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لیالموسیزاده

چند آهنگساز ایرانی ســراغ دارید 
که نت هایشــان در آرزو و انتظار به صدا 
درآوردن و اجــرا، بر کاغذهــا منتظر و 
ساکت نشسته اند؟ چند موزیسین سراغ 
دارید که بتوانند از پس هزینه های اجاره 
ارکســتر و اجرای قطعات سمفونیک 
خویش بربیایند؟ چند اســتاد دانشگاه 
و آهنگســاز حرفه ای ســراغ دارید که 
قطعات و آثار ارکسترالشان که بر مبنای 
موسیقی کالسیک غربی است و مجال 
اجرا با ارکستر سمفونیک تهران را یافته 
باشد؟ اصاًل مگر ارکســتر سمفونیک 
تهران که حاال دیگر الشه بی دروپیکری 
از آن باقی مانده به غیراز »پیتر و گرگ« 
و چند قطعه نام آشنای هزار بار اجراشده، 
اثری از آهنگسازان ایران را نیز در رپرتوار 
اجرایی خود جای می دهد؟ و یا تنها اگر 
بخواهد پز اجرای قطعات آهنگســازان 
ایرانی را بدهد قطعــه ای از آهنگ های 

پاپ رهبرش را به عنوان بیز اجرا می کند 
تا آن هم نفعی برای رهبرش باشد چراکه 
هیچ ارکستر ســمفونیکی قطعاتش را 

الیق اجرا نمی داند. 
ارکستر ســمفونیک ها در سراسر 
دنیا تنها آثار واجد شــرایط سمفونیک 
آهنگســازان مطرح و بــزرگ دنیا را به 
خاطر ارزشــمندی خود اثر به رایگان 
اجــرا می کنند چراکــه ارزش اجرایی 
قطعه موسیقی سمفونیکشان این اجازه 
را می دهــد و در غیر این صــورت برای 
دیگر آهنگسازان می بایست هزینه های 
ارکستر برای به اجرا درآمدن هر قطعه 
پرداخت شود و ارکستر به صورت اجاره ای 
در اختیــار رهبر قرار بگیــرد و قطعات 
آهنگسازان بنا به درخواست خودشان 
با پرداخت هزینه در رپرتوار ارکســتر 
اجاره ای جــای بگیــرد. چراکه ارزش 
یک ارکســتر حرفه ای به رعایت اصول 
حرفه ای و هنــری در جهت نگهداری 
صحیح و رشد و ارتقای آن است. و رشد و 

ارتقای یک ارکستر نیازمند رعایت اصول 
حرفه ای هنری است. ارکستری که به 
اجرای قطعات سفارشــی و فرمایشی و 
تحمیلی به رایگان تن بدهد و یا جایگاه 
رهبری آن حرمتی نداشــته باشد که 
هرروز بدون ارزیابی شایستگی فردی که 
می خواهد آن را هدایت کند، رهبری آن را 
به کسی دیگری بدهد که دیگر ارزشمند 
نیست و جایگاه جدی و حرفه ای ندارد. 
بلکه همانند یک جمع و گروه تمرینی 
غیرحرفه ای اســت که بــدون هدف و 
اسلوب کار حرفه ای هرروز به کاری بدون 
تأثیر مثبت در نتایج آن مشغول هستند.

و این ارزش ارکســتر را باید کسانی 
که آن را برپا کرده اند از ابتدا دانســته و 
به صورت جدی درک کرده باشــند تا 
اجازه ندهند هر برنامه بی ارزشی در آن 
امکان اجرا بیابد. اینجاست که ارزش یک 
مدیرهنری مجرب را می توان به نیکی 
دریافت که می تواند کشــتی ارکستر 
ســمفونیک را از ورطه رفاقت و شرایط 

تحمیلی بیرون بکشــد و در آن نماند و 
اجازه ندهد هر قطعه بی ارزشــی ولو به 
درخواســت دارندگان ارکستر در آن به 
اجرا دربیاید. این گونه موارد اســت که 
نشان می دهد در نبود مدیرهنری باتجربه 
و زبده، و همچنین در نبود شورای فنی-
هنری، شرایط بد و بدتر مدام به ارکستر 
تحمیل می شود. آن گونه که در این دو 
سه سال اخیر به ارکستر سمفونیک تهران 
تحمیل شده است و نه از شورای فنی-
هنری در آن خبری هست، نه رهبر الیقی 
دارد و نه دارندگان ارکســتر ارزش آن را 
درک کرده اند. ازاین رو مدام آن را همچون 
بازیچه ای به رقص درمی آورند. روزی با 
اجرای موسیقی فیلم و قطعات سبک و یا 
آثار تکراری و روزی با در اختیار قرار دادن 
دربست ارکستر به یک آهنگساز برای 
اجرای قطعات و رهبری توأمان. بماند که 
این مساله زیرکی چکناواریان در متقاعد 
کردن مدیران دولتی ارکستر سمفونیک 
تهران و ناآشنایی آن ها با این آهنگساز 
همیشــه بهره مند از امکانات و بودجه 
عمومی را نشان می دهد. چراکه اگر با او 
آشنا بودند و سوابق و آثار این آهنگساز 
را می شــناختند ترجیح می دادند که 
بودجه و امکانات را در اختیار کســانی 
بدهند که کمتر بهره منــد از امکانات 
دولتی بوده اند. حداقل متوجه می شدند 
که چرا در روزگار حکومت پهلوی دوم که 
آتش تنور ملی گرایی داغ بود ایشان نان 
برای ملی گرایی می پخت و دم از ایرانی 
بودن می زد و بــرای جلب توجه ملکه و 
موردعنایت او قرارگرفته قطعه رستم و 
سهراب می ساخت و پیشکش می کرد 
و بعد از انقالب به یک باره غایب در ایران 
بود و در خارج از ایران اســمی از ملیت 
واقعی خویش نمی برد و بعدازاینکه دیگر 
سکه اش در آن ســوی آب ها خریداری 
نیافت به ایران بازگشــت و چون تنور 
تعلقات مذهبی و تشیع اسالمی را داغ 
دید نان خویــش را در آن پخت و دم از 

عاشورا و امام حســین زد. برای او فرقی 
نمی کند ملکه در قدرت باشد یا وزیرانی 
چون حســینی، چراکه از هر دوبه یک 
اندازه منتفع می تواند بشــود روزگاری 
با ســاخت اپرا برای ملکه و روز دیگر با 
سرهم کردن چند موســیقی فیلم در 
قطعه ای به نام »رســول عشق و امید« 
برای دولتمردان دولت نهــم. اینکه او 
می تواند در همه دولت ها و حکومت ها 
مورد لطف باشــد جای بحث در اینجا 
نیســت اما قطعاتش و آنچه ساخته و با 
ارکسترها به اجرا درآورده و منابعی که 
به رایگان در اختیــار او قرارگرفته جای 
بحث است.  چکناواریان بیش از دو دهه 
اســت که دیگر به عنوان رهبر ارکستر 
کاری جدی انجام نداده است و تقریباً از 
این حرفه بازنشسته شده است. اما چون 
هنوز در ایران به علت ناآگاهی مدیران 
دولتی می تواند از این مساله بهره برداری 
کند مــدام در کمین فرصتی اســت تا 
بتواند اگر ارکستری را توانست به دست 
آورد حتی برای یک شــب فبهالمراد و 
المقصود؛ همانند سه شب هفته گذشته 
که ارکستر سمفونیک دربست در اختیار 
او بود. و یا در تعامل با مدیران دولتی آن ها 
را متقاعد کند که ارکسترها توان اجرای 
قطعات او را ندارند و اسباب اجرا و ضبط 
قطعات او را در خارج از ایــران و با اجاره 
ارکستر برایش فراهم کنند. )همان گونه 
که شــنیده ها حکایت از این ماجرا در 
سه سال گذشته توسط نامه سفارشی 
معاونت هنری وقت به یکی از بانک های 
خصوصی برای وام بالعوض داشت(، و یا 
مدیران دولتی را تشویق کند تا از او برای 
مناسبتی درخواست ساخت قطعه ای 
را کنند و برایش بهــای هنگفتی را هم 
بپردازند )همانند آن که ســال گذشته 
برای چهل ســالگی انقالب 57، بنیاد 
رودکی به او سفارش داد(. و یا قطعات از 
پیش ساخته شــده خود را در به عنوان 
سمفونی مذهبی به مسئولین بفروشد 

همانند آنچه در سمفونی رسول عشق 
و امید رخ داد چراکه او بخشی از قطعات 
موسیقی فیلم هایی را که پیش تر ساخته 
بود باهم ترکیب کرده بود و با اســمبل 
کردن موسیقی های دیگران در کنار آن، 
برای آن نام سمفونی را برگزید و به مبلغ 
هنگفتی اجرای آن را به دولتمردان دولت 

نهم واگذار کرد.
بماند که هنــوز تصمیم گیرندگان 
بودجــه وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد و 
مدیران دولتی اندکــی دراین باره فکر 
نکرده اند که چرا بایــد از منابع موجود 
بیت المــال بــرای کل مــردم و تمام 
موزیسین های این کشور تنها یک نفر 
این گونه به صورت خــاص، انحصاری و 
سفارشی بهره مند شود؟ و آیا این همان 
برابری و عدالت در تسهیم منابعی است 
که وزارت ارشاد باید در کشور جا بیندازد؟ 
آنهم درجایی که بسیاری از آهنگسازان 
دانش آموخته تــر و خوش قریحه تر از 
پس هزینه های اجرای قطعات خویش 
برنمی آیند و ارکستر سمفونیک تهران 
نیز هرگز مجالی به آن ها برای اجرا شدن 
آثارشــان نمی دهد. آیا ســپردن چند 
شب ارکستر سمفونیک تهران به یک 
موزیسین انحصاری کردن منابع برای 
افراد خاص نیست؟ ارکستر سمفونیک 
چطور؟ آیــا در انــدازه یک ارکســتر 
مناسبتی تضعیف، تحقیر و نازل نشده 

است؟
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 آغاز بلیت فروشی 
»شهر خاموش«

بلیت فروشــی کنسرت »شــهر خاموش« 
کیهان کلهر و کوارتت مینیاتور که به علت قطعی 
سرتاسری اینترنت و عدم دسترسی به وب در 
هفته آخر آبان ماه، کنسل شــده بود؛ از امروز 
یکشــنبه، 10 آذرماه، رأس ساعت 15 بر روی 
سایت تیوال آغاز می گردد. کنسرت کیهان کلهر 
در تاریخ 7 تا 9 دی ماه روی صحنه خواهد رفت و 

از امروز بلیت آن قابل خریداری است.
    

روزشمارمعکوس
مهلت فراخوان جشنواره 

موسیقی فجر
مهلت ثبت نام و ارسال آثار به سی و پنجمین 
جشنواره موســیقی فجر تا 17 آذرماه جاری 
است و پس از پایان مهلت ثبت نام، آثار رسیده به 
جشنواره از طریق فراخوان توسط هیات انتخاب 

بررسی می شود.
    

 لغو کنسرت 
به دلیل شرایط جامعه

»علیرضا عصار« و »محسن شریفیان« که 
هر دو قرار بود هفته پایانی آذرماه در تهران روی 
صحنه بروند اعالم کردند که فعاًل قصد برگزاری 
کنسرت ندارند. این اتفاق در حالی و بافاصله کم 
رخ داده است که بلیت فروشی یکی از این اجراها 
هم شروع شده بود. محســن شریفیان قرار بود 
روز بیست و دوم آذر و با همراهی گروه »لیان« 
و به همت موسســه »آوای دوران« در ســالن 
میالد نمایشگاه بین المللی اجرا داشته باشند. 
فروش بلیت های این کنسرت از چندی پیش 
آغازشده بود اما محســن شریفیان در پستی با 
اشاره به شــرایط کنونی اعالم کرد که تا اطالع 
ثانوی تمامی کنسرت ها و اجراهایش در ایران 

برگزار نمی شود.
علیرضا عصار هم عصر جمعه هفتم آذرماه 
با انتشار پستی اعالم کرد که با توجه به اتفاقات 
اخیر و مســائل پیش آمده تصمیم به برگزاری 
کنسرتش در زمان دیگری گرفته است. بر اساس 
اعالم قبلی از سوی موسسه »صوت آوای هنر« 
برنامه ریزی الزم برای برگزاری کنسرت علیرضا 
عصار در تاالر وزارت کشور و طی روزهای 27 و 
28 آذر انجام شده بود. همچنین قرار بود فروش 
بلیت های این کنســرت هم از روز 26 آبان آغاز 
شــود اما پس از اختالالت سرتاسری اینترنت، 
فروش بلیت های اجرای او هم در هاله ای از ابهام 
قرار داشت. نکته حائز اهمیت کنسرت علیرضا 
عصار این بود که او پس از دو سال دوری از صحنه 
قصد داشــت طی دو شــب در تهران به دیدار 

دوستدارانش برود.
    

تعویق انتشار آلبوم جدید 
چاوشی

جدیدترین آلبوم »محسن چاوشی« طبق 
گمانه زنی ها و خبرهای غیررسمی قرار بود در 
پنجم آذرماه منتشر شود. اما تیم تهیه و تولید 
این پــروژه در اطالعیه ای جدیــد توضیحاتی 
را پیرامون تأخیر در انتشــار آلبــوم »بی نام« 
چاوشی اعالم کرده اند. در اطالعیه گروه تهیه و 
تولید آلبوم بی نام آمده است: »تیم تهیه و تولید 
آلبوم »بی نام« با احترام به مخاطبین فهیم آثار 
محسن چاوشــی و مردم عزیز ایران با توجه به 
 مســائل پیش آمده طی روزهای اخیر، تصمیم 
گرفت انتشــار آلبوم را به زمان و احوال بهتری 
موکول کند. نیازی به تکرار و یادآوری نیســت 
که محسن چاوشی برای طرفداران و مخاطبین 
خود همیشه عشق و احترام فراوان قائل بوده و 
به احترام و خواست شما قطعه  »بحر تفکر« به 
آلبوم اضافه شده است. اخبار و اطالعات مربوط 
به آلبوم و زمان دقیق انتشــار به زودی صرفاً از 
طریق مجاری رسمی اطالع رسانی خواهد شد.«

نوا

بنا به دعوت مرکز هنری احمد ســایگون در شــهر 
ازمیر کشور ترکیه، روز جمعه هشــتم آبان ماه ارکستر 
سمفونیک دولتی ازمیر با ررهبری علی رهبری به همراه 
دان زو، نوازنده مشهور ویولن چینی، به روی صحنه رفت 

و آثاری از روبرت شومان و گوستاو مالر را اجرا کردند. 
ارکســتر ســمفونیک دولتــی ازمیر جــزو یکی از 

بهترین ارکسترهای کشــور ترکیه به شــمار می آید. 
این ارکستر که از ســال 1975 به صورت ارکستر بزرگ 
سمفونیک فعالیت های خودش را شــروع کرده است؛ 
تاکنون با اغلب رهبرها و سولیســت های مشهور جهان 
 همکاری داشته و تورهای مختلفی در کشورهای جهان 

برگزار کرده است. 

اکنون ایــن ارکســتر برای 
همکاری طوالنی مــدت قرارداد 
جدیدی بــا علی رهبــری رهبر 
بین المللی ایرانی به امضا رسانیده. 
علی رهبــری رهبر و مدیرهنری 
سابق ارکسترهای سمفونیک در 

شهرهای، بروکسل، پراگ، زاگرب، ماالگا 
و تهران، کنســرت اختتامیه فصل هنری 
گذشــته و افتتاحیه این فصل ارکســتر 
سمفونیک دولتی استانبول را نیز به عهده 
داشــت. رهبری تاکنون با بیش از 120 
ارکستر ســمفونیک در قاره های مختلف 
همکاری داشته و تنها در کشور ترکیه نیز 
15سال همکاری با ارکستر سمفونیک دولتی 
استانبول و 7 ســال با ارکســتر سمفونیک 

دولتی آنتالیا را در کارنامه خود دارد. 

درازمیراجراشد

کنسرت علی رهبری و دان زو، ستاره مشهور چینی 

بیتایاری

وقتی قرار نیست تالطم گسترده اقتصادی این 
چند سال اخیر خاموش شود و عالجی برای این درد 
به طورجدی و ریشه ای اندیشیده شود درنتیجه 
مدام درد بــر روی دردهای بی شــمار این مردم 
انباشته می شود. مردمی که زندگی روزمره شان 
به سختی صورت می گیرد و به گفته رئیس جمهور 
60 میلیون نفر را نیازمنــد کمک ها و اعانه دولت 
کرده است. در شرایطی که به سختی زندگی روزمره 
امکان پذیر است برگزاری یک جشنواره دانشجویی 
و بلیت فروشی برای کنسرت های موسیقی جدی 

همانند فیل هوا کردن سخت و دشوار می نمایاند. 
آن هم برای دانشجویان موســیقی که همیشه 
ازنظر بودجه و امکانات فرهنگی-هنری متناسب 
با رشــته تحصیلی شــان در مضیقه برای انجام 
امور اجرایی خود هستند و مشخص نیست چرا 
بودجه دانشکده های موسیقی در برابر بودجه های 
فرهنگی ســایر رشته های دانشــگاهی این قدر 
ناچیز اســت. هرچند بنگاه های بزرگی در قالب 
مؤسسات فرهنگی از بودجه عمومی دولت نفع 
می برند و مشخص نیست در کجاها این بودجه را 
هزینه می کنند اما بودجه رویدادهای دانشجویی 
رشته های هنری خصوصاً موسیقی بسیار ناچیز و 
غیرقابل باور است.  دانشجویان هرگز رنگ آرامش 
را در هیچ اتفاقی در این کشور ندیده اند؛ هر بار که 

اعتراضاتی در کشور برگزارشده عاقبت ضرری به 
دانشجویان هم رسیده، بهتر بگوییم شرایط امنیتی 
همواره به دانشجویان و دانشــگاه و رویدادهای 
دانشجویی آسیب رسان بوده و هست؛ هرکجا که 
پای مواضع امنیتی رسیده اولین چیزی که سلب 
شده امنیت و شرایط عادی زندگی روزمره است که 
زندگی دانشجویان نیز از آن منشعب شده؛ شرایط 
تحمیلی امنیتی به واسطه اعتراضات گسترده به 
افزایش قیمت بنزین که در اقصی نقاط کشور روی 
داد به دانشجویان دانشگاه ها در اقصی نقاط کشور 
به ویژه دانشجویان رشته موسیقی دانشگاه هنر نیز 

خسارتی عمده وارد کرد.
قرار بود جشــنواره دانشــجویی صبا که به 
موســیقی اختصــاص دارد از تاریــخ دوم تا 14 

آذرماه در دانشگاه هنر با همکاری بنیاد رودکی 
برگزار شود. اما پیش از آغاز تبلیغات این رویداد 
با به محاق توقیف رفتن و قطعی اینترنت توسط 
شــورای امنیت کشور، دسترســی 82 میلیون 
ایرانی به اینترنت قطع شد و ازاین رو این جشنواره 
دانشجویی که با بودجه ای بسیار ناچیز که حتی 
هزینه شهریه یک ترم مهدکودک یکی از آقازادگان 
نیست نتوانست به درســتی روی کنسرت های 
جشــنواره تبلیغ کند و برای عالقه مندان حوزه 
موسیقی خبررسانی درستی برای هر شب برنامه 
این جشــنواره انجام دهد تا آنها را از این رویداد 
مهم مطلع سازد و همچنین بخشی از هزینه های 
برگزاری جشنواره را تأمین کند. درنتیجه با قطعی 
اینترنت شــرایطی به این جشنواره تحمیل شد 
که بین برگزاری جشــنواره ای بی مخاطب و یا 
جشنواره ای با هزارویک شب بدهی اما پرمخاطب، 
دومی را انتخاب کنند و زحماتــی که برای این 

جشنواره کشیده اند دست کم 
در بین عالقه مندان و 

اهل فن دیده شــود و عموم نیز راهی برای دیدن 
برنامه های آن داشته باشند. درنتیجه بلیت فروشی 
این رویداد به کلی منتفی شد تا جشنواره پذیرای 
عموم باشــد حتی اگر تیم اجرایی و برنامه ریزان 
این رویداد دانشجویی بخشی از هزینه ها را نتوانند 
تأمین کنند و بازهم متناسب وضعیت دانشجویی 
همیشــه در مضیقه همچنان تحت فشار مالی از 
جوانب گوناگون باشند البته درنتیجه فشارهای 

امنیتی.

بلیتفروشیجشنوارهموسیقیصبابهدلیلقطعیاینترنتمنتفیشد

جشنواره ای با بدهی انبوه، اما پرمخاطب

دنگ و دونگ

آیاسپردنچندشب
ارکسترسمفونیکتهران
بهیکموزیسینانحصاری

کردنمنابعبرایافراد
خاصنیست؟ارکستر
سمفونیکچطور؟آیا
دراندازهیکارکستر

مناسبتیتضعیف،تحقیرو
نازلنشدهاست؟

 شماره   394   /یکشنبه  10 آذر   1398  /    4  ربیع الثانی 1441  /   1 دسامبر   2019

صاحبامتیاز:موسسهاطالعرسانيوخبرگزاريایلنا
مدیرمسئول:مسعودحیدري

زیرنظرشورايسردبیري
مدیربازرگانیوروابطعمومی:مرتضیبلوکی

چاپ:کاروکارگر66817317
نشانيتحریریه:تهران،خیابانانقالب،خیاباندانشگاهنرسیدهبهروانمهر،پالک132

تلفنتحریریه:66956600)021(
t oseei r ani . i r


