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هنوز به پنجم دسامبر سال 1791 
مانده بود تا موتزارت این آهنگســاز 
بااســتعداد جوان برای همیشــه 35 
ســاله بماند و زمان دیگر از او نگذرد. 
شبی از شب ها مردی با رویی پوشیده 

به ســراغش آمده بود تا قطعه ای را در 
رثای همســرش و برای سال مرگ او 
ســفارش بدهد و البته نیمی از مبلغ 
دستمزد ساخت این رکوئیم یعنی 100 
سکه طال را هم پرداخته بود. رکویئم 

قطعه ای آوازی اســت که برای اجرا با 
گروه کر و ارکستر نوشته می شود و در 

سوگ مردگان است.
 رکوئیمی که موتــزارت آن را در ر 
مینور آغاز کرد هرگز به دست خود او به 

سرانجام نرسید چراکه باور اینکه مرگ 
در کمین موزیسین نشسته عاقبت او را 
از پا انداخت و رکوئیمی که برای او قرار 
بود رنج سختی زندگی و هرمان فقر را 

بزداید آن را از زندگی تهی کرد. 

هرچند بیماری که بــا موتزارت از 
پیش ازاین ســفارش همراه شده بود 
عاملی بود تا او خود را با ســفارش این 
موسیقی در مســیر پایان سرنوشت 
بداند و با این رویکرد رکوئیم سفارش 

گرفته شده از ُکنت فرانک فون والسگ 
را عماًل با این دیدگاه برای خود بنویسد 

که در حال رفتن از دنیاست. 
ُکنت فرانــک فون والســگ این 
قطعــه را برای ســال مرگ همســر 
خویش سفارش داده بود اما قصدش 
از پنهان سازی خود برای سفارش این 
قطعه به موتزارت آن بود که بعدها این 
اثر را به نام خود اعالم کند، کاری که با 
دیگران نیز کرده بــود که البته با عدم 
سکوت همســر موتزارت این قصد او 
خنثی شد.  مرگ زودهنگام موتزارت 
نوشتن این قطعه را نصفه نیمه گذاشت 
اما همســر او از یکی از شاگردانش به 
نام فرانتس زاور زوســمایر خواست تا 
قطعه را تمام کند بلکــه بتواند مابقی 
دستمزد را بگیرد و این قطعه عاقبت 
این گونــه تکمیل و در ســال 1792 
تحویل اشراف زاده ســفارش دهنده 
شد. حاال با گذشــت 228 سال از این 
قطعه همچنان »رکوئیم مس« اثری 
بزرگ برای ســوگواری در کلیسای 
کاتولیک به همراه موســیقی اســت 
که جان آهنگســاز نامــدار دراثنای 
آن از بدنــش رفتــه و ســوگواره 
 آهنگســاز بر خویش را بــر آن نقش 

کرده است.

بازتاب مرگ و مرثیه سرایی در نگاه موزیسین 

رکوئیم موتزارت سوگواره آهنگساز بر جان خویش
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اجرای آثاری از بتهوون، آرنو باجانیان و تورو 
تاکمیتسو

کنسرت آنسامبل نیواک
آنسامبل »نیواک« 
ســوم و چهارم بهمن 
ماه در تــاالر رودکی به 
روی سن خواهد رفت 
و آثــاری از »لودویگ 
وان بتهــوون«، »آرنو 
باباجانیــان« و »تورو 
تاِکمیتسو« را در ایران 

اجرا خواهد کــرد. در این اجــرا »گلریز زربخش« 
نوازنده ویولن و »ژابیز زربخش« نوازنده ویولنسل 
به همراه »لیال رمضان« نوازنده پیانو به روی صحنه 

خواهند رفت.
از آنجا که سال 2020 به مناسبت 250 سالگی 
»لودویگ وان بتهوون« نابغه موسیقی جهان سال 
بتهوون نام گذاری شده است آنسامبل نیواک قطعه 
»پیانو تریو در می بُِمل ماژور اُپوس 1، شماره 1« اثر 
لودویگ وان بتهوون را به همراه قطعه »پیانو تریو فا 
دیِز مینور« اثر آرنو باباجانیان و قطعه »در میان جزر 
و مد« اثر تورو تاِکمیتسو در رپرتوار اجرایی این دو 
شب گنجانده اســت که دو قطعه پایانی ذکر شده، 

نخستین اجرای این آثار در ایران خواهند بود.
کنســرت آنســامبل نیواک راس ساعت 20 
روزهای پنجشنبه و جمعه، سوم و چهارم بهمن ماه 
در تاالر رودکی تهران به روی صحنه خواهد رفت. 
عالقه مندان به تهیه بلیت کنسرت آنسامبل نیواک 

می توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه نمایند.
آنسامبل نیواک در ســال 1387 توسط گلریز 
زربخش بــه همراه خواهرش ژابیــز بنیان گذاری 
شد. هدف اصلی تشکیل آنســامبل نیواک اجرای 
دوئت هــای ویولن و ویولن ســل از آهنگســازان 
کالسیک و معاصر بود. در سال 1387 این آنسامبل 
موفق به کســب رتبه نخســت و تندیس بیست و 
چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شد 
و نخستین کنســرت نیواک با اجرای دوئت های 
مشهور کدای، راول و مارتینو در تاالر رودکی تهران 

در اسفندماه همان سال برگزار شد. 
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در جدیدترین شماره فصلنامه موسیقی ماهور، 
85، در بخش گزارش دومین مطلب نوشته مهدی 
فراهانی، به قدیمیترین ضبط صوتــی موجود از 
دستگاه نوا میپردازد که عبارت است از یک استوانه 
ُفنوگراف به تاریخ 1316 هجری قمری، متعلق به 
خانواده معیرالممالک، با اجرای آقاحسینقلی که 
در آن  هم تار نواخته و هم شعری از سعدی را به آواز 
خوانده شده. مؤلف، پس از معرفی ُفنوگراف، به شرح 

و تحلیل محتوای آن میپردازد.
مطلب سوم بخش »گزارش« بازچاپ یادداشتی 
قدیمی، به تاریخ 1307 شمسی، است که در مجله 
ارمغان به چاپ رسیده بوده و مؤلف آن، موسیقیدانی 
بهنام آراِکلیان، با روشنبینیای که در زمان او نادر بوده 
است، دیدگاههای خود را درباره موسیقی ایرانی و 
مقایسه آن با موسیقی غربی آورده است. این مطلب، 
با همه کوتاهی، حاوی برخی نکات تاریخی جالب 
نیز هست که هیات تحریریه ماهور را به بازچاپ آن 
بیشتر ترغیب کرده است.  در همین بخش، بازچاپی 
از مصاحبه ای با مهرداد پهلبد، وزیر فرهنگ و هنر در 
دوره پهلوی دوم، که در مجموعه تاریخ شفاهی ایران 
به چاپ رسیده است منتشرشــده است که هیات 
تحریریه ماهور بخشی از آن را که به موسیقی مربوط 
می شود آورده. بازچاپ این مصاحبه، که حاوی نکات 
جالبی درباره سیاست های فرهنگی آن زمان است و 
می تواند برای تاریخ نویسان بسیار مهم باشد، صرفاً 

برای مقاصد علمی صورت گرفته است.

نوا

نو  نوا

لیال موسی زاده

سال گذشته سامانه بامک، بانک اطالعاتی موسیقی 
کشور، توسط انجمن موســیقی راه اندازی شد تا تمامی 
امور اهالی موســیقی در زیرمجموعه وزارت ارشاد تنها 
با ثبت در این ســامانه موردقبول و قابل رتق وفتق باشد. 
یعنی تنها مرجع ثبت نامی بــرای هر مراوداتی با وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و زیرمجموعه آن از طریق این 
ســامانه به صورت یکپارچه صورت پذیرد. در این راستا 
انجمن های موسیقی در استان ها برای امور تصدی گری 
مســئولیت ها و همچنین مدیران برخی جشنواره های 
استانی ازجمله گروه نوازی موسیقی فارس نیز این سامانه 
را مرجع ثبت نام معرفی کردند. در این سامانه برای تمامی 

افرادی که به صورت مســتقیم با حوزه موســیقی فعال 
هســتند ازجمله خبرنگاران و تهیه کنندگان و ناشران 
نیز این امکان فراهم  شــده بود. درنتیجه انتظار می رفت 
جشنواره موســیقی فجر امســال به این اقدام شایسته 
یکپارچه سازی در ذیل ارشاد احترام و اهمیت دوچندانی 
قائل شود و برای ثبت نام موزیسین ها از طریق فراخوان 
بدین سامانه آن ها را ارجاع دهد اما جالب اینجا بود که در 

فراخوان خبری از سامانه بامک نبود.
 ضمناً هفته گذشــته نیز فراخوان ثبت نام رسانه ها 
و خبرنگاران برای پوشش خبری جشــنواره موسیقی 
فجر پیش رو منتشر شــد که در آن هم وقعی به سامانه 
بامک نهاده نشده  بود و تنها مرجع جهت ثبت نام همان 
سایت جشنواره موســیقی فجر معرفی شده بود که این 

هم مصداق عدم یکپارچگی و رفتار ســلیقه ای مدیران 
زیرمجموعه ارشاد است که نظم پذیری ندارند و ترجیح 
می دهند تعبیر خود را به هر شــکل دلبخواهی در اجرا 
اعمال کنند. به هرروی اکنون عالقه مندان پوشش خبری 
جشنواره موســیقی فجر بر وب ســایت این فستیوال تا 
18 دی ماه فرصــت ثبت نام دارند و انتظار کمی اســت 
اگر جشنواره موسیقی فجر نام و اســامی خبرنگاران و 

رسانه های مرتبط را بر روی همان ســایت منتشر کند 
و در اختیار رســانه ها قرار دهد. همان گونه که جشنواره 
فیلم فجر امســال دست به اقدام شفاف ســازی زد و نام 
تمامی خبرنگارانی را که درخواســت بلیت جشــنواره 
موسیقی فجر کرده اند را منتشر ساخت و با  این اقدام در 
راستای شفافیت از فساد پیشگیری کرده؛ الزم است که 
مجریان جشنواره موســیقی فجر نیز با جدیت بیشتری 
در این راستا شفاف ســازی و دقیقا مشخص کنند برای 
هر خبرنگار و رســانه بلیت کدام اجراها را و به چه تعداد 

تخصیص داده اند. 
بد نیســت میزان عملکرد هر رســانه در مقایسه با 
تعداد بهره از اجراها نیز ســنجیده شود و البته همکاری 
جشــنواره با یا بدون تبعیض رســانه ای مورد قضاوت 
همگان قرار گیرد. مدیرانی که جسارت شفاف سازی را 
دارند حتماً برای آینده خویش و کشور از این کار کوتاهی 
نخواهند کرد. آینده ای که در آن با شفافیت مانع جدی 

فساد خواهیم بود.

نام و بلیت های خبرنگاران جشنواره فجر را در سامانه اعالم کنید

شفافیت؛ ضرورت عملی دوری از فساد

بیتا یاری

ادب مرد به ز دولت اوست. کاری ندارم که 
با این جمله و ضرب المثل هرکسی چه چیزی 
را در خاطر می آورد و البته شرایطی که آن را به 
بیان واداشته که پرواضح است از یک بی ادبی 
و گستاخی پرده برمی دارد. ولیکن موافقید که 
این ضرب المثل برگرفته تضمین وار از شعر 
سعدی صاحب سخن، نغزترین و البته گاهی 
بلندترین فریادها و اعتراض هاست. فریادی 
که شاید بد نباشد گاهی بر سر متولیان دولتی 
فرهنگ کشید آن هنگام که پس از چند دهه 
ادعاهای بزرگ  در حوزه فرهنگ ســازی و 
اخالقی هنوز رفتاری مبتنــی بر آموزه های 
اولیه فرهنگ یعنی ادب را فراموش می کنند 
و یا خود را واالتــر از رعایت ادب می دانند که 
برای دیگران خرج کنند که اگر چنین است 
باید فاتحه تمام فعالیت ها و نمونه سازی های 
فرهنگی توســط ایــن دولتمــردان عرصه 
فرهنگ را خواند. و بیشتر به دستاورد آن ها 
فکر کرد و این گونه به راز استحاله شدن ادب 

این اولیــن پایه فرهنــگ را در فضای امروز 
بهتر دانســت و درک کرد. راستی با مدیران 
دولتی فرهنگ که هنوز رفتار و معاشرت را بر 
مبنای ادب نیاموخته اند چه می توان گفت؟ 
و به راســتی نباید بگوییم که ما چه مردمانی 
بودیم که این گونه ها بر ما سال ها فرمان های 

فرهنگی و ارشادی صادر کردند؟
پنجشــنبه دوازدهم دی ماه، بیســت و 
پنجمین اجرای کنســرت شهر خاموش در 
تاالر وحدت تهران بود و میهمانانی که بنیاد 
رودکی در ردیف اول این کنسرت نشانده بود 
حسرت و تأثر بزرگی بر دل حاضرین در سالن 
و اهالی موسیقی نهاد. مهمانانی که به لطف 
صندلی هایی که از هر کنســرت برگزارشده 
در تاالر وحــدت به رایگان می بایســت در 
اختیار تاالر وحدت قــرار گیرد در ردیف اول 
جای خوش داشــتند اما به رغم آنکه برخی 
سالیان سال در ســمت های مهم دولتی در 
حوزه موســیقی حضور داشتند نشان دادند 
که چرا هنوز ما نمی توانیــم دم از فرهنگ و 
رفتار شایســته مردم بزنیم وقتی مسئولین 
عرصــه فرهنگ هنــوز بعــد از دهه ها خود 
را ملــزم به رعایــت ادب و شــرایط محیط 

نمی داننــد و همــواره برای خــود تبصره و 
ماده ای برای وتو کردن حــق دیگران دارند 
و از این گذر بر باالدســتی بودن خود تأکید 
دارند. تأکیدی که ناشــی از جایگاه خردی 
اســت که آنها برای مردم قائل انــد. هنگام 
برگزاری کنســرت شــهرخاموش به علت 
فضای موسیقی بیش ازاندازه نیازمند سکوت 
حاضرین در ســالن اســت اما مهمانان ویژه 
بنیاد رودکی در ردیف اول از پچ پچ و ســخن 

گفتن دست بردار نبودند. 
ضمن اینکه فراموش کرده بودند که پس 
از آغاز اجرای موســیقی رفت وآمد نگهبانان 
ســالن و مهمانداران در جلوی سن ممنوع 
است اما مدیر روابط عمومی بنیاد رودکی که 
مدام با گوشی موبایل خود سرگرم بود و حس 
و حواس مخاطبان پشت سری را از بین می برد 
گاهی با دســت مهمانداران را فرامی خواند و 
سفارش چیزی را می داد تا برای مهمانانش 
که آنها را می خواست این گونه گرامی بدارد 

بیاورند. 
گاهی برای بروشور و گاهی برای یک لیوان 
آب خوردن. این وضعیت نشــان می داد که 
مهمانانی که به ســالن آمده اند ابتدایی ترین 

آداب سالن کنسرت همانا ســکوت را از یاد 
برده انــد و حتی فراموش کرده اند بروشــور 
با خود بیاورند و ضمناً تحمل یک ســاعت و 
چهل دقیقه نشســتن و شــنیدن موسیقی 
جدی را ندارند. بیگانگی آن ها با موســیقی 
جدی اظهر من الشمس بود و البته حرجی بر 
شهردار تهران نیست اما مدیر روابط عمومی 
بنیاد رودکی، مدیرعامل بنیاد رودکی، مدیر 
دفتر موســیقی و معاون اسبق هنری وزارت 
ارشــاد یا همان مدیرعامل موزه موســیقی 
چرا؟ آنها چرا اجازه می دادند در حین سکوت 
حاکم شــده در ســالن و اجرای قطعه طرقه 
توسط اســتاد کلهر، مهمانداران سالن برای 
پخش بروشور و یا دادن یک لیوان آب جلوی 

مهمانان ردیف اول کرنش وار حرکت کنند و 
مزاحمت برای ردیف های عقب تر از ردیف یک 
ایجاد کرده و مانع دید آنها شوند. آیا ماحصل 
سال ها فعالیت در حوزه فرهنگی هنری این 
ابتدایی ترین رفتار را به آنها نیاموخته است و یا 
اینکه آنها خود را ملزم به رعایت آن نمی دانند 
و سمت و پست آنها اجازه هرگونه بی احترامی 
را به مخاطبان کنســرت در پشــت سر آنها 
فراهم می کند. بماند که این عمل آنها احترام 
به موزیسین روی سن را هم نادیده می گرفت. 
آیا نباید با دیدن مدیرانی که سه دهه بر عرصه 
مدیریت فرهنگی-هنری کشــور ســیطره 
داشتند اما این مسائل ابتدایی را نیاموخته اند 

از هر امیدی به بهبود ناامید شد؟

در حاشیه حضور مدیران شهری و متولیان سابق و فعلی وزارت ارشاد در کنسرت شهرخاموش
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