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مدرس موسیقی کودک و نوجوان و 
موسس ارکستر پارس می گوید: از آنجا 
که خودم و مجموعه آموزشی در زمینه 
کارهای انفورماتیــک و فعالیت های 
مجازی تجربه چندین ســاله داریم، 
در همان ابتدای بحــران، بروز چنین 
وضعیتی را پیش بینی کردم و به این 
نتیجه رسیدم که برای قرار نگرفتن در 
وضعیت فعلی و جلوگیری از اتفاقات 
بعدی و برای آنکه فعالیت مان متوقف 
نشود باید تمهیداتی را به کار گیریم؛ 
لذا از همان ابتدای اســفندماه سال 
گذشته تغییر رویه دادیم و کلید کار 

را زدیم.
به گزارش خبرنــگار ایلنا، یکی از 
بخش های مهم و با اهمیت موسیقی 
و انواع گونه های آن رده سنی کودک 
و نوجوان اســت، زیرا به گفته اساتید 
بخش طوالنی مدت آمــوزش اگر از 
سنین کودکی مورد توجه قرار نگیرد 
در بزرگسالی به نتایج درخور نخواهد 
رسید. از ســویی دیگر نظام آموزش 
پرورش کشور هیچ گاه برای این هنر 
اصیــل جایگاهی قائل نبــوده و این 
کاستی شکاف بزرگی میان کودکان 
و موسیقی ایجاد کرده است. سازمان 
صداوســیما نیز با تولیدات ضعیف و 
عدم پرداختن جدی به موســیقی و 
عدم توجه به موسیقی جدی همواره 

بر ضد این هنر عمل کرده است.
در دانشگاه ها نیز موسیقی کودک 
و نوجوان آنطور کــه باید مورد توجه 
نیســت و تنها برخی آموزشگاه های 
موســیقی به این مهم توجه دارند و 
موســیقی دانان معدودی بــه تولید 
آثار با محوریت کــودکان و نوجوانان 
می پردازنــد. بنا به همــه این دالیل 
موسیقی رده سنی کودکان و نوجوان 
درکشور از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و از کاســتی های بســیار رنج 
می بــرد. در حال حاضر نیــز با وجود 
بحران بیماری کرونا نحــوه فعالیت 
گروه ها و آموزشگاه ها به شدت تحت 
تاثیر قــرار گرفته و آنها بــه نوعی در 
وضعیت نیمه تعطیــل یا تعطیل قرار 
دارند که ایــن اتفاق نیــز در صورت 
طوالنی شدن آسیب های دیگری بر 
موســیقی و دیگر هنرها وارد خواهد 

کرد.
ناصر نظر موسیقی دان، آهنگساز 
و مــدرس، یکی از افرادی اســت که 
همواره دغدغه موســیقی کودکان و 
نوجوانان را داشــته و سال هاست در 
زمینه فعالیت می کنــد. او از ماه های 

ابتدایی پــس از انقاب اســامی بر 
موســیقی کودک و نوجــوان تمرکز 
کرده و طی تشکیل ارکستر »پارس« 
در جشنواره های مختلف حضور یافته 
و در آموزشگاه موسیقی اش به تربیت 
و تعلیم تخصصی کودکان و نوجوانان 

مشغول است.
 این آهنگساز و نوازنده که از ابتدای 
شــیوع بیماری کرونا در کشور با در 
نظر گرفتن تمهیدات و پروتکل های 
بهداشــتی به فعالیت آموزشی خود 
ادامه داده، درباره تاثیــر این بحران 
بر نحــوه فعالیت اهالی موســیقی و 
آموزشگاه های مربوط به آن می گوید: 
پیش از آنکه ارکسترهای تاالر وحدت 
برای برگزاری کنســرت های آناین 
کاری کنند مــا خودمان دســت به 
کار شــدیم و قطعه  جامعــی را برای 
بچه ها در نظر گرفتیــم و آنها در خانه 
بخش های مربوط به خود را نواختند 
و اتفاقا فایــل آن نیز موجــود و قابل 
ارائه اســت. به جز این چند کنسرت 
آناین دیگر نیز داشته ایم که مستمر 
و پشــت هم برگزار شــده اند. حتی 
با دوربیــن حرفه ای بــرای ضبط به 
خانه بچه ها و اســاتیدی که قراربوده 
در کنســرت بنوازند و حضور داشته 
باشــند، رفته ایم. حال کنسرت های 
معمولی که در طــرح  دروس بچه ها 
هست نیز در اینســتاگرام به صورت 
الیو برگزار می شــود و بــرای دیگر 
بچه ها، والدین شــان و اســاتید قابل 

مشاهده است.
    

 با توجه به اینکه بحران بیماری 
کرونا باعث تعطیلی بســیاری از 
مراکز آموزشی شده، فعالیت شما و 
شاگردانتان تا چه حد تحت تاثیر 

وضعیت فعلی بوده است؟
به طور قطع و به طــور صد درصد 
همه صنــوف تحــت تاثیــر بحران 
کرونا قرار گرفته انــد. بخصوص ما و 
همکارانمــان که در بخــش آموزش 
فعالیت می کنیم و ماننــد مدارس با 
بچه های کوچک و کم و ســن و سال 
سرو کار داریم. آموزشگاه ها نیز هم پای 
مدارس تعطیل بوده انــد و این اتفاق 
مشکات عدیده ای را رقم زده است. 
به هرحال تا بازگشــایی مدارس این 
مشکل وجود دارد و آموزشگاه ها نیز 

به این درد مبتا هستند.
 شما برای حل این معضل و 
ادامه روند آموزش چه تمهیداتی 

را به کار گرفته اید؟

 از آنجــا کــه خــودم و مجموعه 
در زمینــه کارهــای انفورماتیک و 
فعالیت های مجــازی تجربه چندین 
ساله داریم، در همان ابتدای بحران، 
بروز چنین وضعیتــی را پیش بینی 
کردم و به ایــن نتیجه رســیدم که 
برای قرار نگرفتن در وضعیت فعلی و 
جلوگیری از اتفاقات بعدی و برای آنکه 
فعالیت مان متوقف نشود و به اصطاح 
از صفحه روزگار موسیقی محو نشویم، 
باید تمهیداتی را به کار گیریم؛ لذا از 
همان ابتدای اسفندماه سال گذشته 
تغییر رویه دادیــم و کلید کار را زدیم 
و فعالیت های مجازی را تست کردیم 
و پاســخ مثبت گرفتیم. در آن مقطع 
چنین فعالیت هایــی در ایران و دیگر 

کشورهای دنیا هنوز مرسوم نبود.
 فعالیت هــا و آموزش های 
مجازی را چگونــه آغاز کردید و 

چگونه آن را ادامه دادید؟
اول با کاس های ساز که انفرادی 
بودند به صورت مجازی و آناین آغاز به 
کار کردیم و خوشبختانه اکثر والدین، 
معلمان و بچه ها نســبت به این تغییر 
نظر مثبتی داشــتند و در این زمینه 
با ما همــکاری کردنــد. البته باتوجه 
به کندی ســرعت اینترنت در منازل 
مشــکاتی وجود دارد، اما با این حال 
روند مثبتی را پیش گرفتیم. در ادامه 
برای هنرجویــان تخفیف هایی قائل 
شــدیم و موارد دیگری را نیز مدنظر 
قرار دادیم تا به این ترتیب جلســات 
آموزش و روند یادگیری بچه ها قطع 
نشود و فعالیت ها ادامه یابد. این رویه 
ادامه داشت تا اینکه پس از تعطیات 
عید نوروز کاس هــای ارف را نیز به 
همان شــکل آناین برگــزار کردیم 
که با موفقیت همــراه بود. به هر حال 
طی این مدت تجارب بسیاری کسب 
کردیم. هــم معلمان مان بــه نوعی 
قوی تر شــده اند و بهتر عمل کرده اند 
و هم اینکه بچه ها نیز از آموزش های 

مجازی رضایت دارند.
 شــاید پس از پایان بحران 
کرونــا نیــز روش فعالیت های 
اجتماعی تغییر کند و برگزاری 
کالس ها و برنامه ها و تشکل های 
آنالین و مجازی به اتفاقی معمول 

بدل شود.
بله همینطور اســت. همانطور که 
گفتم بحران کرونا باعث شد در نحوه 
فعالیت های اجتماعــی تجربه های 
بسیار کسب کنیم و به انجام کارهای 
جدید بپردازیــم و بازخــورد آنها را 

ببینیم.
  کارهای جدید چیست؟

 طی این مدت ویدئوهایی را ضبط 
کرده ایم که برای بچه ها جنبه درسی 
دارد و می توانند بارها آنها را ببینید و 
از مطالب ارائه شده اســتفاده کنند. 
حال بســیاری از بازی های بچه ها در 
قالب فایل های تصویــری درآمده و 
از نوازندگــی ســازهایی چون فلوت 
ریکوردر و ارف تصویربرداری شده و 
آنها را با انیمیشــن ترکیب کرده ایم. 
بچه ها نیــز از ایــن اتفاقات بســیار 
خوشحال هســتند. همه معلمان نیز 
سعی کرده اند در منزل  اتاقی را برای 
کار نظــر بگیرند و بر همین اســاس 
دکــور آن را بچیننــد. بخصوص در 
کاس های ارف اتاق معلمان در منزل 
با عروسک ها و دیگر وسائل مرتبط با 
آموزش کودکان مزین شــده است تا 
به این ترتیب هنرجویان خردســال 
به یادگیری دروس خــود بپردازند و 
اولیای آنها نیز از این اتفاقات رضایت 

دارند.
 از دیگر امکانات و تمهیدات 

بگویید.
به طور مثال، جدیــدا به جز آنکه 
معلــم درس می دهد در هر جلســه 
یکی از بچه ها ســاز می زنــد. یعنی 
بچه ها نیز یکدیگر را می بینند و شاهد 

فعالیت های یکدیگرند.
 یعنی تالش کرده اید امکانات 

حقیقی را در کالس های مجازی 
نیز به کار گیرید و فضای کالس 
واقعــی را بــرای هنرجویان 
خردسال و کودک و نوجوان ایجاد 

کنید.
 بله دقیقا. تــاش کرده ایم همان 
فضا و امکانــات کاس های حضوری 
را در فضای مجازی ایجــاد کنیم، اما 
خب برگزاری کاس ها و کنسرت های 
حضوری چیز دیگری بــود که حال 
انجامش میســر نیســت. اما ما این 
کار را نیــز انجام دادیــم. یعنی برای 
فارغ التحصیان ســاز ارف کنسرت 
مجازی برگزار کردیم. فیلم نوازندگی 
بچه ها ضبط شد و توســط ما مونتاژ 
و صداگذاری شــد و به ایــن ترتیب 

کنسرت مجازی آنها شکل گرفت.
 در صورت ادامه بحران کرونا، 
ی  بــرا پیش بینی های تــان 

فعالیت های آینده چیست؟
 برای فصل تابستان پیش بینی های 
الزم صــورت گرفتــه و در آن مقطع 
کاس هــای آناین کامــل خواهیم 
داشــت،  به اضافه اینکــه ترکیبی از 
کاس های آنایــن و خصوصی نیز 
در برنامه مان گنجانده شــده است. 
به این شــکل که هنرجویان هشــت 
جلسه کاس آناین خواهند داشت و 
طی سه یا چهار جلسه تحت آموزش 

خصوصی قرار خواهند گرفت.
  با توجه به بهتر شدن بحران 
کرونا، فعالیــت برخی اصناف به 
صورت کامل یا تحت پروتکل های 
بهداشتی آغاز شده است. در این 
میان شــما نیز بــه برگزاری 
کالس های حضــوری خواهید 

پرداخت؟
 فعا در زمینه برگزاری کاس های 
ســازهای تخصصی این امکان وجود 
دارد. زیرا کاس ها به صورت گروهی 
نیســتند و انفرادی برگزار می شوند. 
امــا بــرای برگــزاری کاس هــای 
گروهی مانند ســولفژ و ارف مشغول 
برنامه ریزی هســتیم تا معلمان ما بر 
اســاس پروتکل هــای الزم با حضور 
هنرجویان سر کاس ها حاضر شوند. 
البته طی این مدت برای ایجاد امنیت 
بهداشتی آموزشگاه حساسیت های 
بســیاری به خرج داده ایم. فضاهای 
مختلــف مجموعــه به طــور مرتب 
استریل می شوند و از امکان تب سنجی 
برای حفظ سامت کادر آموزشگاه و 

هنرجویان استفاده می کنیم.
 وزارت ارشاد در این زمینه 
دستوراتی را اعمال کرده است، 
شما بر اســاس همانها به حفظ 
شــتی  ا بهد ی  تکل هــا و پر

پرداختید؟
 ما خــارج از روال وزارت ارشــاد 
و پیــش از آنکه مســئوالن مربوطه 
بخواهند دستوری صادر کند به رعایت 
اصول بهداشــتی پرداختیم. البته در 

اسفندماه ســال گذشته،  آن زمان که 
هنوز کاس های آناین مرسوم نشده 
بود، نامه ای به ما ارســال شد مبنی بر 
اینکه حق برگزاری کاس های آناین 
را نداریــد، گویا هنوز نمی دانســتند 

کاس آناین یعنی چه!
 آن نامه از سوی ارشاد برای 

شما ارسال شده بود؟
 نمی دانم آن نامه از ســوی کدام 
مرجع بود، اما قاعدتا از ســوی بخش 
آموزش هنری که مســتقیم به امور 
و کارهای صنف ما می پــردازد برای 
ما ارسال نشده اســت، زیرا مسئوالن 
این بخــش با برگــزاری کاس های 
آناین موافق هســتند. به هرحال ما 
در آن مقطع کار خودمان را کردیم و 
مشغول برگزاری کاس های آناین 
بودیم. شــخصا همه جوانب رادر نظر 
گرفته بودم و به اصطاح پی همه چیز 
را به تن مالیــدم و گفتم هرچه پیش 
آید ما نمی توانیم دویست و خرده ای 
نفر را از کار بیکار کنیم و بچه ها نیز از 
کاس ها بازمانند. بچه هایی داریم که 
مدت ســیزده، چهارده سال است در 
زمینه موسیقی فعالیت می کنند و ما 
نمی تواستیم آنها را از نعمت یادگیری 

و فعالیت محروم کنیم.
 شما و همکارانتان طی دو،  
سه ماه گذشته در زمینه برگزاری 
کنســرت های آنالین با حضور 
بچه ها نیز فعال بوده اید. درباره 
چند و چون این اتفاق نیز توضیح 
دهید. زیرا ایــن اتفاقات اصال 

انعکاس رسانه ای نداشته است.
 بلــه در زمینــه نحــوه انعکاس 
اخبارمان نیز باید تمهیدی بیاندیشیم، 
اما همانطور کــه گفتید در این بخش 
نیز فعال بوده ایــم. به طور مثال پیش 
از آنکه ارکسترهای تاالر وحدت برای 
برگزاری کنسرت های آناین کاری 
کنند ما خودمان دست به کار شدیم 
و قطعه  جامعی را برای بچه ها در نظر 
گرفتیــم و آنها در خانــه بخش های 
مربوط به خود را نواختند و اتفاقا فایل 
آن نیز موجود و قابل ارائه است. به جز 
این چند کنســرت آناین دیگر نیز 
داشته ایم که مستمر و پشت هم برگزار 
شــده اند. حتی با دوربیــن حرفه ای 
برای ضبط به خانه بچه ها و اساتیدی 
که قراربــوده در کنســرت بنوازند و 
حضور داشته باشــند، رفته ایم. حال 
کنســرت های معمولی که در طرح  
دروس بچه ها هست نیز در اینستگرام 
به صورت الیو برگزار می شود و برای 
دیگر بچه ها، والدین شان و اساتید قابل 
مشاهده است. یعنی بچه ها این امکان 
را دارند که اجرای همکاس هایشان را 
بببیند و برای این اجراها بروشــورنیز 
در نظر گرفته شده است. خوبی ماجرا 
این است که نیروی معلمان و اساتید 
جوان پشــت ماجراســت زیرا آنها به 
نوعی با اینترنت و اینســتاگرام و امور 
مربوط به فضاهای مجازی آشــنایی 
دارنــد. این ویژگــی باعث شــده از 
تکنولوژی به نحو احســنت استفاده 

کنیم.

ناصر نظر:

آموزشگاههاخالیاست،اماکالسهابرگزارمیشوند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دلیل ناکامی کنسرت آنالین 
همایون شجریان چه بود؟

همایون شــجریان بــا همراهی ارکســتر 
مجلسی تهران، یکشنبه شــب ۴ خردادماه در 
تاالر وحدت کنســرت آناین برگــزار کرد اما 

بسیاری از مخاطبان موفق به دیدن آن نشدند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون شجریان 
با همراهی ارکستر مجلســی تهران یکشنبه 
چهارم خرداد ماه در تاالر وحدت کنسرت آناین 

برگزار کرد.
این برنامه در حالی برگزار شــد که ارکستر 
مجلســی تهران به رهبری بردیا کیارســتمی 
با همراهی همایون شــجریان از چند روز قبل 
تمرینات خود را آغاز کرده بود تا شب گذشته به 
اجرای ساخته های محمدجواد ضرابیان و  سینا 
جهان آبادی بپردازد؛ امــا این اتفاق با موفقیت 

همراه نبود!
این کنسرت آناین قرار بود از طریق سامانه 
اینترنتی لنز متعلق به شرکت ایرانسل پخش 
شود که به دلیل ضعف در نحوه پوشش و ارائه، 
نارضایتی اغلب مخاطبان را به همراه داشــته 
است. در دقایق ابتدایی کنســرت که با تاخیر 
شروع شد، سایت شبکه اینترنتی لنز از دسترس 
خارج شــد و این وضعیت تا پایان برنامه ادامه 
داشت و به همین دلیل اغلب مخاطبان که از چند 
روز قبل منتظر اجرای همایون شجریان بودند 
موفق به دیدن کنسرت نشدند و تنها برخی به 

صورت مقطع به تماشای آن نشستند.
این در حالی اســت که اپراتور تلفن همراه 
ایرانســل از چند روز قبل برای تماشــای این 
کنسرت تبلیغ کرده بود و تعداد قابل توجهی از 
دوستداران موسیقی ایرانی و همایون شجریان، 
برای عضویت در سامانه مذکور مبالغی را برای 

عضویت پرداخت کرده بودند. 
از سویی دیگر شرکت ایرانسل گاه در قالب 
اس ام اس به مشــترکان خود وعــده اینترنت 
رایگان در صورت ورود و ثبت نام در ســایت لنز 

را داده بود.
 بر اساس این شــواهد، تبلیغات گسترده و 
وعده اینترنت رایگان باعــث هجوم کاربران به 
سایت شــده و فعالیت آن را مختل کرده است. 
حال باید دید پاســخ متولیان کنسرت ارکستر 
مجلسی تهران و همایون شــجریان برای این 

اتفاق چیست.
    

»شروع ناگهان« با صدای 
علیرضا قربانی

تک آهنگ »شروع ناگهان« با صدای علیرضا 
قربانی و آهنگسازی علیرضا افکاری منتشر شد. 
این اثر تیتراژ پایانی فصل دوم سریال »هم گناه« 

ساخته مصطفی کیایی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تیتراژ پایانی فصل 
دوم سریال »هم  گناه« با صدای علیرضا قربانی 

در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
ترانه ســرای این اثر که »شروع ناگهان« نام 
دارد، حسین غیاثی است و آهنگسازی و تنظیم 
آن را علیرضا افکاری به عهده داشته است. ناشر 
اثر نیز موسسه فرهنگی هنری »آوای ماد« است.

»هم گناه« که برای پخش در شبکه نمایش 
خانگی تولید شده ساخته مصطفی کیایی است 
و بازیگرانی چون پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، 
محســن کیایی، هنگامه قاضیانــی، حبیب 
رضایی، پدرام شریفی، محســن رایگان و رویا 

تیموریان در آن ایفای نقش می کنند.

نوا

در اسفندماه سال گذشته،  
آن زمان که هنوز کالس های 

آنالین مرسوم نشده بود، 
نامه ای به ما ارسال شد 

مبنی بر اینکه حق برگزاری 
کالس های آنالین را ندارید، 

گویا هنوز نمی دانستند 
کالس آنالین یعنی چه!

بحران کرونا باعث شد در 
نحوه فعالیت های اجتماعی 

تجربه های بسیار کسب 
کنیم و به انجام کارهای 

جدید بپردازیم و بازخورد 
آنها را ببینیم
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