روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

صاحب امتياز :موسسه اطالعرساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول :مسعود حيدري
زيرنظر شوراي سردبيري

چاپ :کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر ،پالک 132
تلفن تحريريه)021(66956600:
اینستاگرام@tosee.ir ani :
		
نشانی سایتtoseeir ani.ir :

مدیر بازرگانی و روابط عمومی :مرتضی بلوکی

8

چهارگاه

toseeir ani.ir

شماره / 538یکشنبه 25خرداد  22/ 1399شوال 14/ 1441ژوئن 2020

نوا

در حاشیه یک اجرای غیررسمی و غیرعادی ارکستر ملی

ارزانفروشان ارکستردار ،مطربسازان درباری

بیتا یاری

مدتهاســت که ارکســتر ملی
روی فعالیت جدی را ندیده است ،از
همان اسفند  97که دیگر رهبر ثابت
آن کنار گذاشته شد تا هماکنون که
یکسال و اندی از آن زمان میگذرد،
این ارکســتر بدون داشــتن رهبر
مشــخص و ثابت مدام بــه رهبرانی
برای یکشــب یا چند اجــرا واگذار
شــده اســت .رهبرانی که شاید در
اندازه رهبری یک ارکستر آموزشگاه
هم شایستگی نداشتند و یا رهبرانی
که از دانش خوبــی برخوردارند ،اما
هنوز ســنهای جدی و بینالمللی
را تجربــه نکردهاند .ازایــنرو بیراه
نیســت که بگوییم این ارکستر باری
است که روی دست صاحبش مانده
است هرچند برای آن بودجه خوبی
بگیرد ،اما عالقهای به سروســامان

دادن این ارکستر بهصورت حرفهای
و در اشلی شایســته نام ایران ندارد و
ترجیح میدهد هرازگاهی نوازندهها
را دور هم جمع کنــد و رهبری را به
یک رهبر (هرکســی که شــد ،مهم
نیســت در چه ســطحی از دانش یا
تجربه قــرار دارد) بســپارد؛ گویی
که با یک ارکســتر کرایــهای موقت
روبهرو هســتیم که هر بار بهمنظور
یــک برنامه خاصــی نوازندگانش را
جمع میکند تا برای یک برنامه کار
کنند ،و دستآخر هم نه رهبر ثابتی
و نه برنامه مدونی که نشان دهد قرار
است این ارکستر در یکفصل کاری
چه به انجام برساند و چه حضوری در
عرصه جدی موسیقی داشته باشد.
و اکنون نیز ســه ماه و اندی است که
به سبب شــیوع بیماری کووید 19
فعالیتهای اهالی هنر تعطیل است
و تنها ارکســتر ملی کشورمان که با
اســتفاده از بودجه دولتی نگهداری
میشــود نیز بدون فعالیت جدی و

دور از سن مانده است .اما گویا بدون
رهبر بودن این ارکســتر و مشــکل
معیشــتی اعضای ارکســتر دغدغه
مدیرعامل بنیاد رودکی نیست و در
این روزها که اجتماعات و کنسرتها
تعطیل هستند از ارکســتر ملی در
جهت نمایــش گســتره مدیریتی
خود بهرهبــرداری میکند؛ آنهم با
نزول شأن ارکستر ملی و نوازندگان
ارجمند آن .در این روزها که سنهای
رسمی خالی از اجراست ،مدیرعامل
بنیاد رودکی ،اجراهای حاشیهای را
برای نوازندگان ارکستر ملی تکلیف
کرده اســت .ازجمله حضور و اجرای
نوازندگان ارکســتر ملی در حاشیه
جلسه شــورای معاونین سازمانها،
وزارتخانهها و هماندیشــی مدیران
ن هم نه در روی سن بهصورت
دولتی آ 
رســمی بلکه در راهروی سرسرای
طبقه دوم تاالر وحدت و بدون رهبر
ارکســتر برای خودنمایی و شیرین
کردن مجلس مدیــران دولتی اگر

نباشد و فهم مدیرعامل بنیاد رودکی
از ارکســتر را نشــان ندهد که قطعاً
جایگاه رهبر ارکستر را درک نکرده
اســت و ارکســتر را در حد مطربان
بنگاه شــادمانی میداند قطعاً حراج
شخصیت و آبروی هشتاد و اندی ساله
ملی است و مشخص نیست این حد از
نزول تشــخص ارکستر چه آوردهای
برای مدیرعامل بنیاد رودکی و وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد.
بد نیســت مدیران فعلــی بنیاد
رودکی و ارشــاد اندکی از تاریخچه
این ارکستر را بدانند که روزگاری چه
کسانی بر مســند مدیریت و هدایت
آن نشســتهاند و چه خــون دلها
برای نگاهداری بــا ارج و احترام آن
کشیدهاند تا کســی همانند مطربان
و عمله طرب با آنهــا برخورد نکند
و چنین انتظارات غیررســمیای از
آنان نداشته باشــد .بد نیست بدانند
اگر نخواندهاند ،که روزگاری روحاهلل
خالقی که نام بــزرگ و نکویش با نام

ارکستر ملی عجین است برای آنکه
ارزش نوازندگان تــا حد عمله طرب
خاصه (مطرب ویژه شاه) پایین نیاید
درخواســت خاندان پهلوی را برای
اجرای ارکســتر در دربار به میمنت
حضــور ولیعهد یکی از کشــورهای
اروپایی نپذیرفت تــا اختصاصی در
دربار برای شــاه و مهمــان ویژهاش
بنوازنــد و ترجیح داد شــخصیت و
جایگاه ارکستر را نگاه دارد و جایگاه
ارکستر را در نگاه دربار نیز ارتقا دهد و
اجازه شکستن آن را نیز به هیچکسی
ولو اعلیحضرت(!) ندهد.
روزگاری انســانهای بزرگــی
همچــون خالقی از آبرو و تشــخص
این ارکستر تا سرحد خداحافظی از
پســت دولتی ولو کمدرآمد معلمی
دفاع کرده و شغلشان را در راه حفظ
تشخص ارکستر ازدســتدادهاند و
حاال با چنین مدیران دولتیای مواجه
هستیم که حاضرند برای شادی جمع
سیاسی-دولتی نوازندههای ارکستر
را تا حد عملگان طرب پایین بیاورند و
پز ارکسترداری فشل خود را (همانند
یک دارایی شخصی) به سایر مدیران
همنوع خود بدهند.
باید پرسید این حد از تنزل درجه
و جایگاه ارکســتر برای مدیرعامل
بنیــاد رودکــی و مدیــران هنری
و وزیر ارشــاد بهعنوان ادارهکننده
تنها ارکستر ملی کشور ما ایران چه
جایگاه دستنیافتنیای برای آنها

بالتکلیفی درباره پرداخت
سهماه حقبیمه هنرمندان

بدنیستمدیرانفعلی
بنیاد رودکی و ارشاد اندکی
ازتاریخچهارکسترملی
را بدانند که روزگاری چه
کسانیبرمسندمدیریت
و هدایت آن نشستهاند
و چه خون دلها برای
نگاهداری با ارج و احترام
آن کشیدهاندتا کسی
همانندمطربانوعمله
طرب با آنها برخورد نکند
و انتظارات غیررسمیای از
آناننداشتهباشد
ارزانی کــرده کــه اینچنین چوب
حراج به آبــروی آن زدهانــد فارغ از
اینکه بدانند جایگاه مدیریتی و فهم
خود از ارکســتر را در برابر اهل هنر
بیشــتر تنزل دادهاند .آقایان ارزان
فروختیــد .این ارزانفروشــیها را
اضافه کنید به نارکارآمدی مدیریت
و کمدانشــی درخصــوص مدیریت
فعالیت هنری که این روزها شــرح
فعالیت آن مجموعه شده حراج تاالر
وحدت ،چوب حراج زدن و واگذاری
مفت تاالر به گروههای مختلف برای
ایجاد رزومه کاری و دستآخر منت
گذاشتن بر ســر نوازندگان به دلیل
پرداخت حقوق حداقلی و از شأنیت
انداختن ارکستر.

انجمن صنفی هنرمندان موسیقی اطالعیه
صادر کرد

دنگ و دونگ
مرور کتاب «درباره آهنگسازی ،گفتوگو با علیرضا مشایخی»

آینهی مشایخی
آروین صداقتکیش

برای شناختن هر شــخصیت هنری چالشبرانگیز و
سرسخت مانند علیرضا مشــایخی چند بلکه چندین راه
هســت .از جمله این راهها گفتوگو بــا هنرمند و دیدن
تصویر او در آینه گفتههای خودش اســت .کتاب «درباره
آهنگســازی  »...دقیقا چنین راهی پیش روی خواننده
میگشاید .اشکان خمسهپور از شاگردان استاد آهنگساز
در یک گفتوگوی نسبتا بلند و یکپارچه کلیدهای اصلی
را برای آشنایی با اندیشهها و نظریههای علیرضا مشایخی
به دست میدهد.
از همیــن رو خــود مصاحبهگر در مقدمه فشــرده و
راهگشایی که برای معرفی استادش نوشته به هدف چنین
گفتوگویی با انتقــادی از خوانندگان احتمالی اشــاره
میکند« :تعجب نمیکنم اگــر [ ]...خواننده این کتاب
شناخت درستی از او نداشــته باشد» (ص  )4بنابراین اگر
بخواهیم به شکل خیلی خالصه بدانیم بهره اصلی کتاب
چیســت باید آن را این طور تعریف کنیــم :گفتوگویی
درباره اندیشههای علیرضا مشایخی درباره کار اصلیاش،
آهنگســازی در اواخر دهۀ  .90بــرای خوانندگان پیگیر
این قید زمان اهمیت دارد زیرا مشــایخی از آن دســته
آهنگســازانی اســت که درباره روش کار و نظریههایش
هم خودش به قدر کافی صحبت کرده و نوشــته است هم
شاگردانش.
با در نظر داشــتن این موضــوع بهــره دوم کتاب نیز

روشن میشــود .صحبتهای مشــایخی در این کتاب
صورتبندی متاخرتر و البته شفافتر اندیشههایش است
و به همین دلیل آنها که اهل ســنجش باشند میتوانند
دگرگونیهای اندک (عمدتا بیشتر شدن دقت) را نسبت
به گفتهها و نوشتههای گذشتهاش (در کتاب تداوم تفکر
از مصاحبههای دههی  70او) بیابنــد .از این بابت کتاب
عالوه بر این که آشــنایی میآورد در حکم ثبت بخشی از
تاریخ شفاهی موســیقی ما و بنابراین سندی برای آینده
نیز هست.
گرچه این گفتوگوی بلند به اعتبار عنوانش بیشــتر
پیرامون مسائل مختلفی در هنر آهنگسازی تدوین شده
است و حقیقتا هم در بخش بزرگی از سیر خود به این خط
اصلی وفادار میماند اما در بخشهای پایانی به موضوعاتی
میپردازد که مشــایخی تا پیش از این کمتر درباره آنها
اظهارنظر کرده است .مثل قضاوت سوبژکتیو مولف و نقد
هنری (ص  51تا  )57و نقد و مجالت موسیقی (ص 107
تا  )111و از این قبیل .موضوعهای مورد بحث گسترهای
از مباحث کلی در آهنگسازی مثل هارمونی و فرم و مانند
آن را دربرمیگیرد تا بحثهای مــوردی و نکتههایی ریز
دربارهی آثار خود مشــایخی یا حتی تاریخچه آموزش و
فعالیتش .به همین دلیل در نگاه اول ممکن است به نظر
برسد تدوین گفتگو میتوانست یکدستتر باشد و مثال
یکســره به آثار مشایخی یا یکســره به بحثهای کلی در
آهنگسازی اختصاص یابد .اما اگر از دورنمایی فراختر نگاه
کنیم و درضمن با نظر مشــایخی درباره خودش نیز آشنا

باشــیم ،حکمت آن نکتهبینیها مشخص میشود؛ او کار
خودش را دســتکم بخشــی از همان رپرتواری ارزیابی
میکند که مباحث کلی آهنگســازی از مشابهتهای آن
استخراج شده است.
با دانستن این نکته است که گذار بیدرنگ از پرسش و
پاسخهایی دربارهی مسئلهی کلی نقش فرم در دریافت
موســیقی و آینده آن (ص  40تا  )45به پرســش و پاسخ
دیگری دربارهی فرم بداهــه و به طور کلی فــرم در آثار

پــس از چندمــاه
بالتکلیفی هنرمندان
درباره دســتور دولت
مبنی بر پرداخت ســه
ماهحقبیمههنرمندان
توسطصندوقاعتباری
هنر به علت شرایط سخت معیشتی ناشی از شیوع
بیماری کرونا و بسته شــدن فعالیتهای هنری
باالخره آخر هفته گذشــته روال این تعهد دولت
مشخص شد .در اطالعیه این نهاد در این خصوص
آمده اســت :صندوق اعتباری هنر به اطالع اعضا
محترممیرساند؛
 -1ضمنقدردانیازاعضاییکهبهفراخوانهای
قبلی صندوق اعتماد داشته و هیچ اقدامی (اعم از
اخذفیشویاپرداختحقبیمه)نکردند،حقبیمه
و سرانه درمان فروردین ،اردیبهشت و خرداد آنها
ازسویصندوقمستقیماًبهحسابسازمانتأمین
اجتماعی،واریزمیشود.
 -2آن دسته از اعضایی که مبادرت به دریافت
فیش پرداخت از ســازمان تأمین اجتماعی نموده
اما وجهی بابت سهم بیمه خود (بهحساب سازمان)
پرداختنکردهاند(اینامرباعثشدهتاصرفاًباهمان
فیشپرداختحقبیمهامکانپذیرباشد)بایدبرابر
مبلغ درجشــده در فیش دریافتی (که متناسب با
ماههایتعیینشدهازسویبیمهشدهمتفاوتاست)
نسبتبهپرداختمستقیمبهحسابآنسازمان(در
مهلت قانونی) اقدام نمایند .مقرر شد تا به استناد
اطالعــات دریافتی از ســازمان تأمین اجتماعی،
صندوق نسبت به استرداد حق بیمه و سرانه درمان
سهماههاولسالبهایندستهازاعضااقدامنماید.
 -3آن گــروه از اعضایــی کــه علیرغــم
اطالعرسانیهای مکرر ،مبادرت به پرداخت سهم
بیمه خود بهحساب سازمان نمودهاند ،برابر مصوبه
هیاتمدیرهمقررشدبهاستناداطالعاتدریافتیاز
سازمانتأمیناجتماعی،وجهپرداختیآنها(حق
بیمه و سرانه درمان سهماهه اول سال) در ماههای
آتی بهحســاب شبا اعالمی از ســوی عضو (که در
سامانه عضویت صندوق اعالم و ثبتشده است) و
یا از طریق هنر کارت اختصاصی عضو (که بهزودی
برایآنهاارسالخواهدشد)مستردشود.
-4ازآنجاییکه پرداخت حق بیمه سهم عضو
(توسط صندوق) مختص سهماهه اول سال جاری
هستلذاازابتدایتیرماه،دریافتبرگپرداختحق
بیمهوواریزآنبهحسابسازمان(توسطبیمهشده)
بهروالعادیبرگشتهوبیمهشدهموظفبهپرداخت
سهمخوددرموعدقانونیاعالمشدهاست».

مشــایخی (ص  45تا  )51منطقی و در تعادل با یکدیگر
جلوه میکند .همین طور اســت زمانی که مصاحبهگر با
تکیه بــر تجربههای دوران هنرجوییاش نزد مشــایخی
پرسشــی دربار ه اهمیت تربیت ذهنیت موســیقایی در
درس آهنگسازی مطرح میکند (ص  )62و پس از پاسخ
با پرسشــی درباره یکی از ویژگیهای کلی آثار مشایخی
یعنی بازگشــت مکرر به مواد و مصالح موسیقاییای که
قبال اســتفاده کرده ،ادامه میدهد (ص  )63و ســرانجام
به مصداق باریک یــک ملودی خاص که بســیار در آثار
مشایخی تکرار شده است میرسد (ص  .)65در برقراری
این نوع تعــادل میــان مباحث کلــی و مصداقها نقش
مصاحبهگر بهرهمند از درس مشایخی بارز است .او خود
آهنگسازی است که به قدر کافی با کلیت هنر موسیقی و
نیز آثار استادش آشنایی دارد.
همین امر به او اجازه میدهد پرســش و پاســخ را در
لحظاتی به یــک گفتگوی دو طرفه تبدیل کند .تســلط
مصاحبهگر بــر بعضی لحظــات تاریخ موســیقی مثل
اشــارهاش به یکی از نامههــای موتــزارت (ص  )35یا
مثالهایش از آثار مشایخی نیز به هدایت موثر و دقت کل
مصاحبه کمک شایانی کرده است.
با این اوصاف کتاب آینهای شــده اســت برای دیدن
تصویر امروزی آهنگسازی نوگرا و صاحب نظریه که دوران
کاریاش اوج آوانگاردیسم قرن بیســتم را به اوایل قرن
بیست و یکم پیوند میدهد و بر همین اساس نظریههایش
درباره موسیقی ،سیر تحولشــان و درک خودش از کاری
که کــرده و درکش از دیگر آهنگســازان قدیمی و جدید
برای هر خواننده فارســیزبان عالقهمند موسیقی جدی
شایسته توجه است ولو این که بعضی از پرسش و پاسخها
کمی فنی باشد.

انتقاد به نحوه پرداخت حق بیمه
سهماهه از سوی دولت

در پی اعــام نحوه
پرداخــت حــق بیمه
سهماهه هنرمندان از
سوی صندوق اعتباری
هنر بر مبنــای تعهد
دولت ،انجمن صنفی
هنرمندانموسیقیباصدوراطالعیهاینسبتبهاین
نحوهپرداختدولتآنهمدرشرایطسختمعیشتی
و تعطیلی کسب و کارهای موسیقی و فشار زندگی
برخانوادههایهنرمندانضمنابرازتأسف،اعتراض
کرد.درایناطالعیهآمدهاست«:متأسفانهعلیرغم
تالشبرخینهادهاومسئولین،ناهماهنگیهایبه
وجودآمدهدرچگونگیپرداختحقبیمهسهماهه
بهاراهالیهنر،فرهنگورسانهوعدمتطابقوعدهها
وتوصیههایپیشینمسئولینبادستورالعملهای
اعالمشده ،باعث بروز مشــکالتی برای بسیاری از
اعضای صندوق اعتباری هنر در این دوران سخت
شدهاست.انجمنصنفیهنرمندانموسیقیایران
ضمنابرازتأسفعمیقخودازایناتفاقبدینوسیله
ب هآگاهیاعضاواهالیموسیقیمیرسانداینانجمن
بنابروظیفهصنفیخودهمانگونهکهدرپیشنهاد
بخشودگیحقبیمههنرمندانبهدولتپیشقدم
بوده ،پسازاین نیز در حد توان خود پیگیر مشکل
پیشآمده خواهد بود تا حتیاالمکان تبعات منفی
ایناتفاقرابرایاهالیمحترمهنر،فرهنگورسانه
به حداقل برساند .بدیهی است انجمن اعضای خود
را بهطور مرتب در جریان اقدامات و نتایج حاصل در
اینخصوصقرارخواهدداد».

