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بیتا یاری

کســب اجازه برداشت یک میلیارد 
یورو از صندوق توســعه ملی توســط 
دولت برای مقابلــه و مدیریت عوارض 

ناشی از شــیوع ویروس کرونا در کشور 
از 19 فروردین ماه گذشته خبری و پس 
 از آن تا اردیبهشت ماه برای خانواده های 
یارانه بگیــر وام یک میلیــون تومانی 
واریز شــد. اما از ابتدا قرار بــود که این 
پول صــرف مقابله و مدیریت شــرایط 
شود و بسیاری از افراد و کسب وکارهای 

متضرر شــده نیز اندکی بهر ه مند از این 
پول و ســایر منابع دولتی-کشــوری 
تخصیص یافتــه به این بحران شــوند. 
هرچنــد در این ســال ها هنرمندان و 
خصوصاً موزیسین ها اغلب حمایتی از 
جانب دولت در کسب وکارشان ندیده اند 
و بیشــتر این دولت بوده که محتاج به 

درآمد هنرمندان شــده که اوج آن را در 
ماجرای دریافــت 10 درصد از قیمت 
بلیت فروشی کنسرت ها در سال گذشته 
شــاهد بودیم که چگونه دولت خود را 
عالقه مند به کســب منفعت ناعادالنه 
از درآمد موزیســین ها نشــان داد و آن 
را علی رغم مخالفــت و نارضایتی کلیه 

جامعه موسیقی به انجام رساند.
اما از ابتدای اسفندماه سال گذشته و 
هم زمان با آغاز شیوع بیماری کووید19 
که کســب وکارهای حوزه موسیقی از 
همان ابتدا تعطیل شدند، تا امروز که اغلب 
هنوز بازگشایی نشده اند هیچ حمایتی 
از دولت ندیده اند. تنهــا بارقه حداقلی 
امیدشــان همان درخواست پرداخت 
حق بیمه سه ماهه  شان بود که آن هم به 
دلیل نبود درآمد ناشی از فشار اقتصادی- 
معیشتی تعطیلی کسب وکارها چنین 
درخواستی کردند. اما تا هفته گذشته 
هیچ ترتیب اثر اجرایی به این درخواست 
داده نشده بود و مشخص نبود چرا اجرایی 
نشده است. هرچند که دولت آن وعده 
را در جلســه اســفندماه هیات وزیران 
مصوب کرده بود ولیکن نظام عریض و 
طویل اداری ایران تا هفته آخر خردادماه 
راهکاری برای اجــرای آن نیافته بود. 
دست آخر هم که راهکار مشخص شد 
خبر از فشــار مضاعف روحی و مالی به 
اهالی موسیقی داشت. چراکه اغلب به 
پرداخت حق بیمه سه ماهه گذشته خود 

مجبور یا ترغیب شده بودند تا طبق وعده 
در آینده این مبلغ دوباره به آنها بازگردانده 
شود. آن  هم پرداخت حق بیمه همان سه 
ماهی که در اوج فشــار و تنگنای مالی و 
اقتصادی بر اهالی هنر موسیقی گذشته 
است را ابتدا بپردازند تا شاید فردا روزی 

به آن ها برگردانده شود. 
اگر قرار بود موزیســین ها در دوران 
سخت سه ماهه قرنطینه هم حق بیمه را 
خودشان بپردازند دیگر چه احتیاجی به 
حمایت دولت برای این مساله داشتند و 
دیگر چه نیازی بود دولت با اعالم تعهد به 
تقبل آن، پز حمایتگری بدهد؟ مشخص 
است راهکار تعیین شده همانی نیست 
که با صدای بلند وعده داده شد و در این 
میان وزارت ارشاد نیز به عنوان نماینده 
دولت در تحقق آن تالشی درخور نکرده 
و به عنوان نماینــده دولت و هنرمندان 
متضرر صاحب حق، بیشــتر منفعت را 
نصیب سازمان تأمین اجتماعی کرده 

است.
در راهکار اجرایی برای انجام مصوبه 
هیات دولت برای پرداخت حق بیمه 
سه ماهه هنرمندان بیمه شده از طریق 
صندوق اعتباری هنر، وزارت ارشــاد 
دارنده صندوق اعتباری هنر، به عنوان 
نماینده دولت در همکاری با سازمان 
تأمین اجتماعی بود که گویا چنانچه از 
شواهد اطالعیه نحوه پرداخت برمی آید 
این است که آن دو ســرانجام به این 
نتیجه رسیدند تا به شکلی این مصوبه 
دولت اجرا شــود که تأمین اجتماعی 
نیز متضرر نشــود. ازآنجایی که دولت 
بدهــی هنگفتی به ســازمان تأمین 
اجتماعی دارد و هنوز هیچ گونه مبلغی 
بابت پرداخت حــق  بیمه های وعده 

داده شده آن سه ماه مذکور به تأمین 
اجتماعی نداده اســت و ازآنجایی که 
سازمان تأمین اجتماعی نمی خواهد 
بیش از این طلبکار بدهی دولت باشد؛ تا 
پولی از جانب دولت به  حساب آن واریز 
نشود حق بیمه ای برای موزیسین ها 
پرداخت نخواهد کرد. ازاین رو عاقبت 
راهکار این شد: »موزیسین ها! فیش 
پرداخت حق بیمه های سه ماه گذشته 
خود را پرداخت کنیــد«. ضمن آنکه 
خفتی ضمنی نیز به موزیسین ها داده 
شد. البته شاید بد نباشد واقعیت ها را 
برای هزارمین بار بدانند که هزار وعده 
آقایان یکی وفا نکرد و در این سازوکار 
پیچیده دولتی حمایتی از هنرمندان 
نمی شود حتی در ایام کرونا و تعطیلی 
فعالیت های موسیقایی و کنسرت ها. بد 
نیست وزارت ارشاد توضیح دهد که چرا 
مصوبه دولت به این شکل شیر بی یال 
و دم و اشــکم اجرا می شود؟ و این یک 
مــورد از بازنمود تصمیمــات کالن و 
کشوری اســت که در وزارتخانه ها و 
سازمان ها، شــکل دیگری برای اجرا 

پیدا می کنند.

پرداخت سه ماه حق بیمه دوران کرونایی موزیسین ها به خودشان محول شد

 پز حمایتگری تضمینی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»گنگ خواب دیده« منتشر شد
علــی بهرامی فرد 
مــدرس موســیقی و 
نوازنــده ســنتور در 
تازه ترین فعالیتش، یک 
اثر پژوهشــی- صوتی 
مجموعه دونوازی های 
ســنتور خود را بــا نام 
»گنــگ خواب دیده« 

منتشر کردکه مشــتمل بر دو نوازی های سنتور 
این هنرمند است و توسط مؤسسه فرهنگی هنری 

»ماهور« در دسترس مخاطبان قرارگرفته.
این هنرمند ازجمله هنرمندان صاحب سبک 
در نوازندگی سنتور است که طی سال های اخیر 
عالوه بر تدریس در دانشگاه و مراکز آموزش عالی 
با کیهان کلهر و آذرپیرا کنسرت های متعددی را 
برگزار کرده است. او سال گذشته همراه با هادی 
آذرپیرا آلبوم »طرز مســتور« را در بازار موسیقی 

منتشر کرده بود.
علــی بهرامی فرد ازجمله هنرمندانی اســت 
که تحصیــالت آکادمیک خــود را در دوره های 
عالی آموزشی به اتمام رســانده است. او عالوه بر 
تألیف کتاب های مختلف تخصصــی و تدریس 
دروس مختلف موسیقی ازجمله ردیف موسیقی 
دستگاهی ایرانی، مبانی آهنگسازی، فرم و آنالیز 
و تئوری موســیقی در مراکز مختلف دانشگاهی 
و آموزشــی آلبوم های »راهه«، »گشایش«، »ز 
بعد ما«، »تنها نخواهم ماند« را در بازار موسیقی 

منتشر کرده است.
در توضیح این اثر پژوهشی آمده است: »بخشی 
از مجموعه حاضر در اوایل دهه هشتاد شمسی برای 
دونوازی سنتور با عنوان »فراق« منتشرشده است. 
در این مجلّد بازنگری و اصالحاتی در قطعات قبلی 
صورت گرفته است و همچنین دو قطعه جدید به 
آن اضافه شده است که به همراه نمونه صوتی به نشر 
رسیده است. البته با توجه به تعداد زیاد و سطوح 
متفاوت نوازندگان سنتور در ایران، نیاز به کمیت 
بیشــتری از کارگان مکتوب و اســتاندارد برای 

هم نوازی این ساز احساس می شود.«

»سبزارنگ« پرقدرت متولد شد
مه تخصصی  فصلنا
»ســبزارنگ« در حوزه 
موسیقی متولد شد. این 
نشریه در اولین شماره 
خود به مدیرمســئولی 
فرشید ذاکری مطالبی 
که فهرست آن در ادامه 
می آید را منتشــر کرده 

است و نشان داده که می خواهد با محتوایی ارزشمند 
حضور جــدی ای را در حوزه موســیقی رقم بزند. 
صفحه موسیقی روزنامه »توسعه ایرانی«، چهارگاه، 
این تولد خجسته را به تمام اهالی موسیقی تبریک 

می گوید و طول عمر این نشریه را آرزومند است.
گفتگوی دکتر هومان اســعدی و محمدرضا 
درویشی درباره »سیر تحول مقام تا دستگاه و ارتباط 
موسیقی دستگاهی-نواحی ایران« یکی از مهم ترین 
گفتگوهای انجام شده در این خصوص است که در 
شماره اول فصلنامه سبزارنگ منتشرشده و ما نیز 
خواندنش را به عالقه مندان موسیقی ایرانی توصیه 
می کنیم. فهرست مطالب اولین شماره فصلنامه 
سبزارنگ، فصلنامه سراسری تخصصی موسیقی، 

سال اول، شماره اول، بهار 99 عبارت است از:
سیر تحول مقام تا دســتگاه و ارتباط موسیقی 
دستگاهی-نواحی ایران، گفت وگوی بلند محمدرضا 
درویشــی و هومان اســعدی،  وقتی از ملودی در 
موسیقی ایرانی صحبت می کنیم، از چه صحبت 
می کنیم؟، بررسی کتاب ساختار ملودی در موسیقی 
ایرانی نوشته محمدرضا آزاده فر به قلم محمدرضا 
فیاض. بررسی اجمالی بر مهارت های عملی موسیقی 
ایران از مســیح افقه، موســیقی در دوره ایالمی 
در منطقه کول فــرح از ندا دهنــاد، درباره مهدی 
صلحی)منتظم الحکماء( از سپنتا حامدی نژاد، سیر 
تحول مجنب از مکتب منتظمیه تا مکتب دستگاهی 
موسیقی ایران از رامین کشاورز،  درباره مقام )ساز 

سیمرغ( از مریم قائمی.
جهت تهیه مجله به قیمــت ۲۵000 تومان و 
ارسال با پست رایگان در سراسر کشور به واتس اپ 

شماره 09۳090۶۷۲۷۸ پیام دهید.

نوا

نو نوا

آروین صداقت کیش

»موسیقایی بیندیشــیم؛ تجربه  موسیقی 
بازنمود فرهنگ« یک کتاب دانشــگاهی است. 
اما عالوه بــر آن موقعیتی خاص هــم به عنوان 
راهنما در یک مجموعه از مطالعــات موردی با 
عنوان کلی »موسیقی جهان« دارد. عنوان های 
متعدد آن مجموعه -که آنها هم خوشبختانه به 
دست ناشر همین کتاب یا منتشر شده یا منتشر 
می شود- به گفته سرویراستار اصلی مجموعه، 
بانی وِید، بــا این کتاب »چارچوب بخشــیده و 
تکمیل« )ص 1۳( شده اســت. به این ترتیب در 
کل این کتابی اســت درباره موسیقی شناسی و 

مولفش سعی کرده  اســت تا مبانی نوآورانه ای 
برای اندیشیدن به موســیقی و الجرم بررسی 
 و تحلیــل آن در متــن کتــاب طــرح کنــد. 
مولف در ۶ فصل نخست کتاب که همه ترکیب 
»اندیشیدن درباره« را در عنوان خود دارند مبانی 
اندیشیدن به موسیقی را بر اساس عناصر اصلی 
مثل زمــان )ریتم(، زیر و بمی صــدا )ملودی( و 
ساختار )بافت و فرم( و بعضی مسائل دیگر مثل 
سازها و خود موســیقی و تفکر انتقادی دربارۀ 
موسیقی تقسیم بندی کرده اســت. پس از آن 
وِید در فصل ۷ کامال پرده از سرشت دانشگاهی-
آموزشی کتاب برمی دارد و راهنمایی هایی برای 

چگونگی ســامان دادن به یک پــروژه میدانی 
موسیقی شناسی می آورد.

بــا توجه بــه ایــن جهت گیــری عمومی، 
ســازماندهی مطالب و موقعیت ویژه کتاب در 
مجموعه موسیقی جهان ممکن است به نظر بیاید 

متن چندان سودی برای خواننده غیرمتخصص 
ندارد، اما چنین نیست. درست است که کتاب یک 
راهنمای نظری برای پژوهندگان فرهنگ های 
موسیقایی گوناگون اســت اما عالوه بر آن یک 
دورنمای نوآورانه هم از نحوه نگاه کردن انســان 
امروز به موسیقی فرهنگ های مختلف ترسیم 
می کنــد. در جهان چندین فرهنگــی امروزی 
دسترسی داشــتن به موســیقی فرهنگ های 
دیگر یا تماس عملی با آنها امری کامال مرســوم 
اســت. بنابراین اگر دلبسته تنوع موسیقی بوده 
و البته آشنایی متوســطی هم با مبانی نظری و 
عملی موسیقی داشته باشــیم می توانیم از این 
کتاب بهره های فراوان ببریم. نخست می توانیم 
فکرمان را درباره موســیقی سازماندهی کنیم. 
چگونه فکر کردن نظام مند درباره موسیقی های 
مختلف را یاد بگیریم. از این گذشته چون کتاب 

کهکشانی از موسیقی فرهنگ های مختلف را به 
کمک حدود ۸0 نمونه صوتی و چند ده تصویر و ... 
معرفی می کند می توانیم از ورای آن چشم اندازی 
کلی از گستردگی و رنگارنگی فرهنگی موسیقی 
در جهان به دســت بیاوریم. کتــاب به ما کمک 
می کند با صورت های مختلف تجربه موسیقی در 
مناطقی از جهان آشنا شویم و درک کنیم مردمان 
متفاوت چه موسیقی هایی دارند و چه تحوالت و 
تجربه هایی را با موسیقی شان از سر می گذرانند. 
سرانجام اگر پس از مطالعه ی این کتاب همچنان 
دوست دار دانستن بیشــتر دربارۀ فرهنگ های 
موسیقایی یادشده در کتاب باشیم می توانیم با 
شالوده فکری ای که از این متن به دست آورده ایم 
به سراغ باقی عنوان های مجموعه برویم و آنگاه 
آشنایی مفصل تر و دقیق تری با موسیقی هر کدام 

از آن فرهنگ ها پیدا کنیم.

بهره های عمومی یک کتاب دانشگاهی

شناخت کهکشان فرهنگ های موسیقی

بهروز آقاخانیان

 Jay-Z در اواخر ماه ژوئن بعد از نزدیک به چهار سال آلبومی 
را به نام 4:44 منتشر کرد. به اعتقاد نویسنده این یادداشت هرچند 
آهنگ های این مجموعه را نمی توان جــزو کارهای محبوب، 
پرمخاطب و اصطالحاً Hit این رپر باســابقه به حساب آورد، اما 
از لحاظ نوع نگاه هنرمند به عناصــر تاریخی و فرهنگی جامعه 
سیاه پوستان امریکا اثری قابل تأمل است. نگاهی که از لحاظ فرمی 
هم به واسطه استفاده از سمپل ها و همچنین در موزیک ویدئوها 
قابل مشاهده است. »داستان او.جی.« یکی از همین آثار قابل تأمل 

است. اما او.جی. کیست؟ و چرا موضوع این ترانه شده است؟
برای کســانی که در امریکا زندگی می کننــد یا خصوصاً 
در دهه 90 در معرض رســانه های این کشــور بوده اند. او.جی 
به واســطه دادگاه جنجالی اش نامی آشناست. داستان زندگی 
او.جی. سیمپسون )O.J. Simpson( نمادی از سیاه پوستانی 
اســت که ســعی دارند از جامعه و طبقه اجتماعی خود فاصله 
بگیرند و هویتشــان را انکار کنند. افرادی که علی رغم این انکار 
هویت و دســت وپا کردن هویتی جدید در میان سفیدپوستان 
و افراد ثروتمند جامعه، دســت آخر قربانی همان تبعیض های 
سیستماتیک نژادی و خشونت پلیســی می شوند که سال ها 
جامعه سیاه پوســتان و اقلیت های به حاشــیه رانده شــده را 
مورد ظلم قــرار داده اســت. او.جی.سیمپســون در دهه ۶0 

جوان جذاب، خوش صحبــت و اجتماعی بود که به واســطه 
توانایی های منحصربه فــردش در فوتبال آمریکایی توســط 
یکی از دانشــگاه های شــهر لس آنجلس بورســیه می شود و 
برخالف محله سیاهپوست نشین و نســبتاً کم درآمدی که در 
آن بزرگ  شده اســت، در محیطی قرار می گیرد که اطرافش را 
دانشجویان سفیدپوست و مرفه احاطه کرده اند. خیلی زود به 
خاطر توانایی های ورزشی و اجتماعی اش بین هم دانشگاهیان 
خود محبوبیت پیدا می کند و برای بازی در تیم ملی نیز دعوت 
می شود. در المپیک سال 19۶۸ مکزیک و در اوج مبارزات ضد 
تبعیض بر سیاه پوستان در امریکا کمپینی در میان ورزشکاران 
سیاه پوست امریکا شکل گرفت که هرکدام به نوعی در المپیک و 
جلوی رسانه ها علیه این تبعیض حرکتی کنند. وقتی از او.جی. 
برای شرکت در این کمپین دعوت شــد جمله معروف خود را 
که در آهنگ »داســتان او.جی. سیمپســون« نیز آمده است 
 بر زبان آورد: »من سیاه پوســت نیســتم. من او.جی هستم.« 
در سالهای بعد او.جی. مشهورتر شــد. به محله های ثروتمند 
لس آنجلس نقل مکان کرد، به جمع های خصوصی سفیدپوستان 
متمول وارد شد، از همسر سیاه پوست خود که در دوران دانشگاه 
با او آشنا شده بود جدا شد و با دختری سفیدپوست ازدواج کرد. 
برخالف دیگر افراد مشهور سیاه پوست مانند محمدعلی کلی از 
جنبش ها و مبارزات سیاه پوستان بر ضد تبعیض و خشونت پلیس 
حمایت نکرد و درمجموع روزبه روز از جامعه و افرادی که با آنها 

بزرگ شده بود فاصله گرفت. او شاید اولین فرد سیاه پوستی بود که 
توانست در میان سفیدپوستان و طبقه متوسط امریکا برای خود 
جایگاهی دست وپا کند و مطابق با معیار رؤیای آمریکایی بتواند 
در»کشور فرصت ها« با تکیه بر استعداد و سعی و کوشش خود 
به موفقیت و پول برسد. بدون آنکه اعتنایی به تبعیض و نابرابری 
سیســتماتیک کند. معیاری که موفقیت فردی را به موفقیت 
جمعی و تغییر ســاختاری ارجحیت می دهند. او.جی هم نماد 

همین موفقیت فردی در جامعه آمریکایی شده بود.
چند سال بعد به خاطر خشونت خانگی، همسرش از او جدا 
شد و او.جی. که نمی توانست ببیند او پس از جدایی با مرد دیگری 
رابطه داشته باشد، در جنایتی آنها را به قتل رساند. در دادگاهی که 
به خاطر پوشش رسانه ای وسیع به دادگاه قرن معروف شد، او.جی 
توانست با خرج پول های کالن و استخدام تیمی از وکالی متبحر 
خود را تبرئه کند. کسی که در سال های گذشته همواره سعی در 
انکار نژاد و طبقه اجتماعی اش داشته است، این بار دست به دامن 
وکیلی شد که سعی کرد دادگاه را از یک محاکمه جنایی معمولی 
تبدیل به تقابلی میان جامعه سفیدپوستان و سیاه پوستان کند. 
او.جی. را نماد سیاه پوستی کرد که پلیس و دادستان سعی داشتند 

از روی عقده های نژادپرستی او را به زور مقصر جلوه دهند. 
ماجرای دادگاه او.جی به خاطر همین دوقطبی سازی نژادی 
تا مدت ها بعد موجب تنش و تقابل جدی در جامعه امریکا شد. 
درواقع سیاه پوســتان دادگاه را فرصتی بــرای انتقام از پلیس 
لس آنجلس می دیدند که سال ها به خشونت نژادی متهم بوده 
است. بااینکه او.جی بی گناه شناخته شــد اما چند سال بعد به 
خاطر زدوخوردی احمقانه در الس وگاس به جرم تهدید با اسلحه 
دستگیر شد و به حبسی نامتعارف و غیرمنصفانه محکوم شد. به 

گفته دوستان او، انگار پلیس در طول سال های بعد از دادگاه اول 
دنبال بهانه ای بود که انتقام خود را از او بگیرد. درواقع پس از سال ها 
بی تفاوتی نسبت به خشونت پلیس علیه سیاه پوستان و اقلیت های 
نژادی درنهایت خودش در معرض همین انتقام جویی و تبعیض 
سیستماتیک قرار گرفت. آهنگ »داستان او.جی.« این واقعیت 
را بیان می کند که سیاه پوستان، اقلیت ها و افرادی که به خاطر 
تبعیض سیستماتیک حقوقشان تضعیف شده است می بایست 
ســعی کنند تا با مبارزه جمعی این حقوق ازدست رفته را احیا 
کنند نه آنکه بی تفاوت به طبقه اقتصادی یا اجتماعی خود تنها به 
دنبال سود و نفع شخصی باشند. شاید برای همین است در تاریخ 
سیاه پوستان امریکا محمدعلی کلی نماد مبارزه با ظلم و تبعیض 

شد و او.جی. سیمپسون نماد خیانت و منفعت فردی.

سیاه پوستی که قربانی خشونت پلیس آمریکا و تبعیض سیستماتیک شد

OJ  داستان

دنگ و دونگ

اگر قرار بود موزیسین ها 
در دوران سخت سه ماهه 

قرنطینه هم حق بیمه را 
خودشان بپردازند دیگر چه 

احتیاجی به حمایت دولت 
برای این مساله داشتند و 

دیگر چه نیازی بود دولت با 
اعالم تعهد به تقبل آن، پز 
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