد یا آن که این رس�انه در حاش�یه به حیاتاش
ادامه خواهد داد؟
در پنج سال گذشته بسیاری از هنرمندان جوان به این مدیوم پویا روی
آوردهان��د .به هر حال پرفورمنس آرت بس��یاری مواقع نیازی به بودجه
برای اجرا ندارد و همین مس��ئله بس��یاری هنرمن��دان جوان را ترغیب
میکنند که آن را به عنوان مدیوم کاریشان -دست کم برای مدتی -در
نظ��ر بگیرند .پرفورمن��س آرت در ایران دارد تاری��خ منطقیاش را طی
میکند .در آغاز خیلیها به این مدیوم رو کردند و بعد کم کم انتخابها
منطقیتر ش��د و هنرمندانی که بیش��تر این مدیوم را دوست داشتند -
فارغ از س��لیق ه روز -ب��ه آن رو کردند .فکر میکنم یک��ی از مهمترین
پایههایی که برای س��اختن «صحن ه پرفورمنس آرت پویا و س�لامت»
در ایران باید فراهم ش��ود ،فهم اس��تقالل هنرهای دیداری از هنرهای
اجرایی و همینطور استقالل شاخههای هنرهای اجرایی از تئاتر است.
به نظرم در آغاز کار هنرمندانمان باید تاریخ این حوزهها را بشناس��ند
و با امکانات و س��اختارهای زیبایی شناسان ه این حوزهها آشنا شوند .به
هی��چ وجه باور ندارم نبای��د مدیومها را به هم آمیخ��ت .خودم هم در
کارهایم از مدیومهای مختلف کنار هم استفاده میکنم اما به نظرم حتی
برای اختالط مدیومها ،شناخت هر کدامشان به صورت مستقل ضروری
است .تصور میکنم هیچگاه در طول تاریخ هنر به انداز ه امروز هنرمندان
نیازمن��د مطالعات تئوری��ک نبودهان��د .روزگاری وقتی به اس��تودیوی
هنرمندان مش��هور جهان میرفتید (مثال در دوران مدرنیس��م هنری)،
تنها با ابزار کار هنرمند مواجه میش��دید امروز اما تقریبا در استودیوی
بیش��تر هنرمندان بزرگ جهان با دس��ت کم یک دیوار کامل پوشیده با
کتابهای مختلف مواجه میش��وید .این تصویر برای من ارزش نمادین
دارد .به هر حال باید بگویم که با توجه به آن چه در یک ده ه گذش��ته
دیدهام آیند ه پرفورمنس آرت در ایران بس��یار روش��ن به نظر میآید و
آرام آرام مخاطبان بس��یاری با این حوزه آش��نا میش��وند و دربارهاش
حرف میزنند و بس��یار دیدهام که در انتظار دیدن کارهای تاز ه در این
حوزهاند گرچه به دلیل کمبود بس��یار زیاد منابع فارس��ی در این حوزه،
تص��ور کلی بس��یاری از مخاطبان دربار ه این مدی��وم آن چنان منطبق
با واقعیت نیس��ت .مثال در بس��یاری موارد دی��دهام که مخاطبان تصور
میکنند ش��رط الزم یک پرفورمنس آرت ،تعاملی  Interativeبودن
اس��ت ی��ا چیزهایی از این دس��ت .درب��ار ه دیگر ش��اخههای هنرهای
اجرایی این ناش��ناختگی بیشتر اس��ت و اساسا مخاطبان تصور چندانی
در این باره ندارند.

خواهند پرداخت«.استیو زایلیان» که پیش از نگارش فیلمنامه ساختههایی
چون «دارو دسته نیویورکیها»« ،فهرست شیندلر» و «مانیبال» را بر عهده
داش��ته است ،مسئولیت نوش��تن فیلمنامه «مرد ایرلندی» را نیز بر عهده
خواهد داشت و داستان فیلم نیز درباره یک تبهکار مافیایی به نام «فرانک
شیرن» است که با اقتباس از کتابی نوشته «چارلز براندت» ساخته میشود
و به پشت پرده قتل «جان اف کندی» میپردازد«.آل پاچینو» طی پنج دهه
حضور فعال در دنیای س��ینما در فیلمهای ماندگاری بازی کرده است که
از مهمترین آنها میتوان به «پدرخوانده»« ،سرپیکو»« ،بعدازظهر سگی»،
«عدالت برای همه»« ،گش��تزنی»« ،صورت زخمی»« ،بوی خوش زن»،
«مخمص��ه»« ،وکیل مدافع ش��یطان»« ،کافه چین��ی»« ،تاجر ونیزی»،
« 13ی��ار اوش��ن» و «قتل منصفانه» اش��اره ک��رد .وی ب��رای فیلمهای
«پدرخوانده»« ،سرپیکو»« ،پدرخوانده« ،»2بعدازظهر سگی» «عدالت برای
هم��ه»« ،گلن گلی گلنراس»« ،دیک تریس��ی» و «بوی خوش زن» نامزد
جایزه اسکار شد که برای فیلم آخری موفق به دریافت این جایزه شد.
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فرهنگی

خواننده موس��یقی نواحی ایران ش��اید با تصمیم فرزندش نبش قبر
میشود .این را می توان از گفته های هادی پورعطایی در گفتگویش
متوجه ش��د .هادی پورعطایی فرزن ِد زندهیاد غالمعلی پورعطایی در
گفتگو با تس��نیم ،درباره اوضاع کنونی خ��ود و خانوادهاش میگوید:
زمان��ی که پدرم در قید حیات بود ،مس��ئوالن ن��ه تنها کاری برایش
نکردن��د که ب��ه جایگاه هنرمندیاش ظلم بس��یار کردن��د .چرا باید
پدرم آنگونه در بس��تر بیماری میبود .وی ادامه داد :نهاد ریاس��ت
جمه��وری تنها ارگانی بود که به وضعیت پدرم رس��یدگی کرد و در
پرداخت هزینههای درمان ،ما را یاری کرد .خانه موس��یقی و وزارت
ارش��اد هیچ کاری برای ما نکردند .کسی که  50سال عمرش را برای
موس��یقی و فرهنگ ایران گذاشته بود دست آخر فدای باندبازی شد.
پورعطایی در ادامه صحبتهایش به انتقادهای شدید از خانه موسیقی
پرداخت و گفت :خانه موس��یقی دشمن موسیقی مقامی است .البته
مسئوالن خانه موسیقی به طور مستقیم این مسئله را بیان نمیکنند
اما با رفتارش��ان این مسئله را ثابت کردهاند .مسئوالن خانه موسیقی
بودجههای هنگفتی میگیرند و با همین بودجهها از خودشان تجلیل
میکنند .در همین خانه موسیقی خانمی هست که هرگاه با این نهاد
تماس میگیرم انگار سردعوا دارد .سالهاست که همه مدارکم را برای
بیمه شدن در خانه موسیقی فرستادهام اما پروندهام را گم کردهاند .وی
پژوهشگران موسیقی هم تاکید کرد :یکی از پژوهشگران
در انتقاد از
ِ
موسیقی در یکی از جشنوارههای موسیقی نواحی ،خطاب به حاضران
دهاتی عجق وجق را آوردهام
میگوید :عذرخواهی میکنم که یه عده
ِ
که برایتان اجرا کنند .مگر نه این که آقای پژوهش��گر به دلیل وجود
همین نوازندگان موسیقی محلی ،به نون و نوایی رسیدهاند .پرسشم
این اس��ت که چرا دیگران در عرشاند و ما در فرش .وی با اش��اره به
مشکالتی که برای دفن پدرش در تربت جام به وجود آمده بود ،گفت:
وقتی پدرم درگذشت ،نهاد ریاست جمهوری گفته بود که پدرم را در
مقبره فردوسی دفن کنند ولی شهردار و فرماندا ِر تربتجام با این کار
مخالفت کردند .آنها به ما وعده دادند که برای پدرم مقبره میسازند
و تندیسش را در شهر نصب میکنند و با همین وعدهها ما را متقاعد
کردند که پدرم در مقبره فردوس��ی دفن نش��ود .اما امروز مزار پدرم
حتی یک سنگ قبر هم ندارد .پورعطایی تاکید کرد :شهرداری بودجه
س��اخت مقبره و آرامگاه پدرم را دریافت کرده است اما نمیدانم چرا
تا کنون هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است .من میخواهم پدرم
در همان مقبره فردوسی دفن شود .میخواهم نبش قبر کنم و پدرم
را ببرم تا در همان مقبره فردوسی به خاکش بسپارم .هر کسی هم که
بیاید جلویم را بگیرد برخورد فیزیکی میکنم.
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