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بیتا یاری

در ذیــل بند »برنامــه حمایت و 
صیانت از موســیقی ملــی« جدول 
برنامه وبودجه وعــده 80 میلیارد و 
میلیون تومان بــرای هزینه کرد در 
موسیقی توســط دولت اختصاص 

داده  شده است.
این مبلغ نشان دهنده 44درصد 
رشد نسبت به سال گذشته در بودجه 
بخش موســیقی وزارتخانه فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســت؛ اما افزایش 
بودجه در کجا و برای چه انجام  شده 

است؟ به جدول نگاهی بیندازید.
بزرگتریــن افزایــش بودجه به 
سرفصل »ایجاد آرشیو ملی موسیقی 
ایران« اختصــاص دارد که بودجه 
آن برای ســال آتی بیش از سه و نیم 
برابر شده اســت. و در جدول بودجه 

موســیقی، این بزرگتریــن درصد 
افزایش اســت که تاکنون مشخص 
نشــده آیا معاونت هنری یــا دفتر 
موسیقی نسبت به آرشیو موسیقی 
ایرانی اقدام صورت می دهند یا کدام 
شــرکت زیرمجموعه یا پیمانکاری 
بودجه این ردیف را به مصرف رسانده 
و می رساند. یعنی اگر شما هم متوجه 
شدید که این سرفصل ردیف بودجه 
در کجا خرج می شود نویسنده را نیز 
مطلع فرمایید. اصــوالً اولین بار نیز 
فــرزاد طالبی، وقتــی در دولت اول 
تدبیر و امید در سال 1395 عهده دار 
ســمت مدیریت دفتر موسیقی بود 
وعده داده بود که تا پایان آن ســال 
ایجاد آرشــیو ملی موســیقی ایران 
پایان می پذیرد و استمرار »ایجاد« آن 
تا به امروز حتی با عوض شدن معاونت 
هنری و مدیران دفتر موسیقی جای 

تعجب دارد.
بــرای ســال آتــی 72درصد از 

بودجه » کمک به مؤسسات، مراکز، 
انجمن ها،کانون هــا و تشــکل های 
صنفی موســیقی« کاســته شده و 
بودجه این ردیف به کمتر از 30درصد 
ســال 99 تقلیل پیدا کرده است. با 
توجه به ادغام انجمن ها و مؤسساتی 
چون توســعه هنرهای معاصر این 
ردیف بودجه احتمال کاهش داشت. 
اما انجمن موســیقی ایــران منحل 
نشده و در انجمن های دیگر نیز ادغام 
نشده اســت و می بایست این ردیف 
باقی می مانــد. اما آنچه مشــخص 
نیســت کمک به نهادهــای صنفی 
موسیقی اســت که با توجه به عدم 
انتشار هزینه کرد بودجه در دو سال 
گذشته زیرمجموعه معاونت هنری 
وزارت ارشــاد مشــخص نیست در 
سال های پیشین چگونه و چه مقدار 
به اصناف موسیقی کمک شده است 
و آیا در ســال آینده این مبلغ برای 
فعالیت صنفی کفاف می دهد؟ باید 
متذکر شــد خانه موســیقی ردیف 
بودجه جداگانه دارد و امسال نیز 65 
درصد افزایش بودجه برای این خانه 
در ردیفی جداگانه لحاظ شده است. 
هرچند تاکنــون هیچ گونه جدول 
مالی هزینه کــرد بودجه دریافتی از 
ارشاد این موسســه فرهنگی هنری 
که ذیل وزارت ارشــاد قــرار دارد، 

منتشر نشده است.
اما حمایت از موســیقی نواحی و 
آیینی تنها 5 درصد افزایش بودجه 
داشــته اســت که نشــان می دهد 
علی رغــم کاســتی های فــراوان 
در این حــوزه دولــت آن را مکفی 
می داند. همان طور که در سال های 

گذشــته اغلــب موزیســین های 
بلنــدآوازه نواحی با فقــر و بدبختی 
دست به گریبان بوده اند و بهره ای از 
بودجه دولتــی نبردند بعد از این هم 
 قرار نیست این وضعیت بغرنج بهبود 

پیدا کند.
بودجه دفتر موسیقی، 80درصد 
نســبت به مبلغ ســال 1399 رشد 

نشــان می دهد و همین طور بودجه 
بنیــاد رودکی 71درصــد افزایش 

داشته است. 
بنیــاد رودکی به عنــوان دارنده 
ارکسترهای ملی و سمفونیک تهران 
ردیف بودجــه جداگانــه ای برای 
ارکســترها دارد که برای آن امسال 
51درصد رشد قایل شده است و این 

افزایش نسبت با افزایش بودجه بنیاد 
رودکی 20 درصد کمتر است. یعنی 
امور ستادی و مدیریتی بنیاد رودکی 
به مراتب بیشتر بودجه بر تشخیص 
داده  شده اســت تا دو ارکستر ذیل 

مدیریت این بنیاد.
جشــنواره های موســیقی نیز 
بهره آن چنانی از ســفره گســترده 

دولــت در ســال آتــی نبرده انــد 
و تنها 16درصــد بــرای برگزاری 
جشــنواره های موســیقی افزایش 
بودجه لحاظ شده اســت که حتی 
در مقایســه با نــرخ تورم و یــا نگاه 
مدیران دولتی موسیقی برای هزینه 
 رتق وفتق امور دفتــری خویش هم 

بسیار ناچیز می نماید.

اما فعالیــت نظارتــی در حوزه 
موســیقی هــم بــرای ســال آتی 
95درصد به نسبت سال 99 افزایش 
بودجه داده شــده اســت تا به طور 
متوســط 44درصد افزایش بودجه 
در بودجــه ســال آتی موســیقی 
لحاظ شود. از این رو می توان گفت 
بودجه به ســمت کارهای اجرایی و 

ســتادی در وزارت ارشاد چرخیده 
اســت و چاقی بودجه صــرف امور 
مدیریتی خواهد شد و فعالیت های 
موســیقایی و اجرایــی و حمایت از 
برنامه های موسیقی و موزیسین ها 
در درجــه چنــدم اهمیــت برای 
 افزایــش در بودجه بــوده و بهبود 

در آن مدنظر نیست. 

بودجه 1400 به نفع برنامه های موسیقایی موزیسین ها نیست؛

به نام موسیقی به کام بخش های اداری وزارت ارشاد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 مدال جشنواره بین قاره ای 
برای عکاس ایرانی

مدال طال و تقدیر جشنواره عکس بین قاره ای 
آلمان، آفریقــای جنوبی و اندونــزی به »احمد 

خطیری«، عکاس ایرانی رسید.
 به گزارش روابط عمومی فیــاپ در ایران، در 
جشنواره عکس بین قاره ای که در سه سالن آلمان، 
آفریقای جنوبی و اندونزی با سه موضوع آزاد رنگی، 
آزاد تک رنگ و موضوع حرکت و ورزش برگزار شد، 
عکس »تعادل« در سالن اندونزی از احمد خطیری 
مدال طالی جشــنواره و در ســالن آلمان عکس 
»تنهایی« از وی تقدیر جشنواره را از آن خود کرد. 
در این رویداد که زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ( و PSA برگزار شد، آثاری از عکاسان 
عضو کلوپ عکس فوکــوس )نمایندگی فیاپ در 
ایران( در بخش های مختلف جشنواره شامل عرفان 
آقابابائی، احمد خطیری، فاطمه ورپشتی، میرعلی 
پرندک، سیداحسان مرتضوی و امیرحسین هنرور 
پذیرفته شدند. احمد خطیری عکاس ایرانی عضو 
رسمی انجمن عکاســان ایران و عضو فدراسیون 
جهانی هنر عکاسی )فیاپ( پیش از این مدال طالی 
فیاپ فوتوژرنالیسم صربستان 2017، مدال طالی 
رومانی، مدال طالی قبرس، مدال نقره نیوجرسی 
آمریکا، مدال برنز وارنا بلغارستان، مدال برنز 2014 
چین، تقدیر ویژه هیأت داوران جشنواره عکاسی 
در ایتالیــا 2020 و ...  را از جشــنواره های متعدد 
بین المللی کسب کرده است. خطیری همچنین 
پذیرش بیش از 250 اثر در جشنواره های متعدد 
بین المللی، برگزاری ده ها نمایشگاه متعدد انفرادی 
و گروهی در داخل و خارج از کشور، دبیری و داوری 
چندین جشنواره ملی و بین المللی را نیز در کارنامه 
خود دارد. گفتنی است فدراسیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ( به عنوان تنها مؤسسه بین المللی در 
زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته 

شده است.

لودرها محوطه تاریخی پنج هزار 
ساله جوبجی را صاف کردند

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

لودرها محوطه تاریخی پنج هزار ساله ای را در 
خوزستان صاف کردند؛ ترانشه های باز الیه های 
تاریخی »جوبَجی« هشــتم دی مــاه در معرض 
هجوم جاده سازان قرار گرفت و دو ترانشه تخریب 
شد. آن هم در حالی که باستان شناسان اینجا در 
حال فعالیت روی یک گورســتان پارتی بودند و 
قرار بود الیه دوره عیالمی هــم به زودی حفاری 
شــود. این محوطه تاریخی بارها در طی ماه های 
اخیر در معرض دســت درازی مسئوالن شهری 
رامهرمز برای احداث جاده قرار گرفت با این بهانه 
که ماشین های ســنگین معدن کاران با سرعت 
و راحتی بیشــتری رفت و آمد کنند؛ جاده ای که 
دقیقا از حریم درجه یک و عرصه محوطه تاریخی 

جوبجی می گذرد.

 ابالغ ثبت ۹ اثر فرهنگی تاریخی 
به استاندار تهران

علی اصغر مونســان، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، در نامه هــای 
جداگانه به اســتاندار تهران مراتــب ثبت 9 اثر 
فرهنگی تاریخی را ابالغ کرد. در این فهرســت 
آثاری چون کلیسای سرکیس مقدس، ورزشگاه 
امجدیــه و خانه دولــت آبادی ) اثــر معماری 

هوشنگ سیحون( به چشم می خورد.

تجسمی

گردشگری

 اعضای هیأت انتخاب آثار بخش رادیوتئاتر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر 
معرفی شــدند. بنابر این اعالم، میرطاهر مظلومی، کاظم نظری و فرهاد امینی 
مسئولیت انتخاب رادیوتئاترهای رسیده به دبیرخانه این رویداد را برعهده دارند.

این بخش توســط دبیران ســابق در ســال های اخیر از فجر حذف شــده 
بود؛ اما پیشــتر با حضور نــادر برهانی مرند،  بخش حذف شــده رادیــو تئاتر به 
 جشــنواره فجر بازگشــت. دبیری این بخش برعهــده امین رهبــر از مدیران 

رادیو نمایش است.

دبیرخانــه فجــر بــرای معرفــی هیــأت انتخــاب آثــار ایــن بخــش، 
 گوشــه ای از فعالیت هــای هنــری اعضــای هیــأت انتخــاب را نیــز اعالم 

کرده است.
میرطاهر مظلومی

میرطاهر مظلومــی متولد 1350 در تهران بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
و صداپیشــه، گوینده و از بازیگران مطرح نمایش های رادیویی اســت. بازی در 
فیلم های سینمایی »دلشکسته«، »وقتی همه خوابیم«، »زمهریر«، »رستاخیز«، 
»به نام پدر«، »ایران برگز«، »اخراجی ها 2« و سریال های »خانه بی پرنده«، »تا 
ثریا«، »روزگار قریب«، »سی امین روز« و آثار نمایشی، رادیویی و دوبله بخشی از 

کارنامه حرفه ای این هنرمند است.
کاظم نظری

کاظم نظــری متولــد 1350 در تهــران و کارشــناس ارشــد کارگردانی 
تئاتــر و فیلــم و دکتــرای مدیریــت رســانه از دانشــگاه تهــران و مدرس و 

رییس دانشــکده رادیــو و تلویزیون دانشــگاه صداوســیما و عضو شــورای 
نمایش رادیو اســت. وی عــالوه بر عضویــت در هیأت های انتخــاب و داوری 
و ســمت های اجرایــی در رویدادهــای فرهنگــی و هنــری کارگردانــی 
نمایش هــای »خورشــید کاروان«، »تــوکا در قفس«، »موســی و شــبان«، 
 »مرگ در می زند«، »آخریــن بازی«، »مســتخدم ماشــینی« و... را برعهده 

داشته است.
فرهاد امینی

فرهاد امینی متولد سال 1364 در تهران نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر و 
دانشجوی دکترای مطالعات عالی هنر، مدیر دپارتمان نمایش دانشگاه هنر پارس 
و مدرس دانشگاه هنر تهران است. وی تاکنون نویسندگی بیش از 200 قسمت 

نمایش رادیویی را برعهده داشته و جوایزی را نیز از آن خود کرده است.
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حســین مسافر آستانه 11 تا 21 

بهمن 99 برگزار می شود.

در ادامه معرفی عوامل جشنواره تئاتر فجر

هیأت انتخاب بخش رادیوتئاتر فجر مشخص شد

نیما نوربخش

برای معرفی کتاب امروز به ســراغ حــوزه ای رفتم که 
کمتر درباره اش می نویســم و می خوانم امــا مخاطبانی 
مغتنم دارد و نویسنده ای محترم. بنیامین رضایی همان 
جهانگرد نویسنده ای است که پیشتر خبر سفر های پر فراز 

و نشیبش را از دوستان شنیده بودم. 
همــان وقت کــه داشــت در ســفری ماجراجویانه، 
دور اروپــا را با خودروی پژو ســاخت میهنــش در 110 
روز می گشــت و تجربیات دل انگیزش را در رســانه های 
مجازی به اشتراک می گذاشــت.  از قضای روزگار چندی 

پیش میزبانش بودم و نســخه ای از کتاب نخستش را هم 
به یادگار هدیه گرفتم. کتاب »یه دونــه ولی مردونه « به 
انگلیسی »be alone but be a man« مجموعه ای از 
دلنوشته های او در مرز نظم و نثر است که شاید برخی به 
اشتباه از آن ها تلقی شــعر نو کنند.  وی این دلنوشته های 
رمانتیک را در هنگامه ســفرهایش بــه تحریر درآورده و 
تالش کرده در 64 صفحه، 51 نوشته کوتاه را با مضامین 
 عاشــقانه و مفاهیم زندگــی به ســاده ترین بیان ممکن 

به انتشار برساند. 
به عنوان نمونه در یکی از دلنوشــته های خوب کتاب 
با عنوان » پرده« می نویســد: »روزهای اول خانه شــان 
پرده نداشــت، خجالت می کشــیدند همدیگــر را نگاه 
کنن/ چند روز بعد یک پرده توری خریدند تا عشق شــان 
را از مردم پنهان کنند/ چند ســال بعد یک پرده ضخیم 
خریدند که مردم خیابان شــاهد دعوایشــان نباشــند/ 
بعدا پرده را کنار زدند تا بتوانند همسایه های شــان را در 
خانه های روبرو دیــد بزنند/ مدتی پرده پوشــی کردند/ 
چندی پرده دری کردند/ بعد بی پرده همه چیز را گفتند/ 

ماه ها بود پرده ها کثیف و پاره شده بود، حوصله نداشتند 
عوضش کنند«. مفید آنکه در هر صفحه، عکسی قرار داده 

 تا هم به جذابیت بصری کتاب کند و هم چشــم مخاطب 
را خسته نکند. 

نکته اینکه گونه زبان نوشــتاری رضایی، گاه محاوره 
)گفتاری( هســت و گاه ادبی.  بدین ترتیب اگر مخاطب، 
برخی متــون این کتــاب را در جایی دیگــر مثل فضای 
مجازی بخواند ممکن اســت اقــدام به ویرایــش افعال 
کند که در این صــورت با متن اصلی متفاوت می شــود. 
همچنان که در همین دلنوشــته »پنجره« در خط اول، 
شناسه فعل »کنند« به صورت »کنن« و ابتر نوشته شده 
 ولی در ادامه، باقی افعال با شناســه و بن ماضی و مضارع 

درست هستند. 
البتــه این دوگونگــی زبانی در برخی از نوشــته های 
دیگر کتــاب هم دیده می شــود. به هــر روی، چاپ دوم 
کتاب »یه دونه ولی مردونه« در شــمارگان 1000 نسخه 
توسط موسسه فرهنگی جهانگیری با همکاری نشر آوای 
دانش گســتر، به بازار آمده و اگر از عالقمندان به مطالعه 
دلنوشته های احساسی هســتید؛ مطالعه این کتاب را به 

شما پیشنهاد می کنم.

کتاب امروز: 

یه دونه ولی مردونه
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