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بیتا یاری

مبلغ بودجــه دفتر موســیقی 
مطابق آنچه در الیحه بودجه ســال 
99 به مجلس ارســال و ارائه شــد 
رقمی حــدود 56 میلیارد تومان در 
نظر گرفته  شــده بود که نسبت به 
مبلغ بودجه ســال 98 رشد شش و 
نیم میلیاردی دارد و اکنون با گذشت 
نیمی از سال و تعطیل بودن بسیاری 
از فعالیت های موســیقایی ازجمله 
کنســرت ها و بی رونق بــودن بازار 

فعالیت های اقتصادی تهیه کنندگان 
حوزه موسیقی، بعید است سازمان 
برنامه و بودجه نیــز مبلغ زیادی از 
آن را بــرای دفتر موســیقی جاری 
ساخته باشد و از سوی دیگر بحران 
اقتصادی، رکورد و تورم وحشتناک 
باالی 40درصد و عدم امکان تبادل 
مالی با سایر کشورها و بلوکه شدن 
منابع ارزی در خارج از کشور امکان 
تحقق بودجه را کمــی دور از انتظار 
ساخته است هرچند امکان گشایش 
هرلحظه وجود دارد. اما ازآنجایی که 
بودجه اندک حوزه موســیقی تنها 
منابعی است که از سوی بیت المال 

بــرای عمــوم جامعه موســیقی 
تخصیص می بایــد هزینه کرد این 
بودجه و گزارش درباره میزان تحقق 
بودجه نیازی اســت که از مدت ها 
پیش شناسایی شده و مطابق دستور 
رئیس جمهــور مبنی بر شــفافیت 
و انتشــار هزینه کــرد و رعایت آن 
درخصوص انتشــار ریز هزینه کرد 
بودجه دفتر موسیقی و بنیاد رودکی 
در ســال 96، انتظــار می رفت این 
روند برای ســال های آتی ادامه یابد 
اما اکنون دو ســالی هست که هیچ 
گزارشــی از ریز هزینه کرد بودجه 

دفتر موسیقی منتشر نشده است.

اردیبهشت ماه ســال 98 بود که 
علی ترابــی، مدیر دفتر موســیقی 
که شــفافیت مالی را سرلوحه خود 
داشــت و عملکرد مالی ســال 96 
را بــرای اولین بــار در تاریخ وزارت 
ارشــاد منتشر ســاخته بود پس از 
14 ماه مدیریت بر دفتر موسیقی از 
آن اســتعفا کرد، ازآن پس جانشین 
او در دفتر موســیقی خود را ملزم به 
رعایت انتشــار گزارش هزینه کرد 
بودجه ســاالنه ندید و عماًل با عدم 
شــفافیت مالی برای مبارزه با فساد 
در دفتر موســیقی و وزارت ارشــاد 

مانع تراشی کرد.

اینکه چــه دالیلی باعث شــده 
اســت مدیر فعلی دفتر موســیقی 
علی رغــم موافقت وزیــر فرهنگ و 
ارشاد بر شــفافیت مالی، عالقه ای 
به انتشــار گزارش عملکــرد مالی 
بودجه های خرج شده در سال پیش 
از مدیریت خود و پارســال نداشته 
باشد را باید از معاونت هنری ارشاد 
به عنوان نهاد ناظر بر دفتر موسیقی 
پرســید؛ اما هر چه هست روالی که 
پیش از حضــور مدیر فعلــی دفتر 
موسیقی ایجاد شــده بود را ایشان 
به یک باره گسسته است و عالقه ای به 
پاسخگویی دراین باره ندارد. آن هم 
در شرایطی که کشور ما بیش از تورم 
درگیر بیماری ناکارآمدی مدیریت 
و تبعیــض در هزینه کــرد بودجه 
است و شایسته اســت برای مبارزه 
با فساد و ناکارآمدی هزینه کردهای 
مالی در خصــوص بودجه به عنوان 
بیت المــال عمومی کامــاًل دقیق 
منتشر و مشخص شــود حضور هر 
مدیر در دفتر موسیقی و عملکرد او 
چه تناسبی با وضعیت مالی او دارد 
و چه بهبودهایی در حوزه موسیقی 
حاصل شــده و یا چه مواردی نیاز به 

بررسی دارد. 
اما اینکــه به طورکلی هزینه کرد 
مخفیانــه بماند و گزارشــی درباره 
آن به مــردم داده نشــود شــیوه 
پسندیده ای نیســت و شبهاتی را به 

عملکرد مدیران وارد می سازد.
اغلــب اهالی جامعه موســیقی 
سال هاســت از بودجه دولتی نفعی 
نمی برنــد و البتــه در خصــوص 
هزینه کــرد شایســته آن نیــز 

اعتمادی بــه دولتمــردان ندارند، 
ازاین رو اعتمادسازی دوطرفه بین 
دولتمردان و موزیســین ها تنها با 
شفافیت و انتشــار گزارش عملکرد 
مالی و دخیل دانستن نظرات جامعه 
موسیقی ممکن است به مرورزمان 
ایجاد شــود؛ اما در جایی که اهالی 
موســیقی نامحرم بودجه ســاالنه 
دولت بــرای خود هســتند و از آن 
بهره ای نمی برند آیا نباید پرســید 
که این هزینه کــرد بودجه در کجا 
خرج شده و می شود که اغلب جامعه 
موســیقی از آن نفعــی ندارند؟ آیا 
بعد از چهل و اندی ســال نباید این 
شیوه اصالح شــود؟ آیا باید اجازه 
داد هــر مدیــری کــه  در حــوزه 
موســیقی صاحب منصب شد خود 
 را محــق بر جفــا به اغلــب جامعه 

موسیقی بداند؟

چرا دفتر موسیقی هزینه کرد بودجه سال گذشته را منتشر نمی کند؟

مخالفان شفافیت، همچنان پیروز میدان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اسامی قطعات و آلبوم های جدید دارای مجوز 
منتشر شد

موسیقی پاپ همچنان پررونق
دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ظرف هفته آخر شهریورماه مجوز 59 

آلبوم و تک آهنگ را صادر کرده است.
روابط عمومــی دفتر موســیقی جزییات این 
خبر را بدین شــرح اعالم کرده: 5 آلبوم موسیقی 
در ژانرهای ســنتی )1 آلبوم( و پــاپ )4 آلبوم( و 
54 تک آهنــگ در ژانرهای ســنتی )۲ قطعه(، 
پاپ )4۳ قطعه( و تلفیقــی)9 قطعه( طی روزهای 
هفته آخر شــهریورماه از دفتر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز گرفتند. آلبوم های 
»رودین« به آهنگســازی و خوانندگی میالد رضا، 
»ستاره دنباله دار« به آهنگسازی و خوانندگی میثم 
گودرزی، »نگاه« به آهنگســازی مجید رضازاده و 
خوانندگی امین عراقی، »سرمازده« به آهنگسازی 
و خوانندگی میرحسین حسینی و آلبوم موسیقی 
سنتی »زخمه« به آهنگسازی و خوانندگی مسعود 
میرزاحمد مجوز انتشار دریافت کرده اند. از میان تک 
قطعه هایی که مجوز انتشار آن ها صادرشده می توان 
به قطعه »عشق« به خوانندگی حسام الدین سراج 
و آهنگسازی فرید الهامی، قطعه »نگار بی وفا« به 
خوانندگی ساالر عقیلی و آهنگسازی مسعود تدینی، 
قطعه »نوروز ما« )به پاسداشــت طبیعت و نوروز( 
به خوانندگی محمد رشــوند و آهنگسازی رامین 
عبداللهی، قطعه عاشورایی »دیدار« به خوانندگی 
امیر شیشه گران و آهنگسازی فرید نادری، قطعه 
»جمعه بی شنبه« به خوانندگی فریدون آسرایی و 
آهنگسازی پیام شفاهی و »فصل پریشان شدنم« به 
خوانندگی و آهنگسازی علی زند وکیلی اشاره کرد. 
در شش ماهه نخست ســال جاری، ساالر عقیلی  
برای 4 قطعه دیگر به نام های می ترسم، قطعه مادر 
)به مناسبت روز مادر(، قطعه باران بهاری و قطعه 
دلبسته شدم از دفتر موسیقی مجوز دریافت کرده 
است. این در حالی است که میزان درخواست مجوز 
برای آثار پاپ و تلفیقی بیشتر شده و آثار ارائه شده در 
حوزه سنتی افزایش نداشته است. روابط عمومی 
دفتر موسیقی در انتهای خبر ارسال شده با توضیح 
اینکه گزارش صدور مجوز دفتر موسیقی هر هفته در 
قالب خبر منتشر می شود، توضیح داده که برای این 
آثار صرفاً مجوز انتشار صادرشده و زمان انتشار آن در 

اختیار مالک اثر خواهد بود.

شب نیشابور منتشر شد
پارتیتور و پارت ها

آهنگساز: فرامرز پایور
مقابله و حاشیه  نویسی: 

مینا افتاده
مــه  منظو  : شــر نا
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کتاب هــای »خانــه  

پایــور« برای طیف وســیعی از موســیقی دانان، 
هنرجویان و دانشجویان موســیقی و نوازندگان 
ســازهای ایرانی کتاب هایی کاربردی هســتند. 
معضلی که موسیقی ایرانی با آن روبه روست؛ کمبود 
و ضعف منابع گروه نوازی است. فرامرز پایور در عمر 
هنری خود با گروه سازهای ایرانی اش بیش از سی 
سال برای این گروه ساخته است تنظیم کرده است. 
آثار گرانبهایی که او برای گروه سازهای ایرانی نوشته 
است می تواند در تجزیه وتحلیل، تمرین گروه نوازی 
و ساز های ایرانی، شــناخت تاریخ گروه نوازی در 
ایران و بســیاری ایده ها و فعالیت های دیگر به کار 

گرفته شوند.
با دسترسی خانه   پایور به دست نوشته های ایشان، 
راه تصحیح و مقابله و انتشار این آثار هموارشده است 
و ازاین پس این ســری از آثار ایشــان در دسترس 

جامعه ی موسیقی ایرانی قرار خواهد گرفت.
الزم است گوشزد کنیم که فرامرز پایور این آثار را 
به صورت پارتیتور بلکه به شکل پارت های جداگانه 
ثبت کرده اند. خانه  پایور ضمن حفظ خصوصیات 
ثبت ایشان در کتاب ها، این آثار را به صورت پارتیتور 
هم به چاپ رسانده اســت که برای آهنگسازان و 

سرپرستان گروه های ایرانی بسیار راهگشاست.
در هر کتاب ابتدا توضیحاتی ضروری برای تشریح 
نت نویسی و مقایسه نســخه ها آمده است، سپس 
پارتیتور اثر و در ادامه پارت های جداگانه برای هر ساز 
که معموالً شامل پارت: نی، کمانچه، قیچک ، آلتو، 

سنتور، تار، رباب و عود است، آمده است.

نوا

نو نوا

لیال موسی زاده

به این تصویر نگاه کنید: عکس اجرای اخیر 
ارکســتر فیالرمونیک برلین در شهریورماه 
است که در سالنی با یک ســوم تا یک چهارم 
جمعیت مخاطب معمول برگزار شده و نیمی 
از ارکستر نیز روی ســن حاضر نیستند. این 
شرایطی اســت که بعد از هفت ماه تعطیلی 
به مطرح ترین و منظم ترین ارکســتر جهان 
بیماری عالم گیر کووید 19 تحمیل کرده است 

تا همچنان بتواند راهش را ادامه دهد.
ماه گذشته هنگامی که مدیر این ارکستر 
باسابقه و مشهور از بازگشــایی فعالیت های 
ارکستر ســخن گفت نکات جالب توجهی را 
مطرح کرد که شــرایط بیماری کرونا به آن ها 
تحمیل کرده و الزم است که مواردی را در نظر 

بگیرند و اجرا کنند.
اولین موردی که به آن اشاره داشتند درباره 
تهویه ســالن و کمک گرفتن و بــه کار بردن 

سیســتمی مضاف بر آنچه تاکنون در سالن 
استفاده می شده است برای تهویه بهتر و ایجاد 
هوای در جریان درون ســالن بود. امکانی که 
ایجاد آن برای تمامی اجتماعات در سالن های 
سرپوشیده بسیار مهم است؛ اما فعال این امکان 
تنها از عهده آلمانی های منضبط و با دیسیپلین 
برآمده اســت؛ چراکه هم موارد بهره برداری 
از ســاختمان و اضافه کردن دســتگاه تهویه 
را به نکویی انجام داده انــد و هم تغییراتی در 
استطاعت شــهرداری برلین به عنوان حامی 
مالی اصلی این ارکســتر یک صد و اندی ساله 
ایجاد کرده اند؛ مهمتر اینکه افزودن سیستم 
تهویه منجر به تخریب بخشی از دیوار یا سقف 
و ... و یا تغییرات آن چنانی در بنای ســالن یا 
افزودن صدای اضافه در این سالن نشده است. 
حتماً چنین مواردی در یک ســالن کنسرت 
باید رعایت شــود تا کیفیت اجرا دستخوش 

تغییرات نشود.
دومین مســاله پس از ایجاد زیرســاخت 

الزم، مســاله فنی هنری بود که مدیر ارکستر 
از به کار گرفتن نیمی از اعضا در ارکستر برای 
ایجاد فاصله بین نوازندگان مطرح ســاخته 
بود و اینکه الزم است حتماً در بین نوازندگان 
سازهای بادی چوبی یا بادی برنجی ها با فاصله 
یک و نیم متری برقرار باشد ازاین رو با کمبود 
نیروهای اصلی تنها قطعاتی اجرا خواهد شد 
که به ارکســتر بزرگ نیاز ندارند و یا در بخش 
بادی چوبی و یا بادی برنجی ها بتوان با تعداد 
کم نوازنده آن ها را به انجام رساند؛ یعنی مدیر 
فنی این ارکستر فاصله گذاری و رعایت آن را 
در انتخاب برنامه ها و قطعات برای اجرا لحاظ 
و متناسب با شــرایط ایجادشده فصل جدید 
فعالیت های ارکســتر فیالرمونیک را تعریف 
کرده است. مساله ای که از درایت و پختگی و 
تجربه و اشراف این تیم به قطعات سمفونیک 
خبر می دهد و نشان از اهمیت رعایت سالمتی 
و امتداد فعالیت حرفه ای و الزام هر دوشان به 
باقی بودن در منظم ترین ارکستر سمفونیک 

دنیا دارد.
حاال این مســاله را مقایسه کنید با شرایط 
اجرای موســیقی نمایش علمــدار در تاالر 
وحدت. بــه عکس دوم مربوط بــه این اجرا و 
گفته های مسئولین مربوطه دقت کنید. فاصله 
بین نوازندگان ارکســتر را ببینید، تبلیغات 
مورد نظر مسئولین و دســت اندکاران درباره 
این اجرا را بخوانید که نه حرفی از سیستم های 
اضافی تهویه  شده و نه رعایت فاصله و کاستن 
از اعضای ارکســتر مدنظر قرار گرفته است. 
در انتخاب رپرتــوار قطعات اجرایی نیز چنان 
تجربه ای نبوده اســت که تنها قطعاتی اجرا 
شود که احتیاج به سازهای بادی نداشته باشد.

آن هم ارکستر سمفونیک تهران که از سال 
گذشته نه رهبر دارد و نه تمرینی داشته است. 

اصرار مدیرعامل بنیــاد رودکی بر اجرای یک 
قطعه با ارکســتری به نام ارکستر سمفونیک 
تهران به منظور ســپردن رهبری ارکستر به 
بردیا کیارس که توان و تجربــه ای در این راه 
ندارد از آن مســائلی است که هیچ گونه موارد 
هنری و ساماندهی منظم در آن نقشی ندارد و 
تنها مواردی است که می توان گفت مدیرعامل 
بنیاد رودکی که در مــدت حضورش در این 
سمت خبط و خطاهای بسیاری را مرتکب شده 

است یک نمونه دیگر هم بر آن افزوده است.
وگرنه هر عقل سلیمی می داند که ارکستر 
بی سامان سمفونیک تهران نه رهبر دارد و نه 
توان اجرا؛ و نه می بایست با شرایط نامناسب 
تهویه در تاالر وحدت به روی سن رود. اینکه 
خواسته مدیرعامل بنیاد رودکی این است که 
از بردیا کیارس یک رهبر ارکستر سمفونیک 
بسازد به هرحال آرزوی خام و یا عیب نیست 
و پس از بیســت ســال اســتمرار فعالیت در 
رهبری ارکســتر حتماً چنین چیزی ممکن 
است اما بازی با ســرمایه های این مملکت و 
جان نوازندگان در این شــرایط پیک ســوم 
شیوع بیماری کرونا قابل دفاع نیست. هرگاه 
این ارکســتر آن قدر نظم و ســامان یافت که 
همــواره برنامه های فصل به فصل ســاالنه و 

مرتب داشته باشــد و آن را موبه مو اجرا کند 
آن وقت می تواند برای ایام ســوگواری محرم 
و صفر که همه ساله ارکستر در تعطیلی به سر 
می برد برنامه مناسبتی هم بچیند نه اکنون که 
ارکستر بدون رهبر بعد از 7 ماه تعطیلی ملزم 
به اجرای برنامه ای مناســبتی در پیک شیوع 
کرونا شود تنها برای رهبر ساختن از یک نفر. 
آن هم با قطعه ای که از نظر فنی متناســب با 
شرایط شــیوع بیماری کرونا و فاصله گذاری 
اجتماعی نیست و یا روی کاهش تعداد نفرات 
و اینکه قطعه انتخابی رای اجرای ارکســتر و 
گروه بزرگ نوازنــدگان از کیفیت باالی فنی 
و هنری نیز برخوردار نیســت؛ دقت نشــده 
است که پیرو آن حرف وحدیث های بسیاری 
ازجمله دخیل ساختن منابع مالی و رفاقت ها 
در کار هنری و ناکارآمدی مدیریت را به دنبال 
داشــت. ازاین رو اجرای علمــدار برای یک 
ارکســتر تعطیل نمی تواند جز بــرای ترمیم 
رفاقت ها و یارکشی هایی که خسارت آن ها در 
دولت بعدی مشخص خواهد شد، معنا یابد. به 
راستی چه مرجعی به این پرسش که این اجرا 
برای هنر موسیقی خاصه ارکستر سمفونیک 
چه میزان غیرقابل جبران خواهد بود؛ پاســخ 

می دهد؟

مقایسه میزان رعایت پروتکل ها و لحاظ موارد فنی در اجرای ارکستر سمفونیک تهران  و ارکستر فیالرمونیک برلین

این کجا و آن کجا؟!

دنگ و دونگ

اغلب اهالی موسیقی 
سال هاست از بودجه 

دولتی نفعی نمی برند و 
البته درخصوص هزینه کرد 
شایسته آن نیز اعتمادی به 
دولتمردان ندارند، ازاین رو 
اعتمادسازی دوطرفه بین 
دولتمردان و موزیسین ها 

تنها با شفافیت و انتشار 
گزارش عملکرد مالی و 
دخیل دانستن نظرات 
جامعه موسیقی ممکن 

است به مرورزمان ایجاد 
شود
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