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انتخابات

*حمیدرضا عاطفی

بالی جهانــی کرونا گویی عالوه بر همــه ی گرفتاریها و
موانعی که ایجاد کرده بر سرعت زندگی نیز افزوده است ! نزدیک
به یک سال و نیم از ظهور این ویروس پلید میگذرد و ما همچنین
در محدودیتهای اجتماعی دست و پا میزنیم و عین خیالمان هم
نیست چون اساسا با محدودیت بزرگ شدیم و چند دهه است که با
ویروسهای مشابه انس گرفته و ساخته ایم ولی این مردمان دیگر
قارهها هستند که تازه فهمیدند محدودیت یعنی چه !
باری ســال جدید و فصل بهار هم طی شد و متاسفانه در این
فصل هم تعدادی از عزیزانمان در حوزههای مختلف را از دســت
دادیم در بخش موســیقی ،در سوگ اســتاد بلند آواز و مرد شریف
و نازنین آواز و موســیقی اصیل ایرانی اســتاد عبدالوهاب شهیدی
نشستیم و در بخش مدیران فرهنگی از وجود یکی از یاوران اهالی
موســیقی ،یعنی مرحوم علی مرادخانی که به علت کرونا جان به
جان آفرین تســلیم کرد ،محروم شدیم.برای این دو عزیز مراسمی
در اواخر خرداد در خانه موســیقی برگزار شد که گزارش آن را در
همین شماره میخوانید.
انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم از مهمترین اتفاقات
فصل بهار بود که برگزار شد .ماجرای عدم شرکت و تعداد بیسابقه
رایهــای باطله و...را همه خواندیم و شــنیدیم اما یکی از نکات
تاســف برانگیز این دوره انتخابات مناظراتی بود که نامزدها در آن
شرکت داشتند و تقریبا همه ی آنها کمترین بهایی نه به موسیقی
بلکه به فرهنگ و هنر نداده و هر یک داد ســخن در زمینه اقتصاد
ســر داده بودند.درست اســت که اقتصاد زیربنا و مهمترین بستر
اجتماعی برای دیگر فعالیت هاســت امــا مگر میتوان از فرهنگ
ســخن نگفت وقتی که به اذعان بنیان گذارفقید این نظام انقالب
ما انقالب فرهنگی بوده است!
اما در این زمینه یک نکته مســرت بخش را باید به دوستان
و همکاران فرهنگی یادآور بشــوم که بر اســاس تجربه دورههای
گذشــته که اصولگرایان بر مسند قدرت بوده اند در این دوره که
آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است  ،در حوزه

هنر و موســیقی افق نسبتا روشــن تری نسبت به دوره قبل پیش
بینی میشــود چرا که وقتی قدرت اجرایی به دســت یک دولت
اصولگرا قرار میگیرد ،دیگر از فرهنگ و هنر بویژه از موســیقی و
تئاتر و سینما ،به عنوان ابزار فشار برای رقابتهای سیاسی استفاده
نمیشــود و لذا هنرمندان با آرامش بیشــتری میتوانند نسبت به
برگزاری و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری خود بپردازند.
امــا در هر حال این نکته به تنهایــی برای اعتالی فرهنگی
کشــور کفایت نمیکند و دولت سیزدهم باید در این بخش برنامه
اساسی تری برای جامعه فرهنگی و هنری ارائه دهد.
گذشــته از موانع و مضایق تاریخی در بخش موسیقی که از
دهههای قبل به وجود آمده است در یکی دو سال گذشته به علت
بروز بیماری کرونا  ،ضرر و زیانهای جبران ناپذیری به بدنه فعال
حوزه موسیقی وارد شده است .
ت از این حوزه به عمل
در دولت قبلی تالشهایی برای حمای 
آمد که باید این رویه تقویت شــده و با گستردگی و افزایش سطح
کمی و کیفی استمرار یابد.
و در پایان باید به برگزاری انتخابات کانونهای ده گانه خانه
موسیقی اشاره کنم که باالخره بعد از چندین بار اعالم برگزاری و
لغو آن که به علت شیوع گسترده ویروس کرونا و باال رفتن میزان
ابتال به بیماری کوید  19رخ داد ،این بار خوشبختانه با نارنجی شده
شهر تهران انتخابات از اوایل تیرماه آغاز خواهدشد وبا احتساب دو
مجمع اول و دوم که بــه فاصله  15روز خواهد بود تا اوایل مرداد
ماه این پروســه به انجام میرسد و اعضای هیئت مدیره کانونها
انتخاب خواهند شد.
امیدواریم با حضور حد اکثــری همه ی اعضا در کانونهای
دهگانه  ،بهترین و تواناترین افراد در تخصصهای مختلف انتخاب
شوند و با هیئت مدیرههای قوی و با انگیزه فعالیتها و نقش نهاد
پر افتخار خانه موســیقی پررنگ تر از قبل در راه اعتالی موسیقی
کشور بدرخشد.
* سردبیر
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گزارش نشست یادمان دو یار سفرکرده در خانه موسیقی

شهیدی ذات ًا بزرگ و دوستدار رشد دیگران بود
نشستهای خانه موسیقی در یک ســال و نیم اخیر به دلیل
شــیوع ویروس کرونا به حالت تعطیلی در آمده اســت .حتی
در هنگام درگذشــت هنرمندانی همچون محمدرضا شجریان
و هوشــنگ ظریف کــه رئیس و از اعضای قدیمی شــورای
عالی خانه موســیقی بودند هم با توجه بــه وضعیت بحرانی

مراسم چهلمین روز درگذشت عبدالوهاب شهیدی(استاد آواز
ایرانی) و یادمان زنده یاد علی مرادخانی(مدیر موزه موســیقی) 26
خردادماه در حیاط خانه موســیقی ایران بــا رعایت پروتکلهای
بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
در ابتدای این نشســت حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه
موســیقی) به دو شــخصیت بزرگ و تأثیرگذار ادای احترام کرد
و ضمن خیر مقدم به حضار گفت :شــرایط كلی كشور و این كرۀ
خاكی شــرایط خوبی نیست ،متأســفانه در این یك سال و اندی
عزیزان زیادی را به رایگان و بسیار ساده از دست دادیم ،شاید هیچ
زمانی جز دورهای در زمان جنگ و دفاع مقدس چنین صحنههایی
تكرار نشــده است ،آن زمان چنین اتفاقاتی رخ میداد ،باید هر روز
داغ عزیزی را تحمــل میكردیم یا خبر بدی به ما میدادند ،پس
شماره  - 41بهار 1400

شــهر تهران امکان برگزاری بزرگداشــت فراهم نشــد .با
واکسیناســیون هنرمندان پیشکســوت و امکان استفاده از
فضای باز این فرصت فراهم گردید تا خانه موسیقی یادمانی
به مناســبت درگذشت اســتاد عبدالوهاب شــهیدی و علی
مرادخانی برگزار نماید.

از آن تاریــخ فكر نمیكنم جز این بازۀ زمانی كه در آن زیســت
میكنیم ،هیچگاه اینگونه بوده كه هر روز منتظر یك خبر بد باشیم.
امیدواریــم هرچه زودتر به فضل ،رحمت و لطف خداوند این بال از
كرۀ زمین رفع و دفع شــود و به همان شرایطی برگردیم كه در آن
بودیم ،شرایطی كه شاید خیلی هم قدر آن را نمیدانستیم؛ درست
مانند ماهیای كه تا زمان بودن درون آب خیلی قدر آن را نفهمد.
وی افزود :جلسه به پاس احترا ِم دو عزیز تشكیل شده؛ استاد
عبدالوهاب شهیدی ،شخصیتی ممتاز و كمنظیر و بلكه بینظیر در
عرصۀ موســیقی ما ،انسانی شــریف ،بااخالق و به معنای واقعی
بزرگمنش بود ،زیرا كلمۀ بزرگ گاهی اوقات خیلی پیش پا افتاده
میشود و آدمها به جهت شهرت یا به لحاظ سنی كه دارند ،ممكن
است كلمۀ بزرگ و بزرگتر را به خود نسبت بدهند ،اما برخی افراد
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ذات ًا بزرگ هســتند ،یعنی این آدمها ســعۀ صدر دارند .آنها درواقع
سایهگســترند و خیلیها را زیر ســایۀ خود قرار میدهند و خیلی
آدمها در پرتو شــخصیت آنها رشد میكنند .به این افراد بزرگ و
بزرگمنش میگوییم ،استاد عبدالوهاب شهیدی یكی از آنها بود.
شــاید حدود  30ســال از اولین باری كه بنده توفیق زیارت ایشان
را داشــتم میگذرد و پس از آن دیدار ایشــان چند سالی در ایران
نبودند ،درســت همان زمانی بود كه ما با اســتاد پایور كه خداوند
رحمتشــان كند ایشان هم انسانی بزرگ بودند ،با ایشان مشغول
پروژهای بودیم و هنگامیكه آن پروژه به پایان رسید ،استاد پایور و
استاد شهیدی همراه گروه عازم كنسرت به اروپا و آمریكا بودند كه
پس از آن آقای اســتاد شهیدی مدتی در آنجا ماند و ما از دیدن و
زیارتشان محروم بودیم ،پس از بازگشت گاه و بیگاه این توفیق
دست میداد كه خدمت ایشان برسیم.

بســیار درجه یك در عــود بودند ،زیرا آن زمــان افرادی كه عود
مینواختند مقداری لهجۀ عربی در آن وجود داشت .شهیدی آدمی
بود كه این ســاز را با لحــن ایرانی متولد كرد ،زیرا این ســاز در
كشورهای عربی بسیار جوالن داده بود ،رشد كرده و گسترده شده
بود ،بنابراین نوازندگان ما هم تحتتأثیر آن لهجه و لحن نوازندگی
بودند ،اما شــهیدی یكی از كسانی بود كه این معادله را تغییر داد.
صدای گرم ،عالــی ،درجهیك و بینظیری داشــت .عطر صدای
شهیدی ،عطر وجودی خودش بود زیرا این آدم بسیار سلیمالنفس
بود و این عطر در صدایش هم پراكنده میشــد و كام ً
ال میشــد
این بو را استشــمام كرد .حالی كه داشــت متعلق به وجودش بود.
آقای شــهیدی عمری بســیار خوب و پرثمر داشت ،فكر میكنم
آثار به جا مانده از اســتاد شهیدی آثار بسیاری است ،ایشان درصد
زیادی نسبت به دیگر خوانندگان آثار به جا مانده دارند 65 ،درصد
برنامههای گلها با صدای عبدالوهاب شهیدی است .اینها بركات
و آثاری اســت كه از عبدالوهاب شهیدی برای همۀ نسلها باقی
مانده تا انشاءاهلل نســلهای بعدی هم از اینها استفاده كنند زیرا
تا قیامت این آثار مورد اســتفاده و بهرهبرداری اســت .امیدواریم
روحشــان شاد باشد ،همیشه به یاد ایشان خواهیم بود زیرا یادشان
ماندگار اســت به خاطر اینكه آثارشــان ماندگار است .مجددا هم
به پسرشان شاهرخ ،خانوادۀ عزیز آقای شهیدی تسلیت میگویم.

*بزرگی ،مناعت طبع ،اخالق بســیار پسندیده از
ویژگیهای زنده یاد شهیدی بود
نوربخش در ادامه سخنانش درباره شخصیت زنده یاد شهیدی
گفــت :واقع ًا هر كســی در كنار این مرد قــرار میگرفت بزرگی،
مناعت طبع ،اخالق بســیار پســندیده و منش این فرد را احساس
میكــرد .زیرا ذات ًا بــزرگ بود ،آدمهای بــزرگ نیازی به قضاوت
دیگران ندارند ،راجع به دیگران بد نمیگویند ،همیشه دوست دارند
دیگران رشــد كنند و دیگران هم بالنده بشوند .اینها ویژگیهای
افراد بزرگ است و آقای شهیدی اینگونه بود .ایشان محضر بسیار
پرفیضی داشــتند و خاطراتی در حوزۀ شــعر و ادبیات میگفتند و
حافظۀ و تسلط بسیار خوبی داشــتند ،در حوزۀ آواز و موسیقی كه
گفتنی نیست؛ شهیدی عصارۀ موسیقی و آواز و نوازندۀ عود بسیار
برجستهای بود .به خاطر دارم وقتی با استاد پیرنیاكان راجع به این
مسئله در محضر استاد شــهیدی بودیم ،چون آقای پیرنیاكان كه
پژوهشگری بســیار برجسته در حوزۀ موسیقی ایران هستند معتقد
بودند ،آقای شــهیدی اولین كسی است كه عود را ایرانی نواخت و
این را همگان میدانند.
وی افزود :یك وقت هم دنبال این بودیم كه آقای شــهیدی
عود را نزد چه كسی كار كرده است ،به هر ترتیب ایشان نوازندهای

*علی مرادخانی انسانی با اخالق بود که كار مردم
و هنرمندان را راه میانداخت
مدیــر عامل خانه موســیقی در ادامه در بــاره زنده یاد علی
مرادخانــی گفت :بزرگمرد دیگری كه امروز به یاد او اینجا جمع
شــدهایم هنوز داغی تازه بر دلمان گذاشته كه عادی نشده است؛
علی مرادخانی ،او هم شــخصیت كمنظیر است .ما موسیقیدانها
علی مرادخانی را سال  69شــناختیم .زمانی كه به دفتر موسیقی،
یعنی مركز موســیقی آن روز آمد ،زمانی كه از خاطرمان نمیرود،
اینجا استاد داوود گنجهای حضور دارند كه تاریخ موسیقی هستند،
خصوص ًا در  4دهۀ اخیر كه ایشــان میتواند بگوید بر موسیقی در
محــدودۀ انقالب و پس از انقالب چه گذشــته اســت و در مركز
موســیقی چه خبر بوده است .اما حقیقت این است كه در دهۀ 60
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تحت تأثیر شرایط آن روزگار سر بود و نبود موسیقی دعوا بود ،البته
االن هم دعوا هســت ،اما به هر حال بعضی پذیرفتهاند یا موسیقی
خودش را تحمیل كرده یا خواست مردم بوده است ،اكنون مقداری
رسمیت پیدا كرده اســت ،اما آن روز موسیقی و موسیقیدانان در
برزخی بودند كه آیا هســتند یا خیر ،كدام بخش هست یا نیست یا
اینكه موســیقی قرار است باشد یا خیر ،همۀ ما میدانیم كه اولین
آلبومی كه پس از انقالب رسم ًا مجوز گرفت و بیرون آمد سال 64
بود ،به نظرم آلبوم «بیداد» اســتاد شجریان بود كه خدا ایشان را
رحمت كند .البته جسته و گریخته فعالیتهایی در حوزۀ هنری بود
كه بسیار مختصر بودند .صداوسیما هم غالب ًا حال و هوای سرود را
ایجاد كرده بود ،زیرا زمان جنگ هم بود و بنابراین موسیقی بیشتر
در این محدوده حركت میكرد و در بســتر جامعه ساری و جاری
نبود ،ما در دهۀ  60كنسرت نداشــتیم ،جشنوارهای سالی یك بار
برگزار میشد و اگر اشــتباه نكنم اولین جشنوارۀ موسیقی فجر در
سال  1364رخ داد.
وی افزود :او ًال بســیاری از پیشكســوتان موسیقی ما اجازۀ
ورود به آنجا را نداشــتند ،افرادی در آنجا بودند كه میشــنیدم
میگویند برخی از افراد اگر پایشان را از در داخل بگذارند ،پایشان
را خرد خواهیم كرد .شــرایطی به این ترتیب وجود داشت و اهالی
موسیقی هم مانندی لشــگری پراكنده و شكستهخورده بودند .در
آن زمان كســی به مركز موسیقی كاری نداشت و همان موقع هم
مدیریت آن روز برای اســتاد پیرنیاکان مشكل ایجاد كرده بودند،
آقای پیرنیاكان ممنوعالخروج شــده بود كه قصۀ آن مفصل است.
فرض كنید در شــرایطی كه ذكر كردم وضیعت موســیقی به چه
صورت بود ،مشكالتی برای آقایان شجریان ،پیرنیاكان و عندلیبی
پیش آمده بود و ما پیگیر بودیم كه داستان چیست ،به همین دلیل
علی مرادخانی هم با این موضوعات درگیر بود.
وی افزود :همۀ شــما او را میشناســید و من الزم نیســت
بگویــم كه رفیق همۀ ما بود ،او مدیر نبود ،علی مرادخانی منصب،
شغل ،پست و عنوان نبود ،او علی مرادخانی بود ،كسی كه  14سال
سكاندار موسیقی ما بود ،ســال  83از مركز موسیقی رفت ،استعفا
دولت بعدی یعنی دولت نهم و دهم
كرد و پس از مــدت كوتاهی ِ
آمد .طی این  9- 8ســال مرادخانی كارهای نبود ،آن زمان بحث
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موزه خیلی جدی نشده بود ،تنها فضایی درست شده بود و كارهایی
در حــال انجام بود ،درواقع آقای مرادخانی عم ً
ال هیچكجا نبود ،اما
بــود ،هنوز با ما بود .در همۀ آن ســالها همۀ شــما هم میدانید
كه هر كسی مشكلی داشــت با علی مرادخانی تماس میگرفت،
تلفن او همیشــه به گوش بود ،روی گشادهاش را همه میدیدیم
و همیشــه با تبسم به افراد نگاه میكرد و در اتاق او در هر جا كه
بود باز بود ،همیشــه پاســخگو بود .او آدمی خوب و با اخالق بود،
شخصیت احترامبرانگیزی داشت كه وقتی جایی تماس میگرفت
حرف او شنیده میشد و مشــكالت حل میشدند ،پس كار مردم
را راه میانداخت.
نوربخش افــزود :به نظر من این باالترین خصلت و فضیلت
برای یك انسان است .به هر حال همه ما از این دنیا خواهیم رفت،
اینكه درجات هنریمان باال یا پایین است ،مهم نیست .اگر امروز
از شــهیدی حرف میزنیم بیشــتر راجع به شخصیت ،خصلتها و
بزرگمنشــی اوست كه صحبت میكنیم ،البته آواز و موسیقیاش
به جای خود ،اما هنرمند ،اســتاد یا هر چیزی كه باشیم ،روزی كه
میرویم یك خاطره از ما باقی خواهد ماند ،اگر خاطرۀ خوبی باشد
همه وقتی به یادمان میافتند حس خوبی پیدا میكنند ،اگر خدایی
ناكرده خاطراتمان بد باشــد و اثر بدی به جا گذاشــته باشیم ،هر
زمانــی كه یاد ما میافتند چهرهها درهم میشــود .خوش به حال
آقــای مرادخانی  ،كاش از من هم چنین خاطرهای در اذهان باقی
بمانــد ،واقع ًا آرزویم این اســت .چه بهتر از ایــن؟ همه به اینجا
آمدهایم ،همچنین تشــییعی كه در بهشت زهرا از آقای مرادخانی
شــد ،حداقل در ایام كرونا فكر نمیكنم نظیر داشت .برای اینكه
همه میدانیم گاهی اوقات ،بستگان ما هم فوت میكند در شرایط
كرونا مراعات داریم و بســیار محدود برگزار میشــود كه باید هم
باشد .اما برای مرادخانی خیلی دلی آمده بودند ،ریسك را پذیرفته
بودند و افراد در گوشــه و كنار ایســتاده بودند و تأثر داشــتند .به
نظر من آقای مرادخانی فردی ســعادتمند بود و بسیار خوب رفت،
مثال
خوشــنام زیست و امیدوارم كه این شخصیتها برای همۀ ما ِ
تام و تمام باشند و ما هم سعی كنیم اینگونه زندگی كنیم.
در ادامه این نشســت میالد كیایی(نوازنده پیشکسوت سنتور
و آهنگســاز) پشت تریبون قرار گرفت و گفت :ناباورانه است ،چطور
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*مرادخانی مدام در فکر کم کردن فاصلهها و حلقه
وصل همه بود
در ادامه این نشســت مجید رجبــی معمار(مدیرعامل خانه
هنرمندان ایران) پشــت تریبون قرار گرفت و گفت :از دوست و
عزیزان ما در خانۀ موسیقی
براد ِر نازنینم جناب آقای نوربخش و
ِ
گرامیداشــت یا ِد دو چهرۀ برجســتۀ هنر
كه این مجلس را برای
ِ
موســیقی ایران برپا كردند ممنون هســتم؛ اســتاد عبدالوهاب
شــهیدی كه از بزرگان برجسته هســتند و عزیز نازنین و براد ِر
بســیار بزرگوارم جناب آقای مرادخانی ،جناب آقای نوربخش و
اســتاد كیایی مطالبی را فرمودند ،من نمیتوانم چیزی اضافه بر
فرمایــش این دو بزرگوار بگویــم .همانطور كه آقای نوربخش
فرمودند ماجرای كرونا شــرایط بســیار بدی را بــرای همۀ دنیا
فراهم كــرده و در ایران هم به دالیلی شــاید از بعضی جهات
بدتر و اینكه مســئولین ما در رســیدگی ،توجه و به داد رسیدن
تأخیر دارند و زودتر باید بحث واكسیناسیون انجام میشد ،ما به
نسبت وسعتی كه فاجعه و حادثه در دنیا دارد و در كشور ما دارد
كه وســعت بیشتر و زیادی هم هســت ،همین وضعیت را برای
جامعۀ اهل هنر و هنرمندان رشــتههای مختلف هم داشــتی ،ما
خیلی از نازنینان و بزرگان را از دســت دادیم ،در حوزۀ ســینما
عزیزانی را از دســت دادیم كه به این راحتی جایشان پرشدنی
نیســت مانند اكبر عالمی ،استاد خسرو سینایی و خیلی از بزرگان
و مرادخانــی عزیز هم كه آخرین چهرۀ برجســته از جامعۀ اهل
فرهنگ و هنر كشــور بود كه به واســطۀ كرونا از میان ما رفت
عزیزان
آن هم در شــرایطی كه شــمس آل احمد برای یكی از
ِ
ما برای ســیدمرتضی آوینی كــه پیش از مباحث جنگ و ...اهل
هنر و فلســفه داشت و آشنایی از قبل با شمس آلاحمد داشت و
او تعبیری داشــت كه میگفت مرتضی َور پرید یعنی در شرایط
عجیبی بود ،واقع ًا اگــر این كلمه را برای آقای مرادخانی به كار
ببریم ،بیراه نگفتهایم .ایشــان بســیار پرنشاط و پرانرژی بودند،
مــن و آقای نوربخش و آقای گنجهای شــاید به دالیل مختلف
بیشــتر با ایشان در ارتباط بودیم ،ایشــان همهجا الهامبخش و

میشــود باور كرد كه این دو عزیزی كه روحشان در اینجا در پرواز
اســت بین ما نیستند ،روحشان قرین شــادی و رحمت .عبدالوهاب
شهیدی همیشه من را یاد یك بیت شعر میانداخت و آن یك بیت
این بود :مقام موسیقی آنگه عیان شد  /كه یك پیغامبر آوازهخان شد.
چون ایشان حضرت داوود زمان بودند ،آن چیزی كه ویژگی این مرد
بزرگ بود؛ اخالق ،فرهنگ ،انســانیت و بعــد از آن هنر بود .در این
روزگار فعلی نوازندگان خیلی خوبی هســتند ،استعدادها در حد نبوغ
وجود دارد ولی بعضی از آنها اینطور هستند که اگر ساز را از دستشان
بگیریم وجودشان بی مقدار میشود .زیرا همیشه گفته اند فرهنگ و
هنر این مرد اســطورهای از فرهنگ ،ادب و اخالق بود .یادم میآید
در سالهای حدود  1347که مسئولیت بخشهای فرهنگی و هنری
کاخهای جوانان را بر عهده داشــتم تالشم را بیشتر برای کارهای
موسیقی بکار میبردم کما اینکه اولین جشن موسیقی ملی ایران را
در ســال  47در کاخ جوانان برگزار کردیم و عبدالوهاب شهیدی با
عشــق و مهر این دعوت را پذیرفت و خوشبختانه نوارهای ریل آن
زمان موجود است و من هشت ساعت اختصاصی از ایشان آثار دارم.
ایشــان با عشق و عالقه میآمد.ای کاش میتوانستیم چند ماه بعد
صدمین سال تولدشان را جشن بگیریم.
وی افــزود :همچنین در مورد جناب مرادخانی باید بگویم که
بســیار ناباورانه از میان ما رفتند امیــدوارم روح این عزیزان قرین
رحمت و شادی باشد.
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انرژیزا بود و این بود كه مدام وصل كند ،مدام دنبال كم كردن
خون
فاصلهها بود .این آدم بســیار بزرگ بود و در این ســالها ِ
دل خورد و خیلی چیزها را تحمل كرد و ســپر بال شد تا بسیاری
از مســائل را حل كند .آنچه شــما به عنوان سختیهای دنیای
موسیقی در ایران در طول  30ســال گذشته میدانید مرادخانی
خیلی بیشتر از آن میدانست.
وی افزود :آقــای اللهیاری[رئیس فعلی دفتر موســیقی] و
دوســتان دیگر این موضوعات را درك میكنند كه آدمی بســیار
بزرگ میخواهد كه این مسائل را دفن كند و اجازه ندهد خیلی از
این مسائل به جامعۀ موسیقی منتقل شود .من از خانۀ هنرمندان
ایــران چون خانۀ هنرمندان متعلق به همۀ جامعۀ هنری كشــور
اســت و به همــۀ اصناف هنر ،اهالی ســینما ،تئاتــر و هنرهای
نمایشی ،رشــتههای مختلف تجسمی ،شعر ،ادبیات ،معماری و...
مرتبط اســت و همه در این داغ و مصیبت و از دست دادن استا ِد
بزرگ عبدالوهاب شــهیدی كه این بزرگمرد فخر هنر ایران بود
و هــم براد ِر عزیز ،دلســوز و پرتالش ما ،مغمو هســتیم و همه
همراهیــم و به خانوادۀ بزرگ و عزیز ایــن دو نازنین هم مجدداً
تســلیت میگوییم و برای همۀ هنرمندان كشور آرزوی صحت و
ســامت داریم و واقع ًا باید قدر آنهایی كه هستند را بدانیم ،به
همین راحتی دیر میشــود و ما اصــ ً
ا فكر نمیكردیم كه چنین
اتفاقی بیفتد ،البته میدانیم مرگ حق اســت و همه هم میدانیم
و اینها زنگهایی اســت كه در كنارمان بجا و نابجا به صدا در
میآید و قســمت همۀ ما خواهد شد ،اما در مورد بعضی افراد به
دلیل روحیه و ویژگیای كه دارند بسیار سخت است ،به هر حال
امیدوارم خدا به همۀ شــما عمر طوالنی و همراه با عزت بدهد و
انشاءاهلل مشــكالت فرهنگ و هنر این جامعه كمتر شود و شاهد
موفقیتهای روزافزون جامعۀ هنر باشــیم .آرزوی سالمتی برای
همه دارم.
در ادامــه این مراســم داود گنجه ای(نوازنده پیشکســوت
کمانچه و عضو شــورای عالی خانه موسیقی ایران) پشت تریبون
قرار گرفت و با توجه به آشــنایی دیرینه با عبدالوهاب شــهیدی و
همچنین دوســتی و همکاریهای فراوان با علی مرادخانی ،ضمن
ابراز تاسف عمیق از فقدان این دو چهره برجسته فرهنگی هنری،
به بیان خاطراتی از دوران همکاری و دوستی با آنها پرداخت.
در ادامه این نشست محمد هاشم احمدوند(خواننده موسیقی
ایرانی) در جایگاه حاضر شــد و در ســخنان کوتاهی فقدان استاد
عبدالوهاب شــهیدی و علی مرادخانی را تســلیت گفت و در ادامه
چند بیت آواز به یاد این دو چهره درگذشته خواند.
منصــوره ثابتزاده (پژوهشــگر موســیقی نواحــی) دیگر
ســخنران این نشست بود .او در ســخنانش گفت :برای درگذشت
اســتادعبدالوهاب شهیدی تســلیت میگویم ،واقع ًا با نوای ایشان
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بزرگ شدیم و بالیدیم و در مورد آقای مرادخانی من از روح ایشان
زن موزیسین ،اهل ادبیات و
سپاســگزاری میكنم ،به عنوان یك ِ
اهل پژوهش از طرف خودم و تمام موزیســینهای زن از ایشــان
تشــكر میكنم ،برای اینكه آقای مرادخانــی فقط وجهۀ مردانه
نداشت ،با زنها هم بسیار خوب رفتار میكردند و آزادی موسیقی
زنان حداقل در مجلس زنانه به دســت ایشان انجام گرفت .واقع ًا
از وفات نابهنگام ایشــان بســیار متأثر شدم و قادر نیستم صحبت
كنم ،من در مجالس ســخنرانی میكنم اما االن قادر نیستم ،فقط
خواستم تشــكر كنم  .من در زمان مســئولیت آقای مرادخانی و
با همکاری ایشــان توانستم تمام تاجیكســتان را طی کنم و تمام
موســیقیها را جمع كردم و آن هم به خاطر همت آقای مرادخانی
بود ،اگر مرادخانی مانند خیلی از كسانی كه مسئولیت داشتند ،نگاه
دیگری به زنان داشت ،هرگز من نمیتوانستم این كار با ارزش را
چاپ كنم كه پژوهش ســال  78من بود ،البت ه سیدیهایم مانده
اســت و قصد داشتم سیدیها را به استادمان تقدیم كنم كه فوت
كردند ،من واقعا از روحش سپاســگزاری میكنم ،انشاءاهلل هر دو
بزرگوا ِر ما قرین رحمت باشند.
در ادامه مراســم شــاهرخ شــهیدی فرزند زنده یاد اســتاد
عبدالوهاب شــهیدی در ســخنانی گفت :خیلی ممنون و متشكرم
از همۀ دوســتان و اساتید كه در این مدت ما را یاری كردند ،امروز
هم سنگ مزار آقا را در چهلمین روزش نصب کردیم ،من با پدر از
ســن شش سالگی در جامعۀ باربد تا رادیو گلها همراه بودم ،خب
پدر خیلی زحمت كشــیدند ،من شاهد زحماتشان بودم .ایشان غیر
از اینكــه پدرم بودند ،رفیقم بودند .ایشــان برای ایران هم خیلی
زحمت كشیدند ،اما به خاطر زحماتی كه كشیدند  4ماه زندانیاش
كردند كه چرا در جشــن هنر شیراز خواندهای ،این تنها یك مورد
بــود .چه چیز دیگری میتوان گفت؟ از كجا حرف بزنم و راجع به
چه چیزی صحبت كنم؟ همۀ شما این واقعیات را میدانید ،از همۀ
شما متشكر و ممنونم.
محمد مرادخانی فرزند زنده یاد علی مرادخانی نیز در سخنان
کوتاهی در پایان این نشست گفت :خیلی ممنونم از استاد گنجهای
و تمام شما عزیزان كه زحمت كشیدید و تشریف آوردید ،من خانۀ
موســیقی را خانۀ خودمان میدانم ،یعنــی حس راحتی ،آرامش و
لطافتی كه در اینجا دارم حتی یك وقتهایی در موزۀ موســیقی
هم نداشتم .یعنی از در كه داخل آمدم ،آنقدر حس خوب و آرامشی
به من دســت داد كه واقع ًا قابل توصیف نیســت .در این مراسم
جمعی از هنرمندان و عالقمندان و برخی مسئوالن از جمله محمد
الهیاری(رئیــس دفتر موســیقی) فرزاد طالبی(رئیس اســبق دفتر
موســیقی) ،تورج فرهادی(شهرداد منطقه شش تهران) و  ...حضور
داشتند .این نشست با امضا دو دفتر یادبود به یاد استاد عبدالوهاب
شهیدی و علی مرادخانی پایان یافت.
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اعطای نشان ابوالحسن صبا به تقی ضرابی
در نخســتین دوره اعطای نشان استاد ابوالحسن صبا همزمان با روز معلم این نشان
به تقی ضرابی ،آهنگساز و مدرس پیشکسوت در هنرستان دختران اعطا شد.

ن صبا و عیسیخان
نخستین دوره اعطای نشان استاد ابوالحس 
بهــادری به هنرآمــوزان منتخب هنرســتانهای هنرهای زیبا و
موســیقی ،همزمان با روز معلم  ۱۲اردیبهشــت در رشته هنرهای
تجسمی به امیرهوشــنگ جزیزاده؛ هنرمند نگارگر و هنرآموز و
نشان اســتاد ابولحسنخان صبا در رشته موســیقی به استاد تقی
ضرابی ،هنرمند و هنرآموز در هنرستان دختران اعطا شد.
نشان استاد عیســی خان بهادری و استاد ابوالحسن خان صبا
و لوح سپاس وزیر فرهنگ وارشــاد اسالمی با حضور سید مجتبی
حسینی ،معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ابوالقاسم
خوشــرو ،معاون اســبق هنری ،علی اکبر صفی پور ،مدیرکل دفتر
برنامه ریزی و آموزشهای هنری به استاد امیرهوشنگ جزی زاده و
تقی ضرابی که سالها در هنرستانهای هنرهای زیبا و موسیقی در
زمینه آموزش هنر خدمت کرده اند اعطا شد.
همچنین حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی ایران
و احد جاودانی ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان تهران
لوحهایی را به تقی ضرابی اهدا کردند .معاون شهردار اصفهان نیز

هدیهای را به استاد امیرهوشنگ جزی زاده اهدا کرد.
در ابتدای این برنامه معاون امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد
اســامی گفت :هنر آینه است ،شــگفت آینه ای .در آینه هنر نه
امروز که از دیروز تا فردا هویداست .در آینه هنر نه ظاهر که باطن
هنرمند پیداست .در آینه هنر نه مهارت که معرفت در تجلی است.
آینهای که سخنگوســت و آفات و حاالت را به طرفه تر زبانی باز
میگوید .آینهای که نماد و نشانه میشود تا فرهنگی را باز نماید و
به رساترین شکل معرفی کند .و این همه از سر ودیعه الهی است
در جان آدمی .ودیعهای که میتواند آفریشنگری را در قاب و قالبی
محدود به جلوه بگذارد.
معاون امور هنری در بخشــی از ســخنانش گفت :شــمار
آموزشگاهها و دانشگاهها و تنوع رشــتهها نشانهای است و مراکز
آمــوزش هنرهای زیبــا در قالب هنرســتانهای وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی گواه دیگری .تا قبل از انقالب اسالمی تعداد
هنرســتانهای هنری در کشور اگرچه عمر مدیدی داشتند و گواه
نیت بلند کمال الملک اند اما شمارشــان به ده باب نمیرسید .این
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تعداد تــا میانه دهه هفتاد به  26باب افزایش یافت و تا میانه دهه
هشتاد به  39باب .بیش از یک دهه این تعداد به ترتیب در همین
عداد بود و به لطف خدا از سال  1396تا  1400تعداد هنرستانهای
هنرهای زیبا به  49باب افزایش یافته و کوشش همکارانم معطوف
تا بر این تعداد در مهرماه دســت کم سه هنرستان دیگر به شبکه
هنرستانها افزوده شود.
معاون هنری وزیر ارشاد گفت :نشــان صبا و بهادری یادآور
استادانی اســت که از هنرجو ،هنرمند ساختند و به جای تکثیر به
تعالی اندیشــیدند .امروز قریب شــش هزار هنرجو در هنرستانها
به فردای روشــن راهی نظر دارند که شبانه روز در سودای تحقق
آن مشــق هنر میکننــد .در کنار این طرح اجرای پروژه آســیب
شناســی هنرســتانهای هنرهای زیبا ،پروژه ارائه الگوی آموزش
هنر در فضای مجازی ،بررسی توسعه و آموزشگاههای آزاد هنری،
بروزرســانی اســتانداردهای مهارت آموزی فرهنگ و هنر در 84
مورد که بیش از  14ســال از آخرین بازنگری آن میگذشــت از
اقدامات شایستهای است که همکارانم در اداره کل برنامه ریزی و
آموزشهای هنری به جدیت و دقت پیگیری میکنند.
مصطفــی آذرکیش ،دفترآموزش متوســطه فنی حرفهای و
کاردانش وزارت آموزش و پرورش نیز در این برنامه گفت :معلمان
عزیز ما در پیگیری امور و نظام آموزش نقش آفرینی ارزشــمندی
داشــتند که جا دارد در این روز از تمامی اســتادان و معلمان عزیز
سپاسگزاری کنیم و همچنین از استادان بزرگواری که امروز تجلیل
از مقام شامخ آنها را در این جلسه خواهیم داشت.

شماره  - 41بهار 1400

او ادامه داد :وزارت آموزش و پــرورش امروز مهارت آموزی
و کارآفرینی یکی از اولویتهای اصلی این وزارت اســت و تربیت
متوازن در ساحتهای شش گانه تعلیم و تربیت در جایگاه ویژهای
قرار دارد و نقش هنر و نقش آفرینی هنرمندان عزیز بسیار برجسته
است.
آذرکیــش در پایان نیز گفت :خوشــحالم که حمایت جدی از
توسعه هنرستانها امروز در برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســت و گواه این مدعا نیز ،توســعه کمی و کیفــی آموزشها در
سالهای اخیر است .بروزرســانی استانداردهای آموزش مهارت با
همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که بیش از  84استاندارد
آن اشاره شــد ،توجه به واکنش نابهنگام به تغییراتی است که در
حــوزه فرهنگ و هنر ضرورت پیدا کرده و باید به آن توجه شــود
تا هنرجویان عزیز ما در هنرســتانهای سراســر کشور و به ویژه
در هنرســتانهای هنرهای زیبا بتوانند در راستای دریافت خدمات
آموزشی ،خدمات آموزشی بروز موثر واقع شوند.
استاد تقی ضرابی ،مدرس پیشکسوت موسیقی و رئیس هیئت
مدیره خانه موســیقی نیز در پایان برنامه ضمــن قدردانی از این
برنامه گفت :ماحصل فعل و انفعاالت هنرســتانها خروجیهایی
هســتند که در اقصی نقاط دنیا میدرخشند ،وقتی فارغ التحصیل
سالهای پیش هنرستان امروز در اروپا تدریس میکند و فعالیتهای
چشمگیری دارد مایه ماباهات و افتخار است .در سراسر دنیا هرکجا
قدم بگذارید میتوانید فارغ التحصیالن هنرستان دختران و پسران
را مشاهده کنید.
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جواد بطحایی:

نامالیمات زمانه روی هنرمند تاثیر میگذارد
جــواد بطحایی متولــد  1336در مشــهد در خانوادهای
هنردوست متولد شد و موســیقی را از کودکی نزد پدر و
برادرانــش آموخت .وی در ســال  1358جهت تحصیل
موســیقی وارد دانشکده هنرهای زیبا شــد و از محضر
استادانی چون مجید کیانی ،فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان
بهره برد .بطحایی از سال  1372به گروه آوا پیوست و به
همراه محمد رضا شجریان کنســرتهایی در شهرهای

مختلف ایران و دیگر کشــورها اجرا کرد کرد .او همچنین
گروه نوای دل را تشــکیل داد و اجراهای متعددی به روی
صحنه برد .این هنرمند پیشکسوت سنتور در کشور کانادا
اقامت دارد و پیش از شــیوع ویروس کرونا به ایران سفر
کرد و در حدود یکسال و نیم در ایران آلبومهای متعددی را
تولید و منتشر کرده است .در گفتگویی با این هنرمند از کم
وکیف فعالیتهای اخیرش جویا شدیم:
*فعالیتتان در عرصه کتاب چگونه است؟

چند عــدد از این آلبومها را به صورت کتــاب درآوردهام .باقی
قطعات نتهایش نوشــته شــده ،اما فع ً
ال به صورت کتاب درنیامده
اســت و دست نگه داشــتم ،چون پروژهی دیگری در دست دارم و
ترجیح میدهم قطعاتی که اجرای موسیقی هست به انجام برسانم.
*گفتید مقیم کشور کانادا هستید .در آنجا وضعیت اجرا و
فعالیتهای موسیقی به چه شکل است و چه فعالیتی دارید؟

در آنجا اجراهایی داشتم که مثل اینجا مشکل بروکراسی و این
کاغذبازیها را نداشت ،آنجا کار را راحتتر میگیرند میتوانید اجرا
داشته باشید .اما در آنجا مخاطبان خاصی وجود دارند ،خصوص ًا االن
که مردم تمایل دارند موســیقیهای دیگر را گوش کنند و میدانید
که موسیقی سنتی همیشه مخاطب خاصی داشته و این یک مقدار
مشکلآفرین شده است .در هر صورت آنجا گروهی ایجاد کردم که
تحت عنوان «نوای دل» که اتفاق ًا گروه بزرگی هم هســت و حدود
 12نوازنده داشت و با یک کر  30نفره همراه بود که یکسری قطعات
را در آنجا اجرا کردیم و کنسرتهای کوچک هم برگزار میکنم .اما
عمدهی فعالیتم در اینجا بوده و در کارهای استودیویی اینجاست،
ط هایم
چــون بهتر میتوانم نوازندهها را دور هــم جمع کنم و ارتبا 
اینجا بیشتر است ،دوســتان هنرمند هم به صورت متمرکز اینجا
حضور دارند .در هر صورت طی یک سال و نیم اخیر که اینجا بودم
توانستم  12آلبوم تولید کنم.

*جناب بطحایی در ابتدای گفتگو بفرمایید در حال حاضر
مشغول چه فعالیتی هستید و فعالیتعمدهتان در چه زمینهای
تمرکز دارد؟

در حدود  40ســال اخیر کارهای زیادی انجام دادهام ،بعضی به
انجام رسیده و بعضی خیر .من در کانادا اقامت دارم و تقریب ًا یک سال
و نیم پیش به ایران آمدم ،این بازگشت به کرونا برخورد کرد .کرونا
ممکن است برای بعضی منحوس بوده باشد ،اما برای من منبع خیر
شــد ،چون در ایران ماندم و با خود گفتم بهتر است تمامی کارهای
بیکالمی که ساختم به صورت پکیجهای مجزا تولید کنم.
مث ً
ال قطعات بســیاری در افشاری ،شور ،ماهور و دستگاههای
مختلف ساختهام که پروژههایی بوده که با گروه بعضی با ساز همنواز
تنبک ضبط کردهام ،همهی اینها را در مجموعه  7آلبوم جمع کردم
یک آلبوم مجموع قطعات ابوعطا ،یک آلبوم مجموعهی همایون و
سهگاه ،یک آلبوم بیات ترک و ماهور ،یک آلبوم اصفهان و نوا و آلبوم
دیگر هم دشتی و ابوعطا که موفق شدم این کارها را انجام بدهم و
بهتدریج در حال ورود به بازار است و درواقع این کارها را به دوستان
و عالقهمندان اهداء میکنم.

*آلبومهایی که فرمودید همه به صورت ارکسترال ضبط
شده است؟

بعضی با ارکستر هست و بعضیها با ساز تنها و بعضی با تنبک،
از ایــن  12آلبوم 5 ،آلبوم دونوازی اســت .آلبــوم «نبرد کوروش»
دونــوازی با آقای پژمان حدادی نوازنــده تنبک ،یک آلبوم باعنوان
«خاطر شاد» با آقای پژمان حدادی و مسعود حبیبی که ایشان دایره
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نواختند ،دو آلبوم دیگر «هوای تازه» و «مزهی نگاه» که ســنتور و
طبال به همراهی درشن آنند است ،آلبوم دیگری که فقط تکنوازی
ســنتور بوده «به یاد دوست» که به یاد استاد لطفی نواختم؛ و باقی
آلبومها همانهایی بود که مجموع آثار بیکالم اســت که بعضیها
با گروه اجرا شده و بعضی با ساز تنها .که اخیرا توسط موسسه نوای
شبدیز منتشر شده اند.

امیدوارم امسال بتوانم آنها را انجام بدهم.
*ک ً
ال چه مؤلفــهای برای انتخاب خواننــده مدنظرتان
هســت؟ چون یک بخش از کار میتواند بازار را جذب کند و
بخش دیگر هم این است که خود حضرتعالی از نظر درونی با
این صدا و لحن خواندن ارتباط برقرار کنید.

بیشــتر برایم از نظر درونی مهم است ،چون ممکن است یک
خواننده خیلی قوی باشــد و مردم هم صدای او را بشناســند ،اما به
کاری که من دارم نمیخورد ،زیرا جایی صدایی قوی میخواهم و در
کار دیگر صدایی لطیف ،میدانم که اگر این شعر و آهنگ با این صدا
باشد ظلمی به شنونده نشده است.
برای مثال بگویم آلبوم «آســتان جانان» استاد شجریان را در
نظر بگیرید ،اگر این کار را استاد شجریان نمیخواند یا مشکاتیان
این کار را به هر خوانندهی دیگری میداد به مردم ظلم میشــد،
چون شــجریان این کار را به آن زیبایی خوانــد یا اگر خوانندهی
دیگری بود و به مشــکاتیان میگفت این کار را ضبط کنید و من

*وضعیت انتشــار آلبوم در کشــور ما پــس از آمدن
اینترنت و بحث دیجیتال به صورتی شده که آلبوم فیزیکی
کمتر منتشر میشــود ،در کانادا این مساله چطور است؟ در
آنجا وضعیت انتشار فیزیکی آلبوم چطور است و آیا کسانی
که به صورت دیجیتال اثری منتشــر میکنند راضیشــان
میکند؟ حقوحقوقشــان به طور کامل پرداخت میشود ،آیا
انگیزهای برای ادامهی کار دارند؟ یا آنجا هم ناشران دچار
سرخوردگی شدند؟

وضعیت انتشــار در تمام دنیا نابسامان است ،اما در هر صورت
آنجا حق و حقوقی هســت ،حق کپیرایت وجود دارد که رعایت
میشــود ،اما این معضلی اســت که باید با آن ساخت .اگر آلبومی
حرفی برای گفتن داشته باشد کار خود را خواهد کرد و نظر من این
است که باید آن را تولید کرد تا برای آیندگان بماند .اگر کار ماندگار
باشد ارزشمند خواهد بود ،اگر آدم بخواهد آلبومی را تولید کند که با
یک بار گوش دادن بدانیم که شنوندهی متخصص ناراضی خواهد
بود ،این محو میشود زیرا حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

فاصلههای طبقاتی زیاد شده
و انسانها از هم دور افتاده اند؛
خیلی بیرحم شدهایم ،همه
میخواهیم سر هم کاله بگذاریم
و از هم سوءاستفاده کنیم که
این در هنر هم تأثیر میگذارد

*به شــنوندهی متخصص اشاره کردید ،موسیقی برای
مردم و افرادی که متخصص نیستند بیشتر با کالم شناخته
میشود و عموماً موسیقی با کالم و خواننده وارد بطن زندگی
مردم میشــود .اگر موسیقی فاخری باشــد که کمکم به
جنبههای دیگر موســیقی هم پی میبرد .کارهای باکالمتان
را با چه خوانندگانی آهنگسازی کردید و آیا چیزی در دست
داریــد و فکری دارید که هم در حوزهی باکالم هم بیشــتر
فعال باشید؟

روی آن بخوانــم و آوازهــای آن را هم خط بــه خط میخوانم و
نوازندهی تنبــک هم میگوید من اینقدر میگیرم بنوازم و شــما
بروید ضبط کنید ...ممکن است کار پیش میرفت ،اما متأسفانه به
این خوبی نبود و به مردم و شنونده ظلم میشد.
متاسفانه این کارها کمتر اتفاق میافتد ،فاصلهها بسیار زیاد شده
است .فاصلههای طبقاتی زیاد شــده و انسانها از هم دور افتاده اند؛
خیلی بیرحم شــدهایم ،همه میخواهیم سر هم کاله بگذاریم و از
هم سوءاســتفاده کنیم که این در هنر هم تأثیر میگذارد .دوستیها
و عشقها که از گذشــته به خاطر میآورم بینظیر بودند هنرمندان
دوستیها و عشــقهای زیبا و روابط و سلوک خیلی خوبی داشتند.
االن اینطور شده و ما انتظار داریم کار خوبی هم تولید شود؟
زمانه روی هنرمند ،آهنگساز و نوازنده تأثیر میگذارد و بستگی
به ظرفیت درونی آنها دارد که شــخصیت آنها را شکل میدهد و
روی آهنگی که ساخته میشود تأثیر خواهد گذاشت .هنرمن ِد شاعری
که مجبور باشید شب تا صبح دروغ بگویید ،از صبح شعرهای زشت
بخواند و ...مشخص است نتیجه چه خواهد شد ،در صورتی که شاعر
باید شعرهای زیبا بخواند ،آیا در چنین شرایطی ممکن است که الهام
معنوی داشته باشد؟ در صورتی که هنر تمام ًا الهام است.

من بیشــتر کارهای باکالم انجام دادم و بســیاری آثار با کالم
ســاختم .خب کارهای باکالم تولیدش دردسر دارد ،این کارهای که
تولید کردم درواقع پروژههای با کالم بوده ،منتها به انجام نرســیده،
چون آهنگساز احساس میکند صدای این یا آن خواننده به این آلبوم
نمیخورد ،طوری شــد که این قطعات مانده بود و من آنهایی که
بیکالم بود را جمع کردم و نتیجه همین آلبومها شــد .اما کارهای
باکالمی هم تولید کردم که اولین آن «حدیث سرو گل و الله» بود
که با استاد حسن ناهید و کامبیز گنجهای و خوانندگی آقای مجتبی
عســگری بود ،دومین کار باکالم این کار با خوانندگی پوریا اخواص
و نوازندگی اردشیر کامکار ،ارسالن کامکار ،کامبیز گنجهای ،حسین
رضایینیا و خودم انجام شــد بود که حوزهی هنری آن را تولید کرد
که فقط هزار نســخه تولید شــد و پخش خوبی انجام نشد و اص ً
ال
کار سوخت و نابود شد .ســومین کار باکالم «شب زیبا» با صدای
ساالر عقیلی بود .در هر صورت کارهای باکالم دیگری هم دارم که
شماره  - 41بهار 1400
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میالد کیایی:

کوک سنتور با تیونر چشم را تقویت میکند نه گوش!
میالد کیایی ،نوازنده ،آهنگســاز و مدرس پیشکســوت
سنتور در کنار تدریس و آهنگسازی همواره به جنبههای
پژوهشــی ساز سنتور توجهی ویژه داشته است .از جمله
مســائلی که کیایی بــه بهانههای مختلــف بحث آن را

مطرح کرده ،مساله ی کوک ســنتور است .این مدرس
پیشکسوت ســنتور اخیرا اقدام به برگزاری کالسهای
خصوصی کوک سنتور نیز کرده است و به همین بهانه با
او گفتگویی انجام دادیم:

از حدود  24ســال پیش به این فكر افتــادم كه به طور خصوصی
كالس آموزش كوك ســنتور برگزار كنم و این كار را انجام دادم
و خوشــبختانه مورد اســتقبال قرار گرفت ،البته بنده این كار را به
صورت خصوصــی انجام دادم و حتی در آموزشــگاه خودم درس
ندادم ،زیرا تمایل داشــتم كالس كوك ســنتور به صورت تجربی
انجام شــود و بعد تصمیم بگیرم كه آیا عمومیت پیدا كند یا خیر.
بنابراین از شهرستانها خصوصا شــهرهای اصفهان ،بندرعباس،
بوشهر ،شیراز ،رشــت و چند شهر دیگر شاگردانی میآمدند .حتی
در همین ســالها و در این دوران کرونا با رعایت اصول بهداشتی
همچنان به كالسها میآیند و آموزش كوك سنتور میبینند.
این كار به صورت گروهی انجام میشــود؛ یعنی هر جلســه
 3یا  4نفر همانطور كه گفتم با رعایت اصول بهداشــتی شركت
میكنند .علت پیش بردن كالس به صورت  4 ،3نفره این است كه

*جناب کیایی شــنیده ایم اخیرا اقــدام به برگزاری
مســتركالس برای کوک ســنتور کرده اید ،چرا نسبت به
آموزش كوك سنتور احساس نیاز میكنید؟

در ابتدا خوشحالم كه این سئوال را مطرح كردید ،زیرا از قدیم
گفتهاند كه تجربه پدر علم است و تجربه ی تاریخی نكات بسیاری
را به ما نشــان داده است؛ با توجه به اینكه بنده بیش از  65است
(یعنی از  10سالگی) در كار نوازندگی هستم ،به این نتیجه رسیدهام
كه غالب افرادی كه سراغ ساز سنتور میروند ــ نمیخواهم بگویم
همه ،اما اكثر افراد ــ وقتی به مرحله ی كوك میرســیدند متوجه
میشــدند این كار دشواری زیادی دارد و مث ً
ال از  100نفر 80 ،70
نفر این ســاز را رها میكردند .زیرا این ســاز حدود  72سیم دارد
و برای هر دســتگاه ،پایه و مقامی از موســیقی ایرانی باید كوك
جداگانه شــود و واقع ًا دشــواری خاصی دارد .به همین دلیل من
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و پنجه ی قویای دارند ،اما كوك هنر دیگری اســت ،در ابتدای
عرایضم اشاره كردم كه خیلیها برای آموزش ساز سنتور میآیند،
اما وقتی به مرحله ی كوك میرســند خیلیها این ســاز را كنار
میگذارنــد و ادامه نمیدهند ،چون اینجا مرحله ی دیگر و هنری
جدا از نوازندگی است كه البته ناگفته نماند استعداد خدادادی شرط
اول كار اســت ،اما به هر حال برگزاری این كالس الزم اســت.
به عنوان مثال ســازهایی مانند ویولن و ســهتار دلپذیر و شیرین
هســتند ،اما فقط  4رشته ســیم دارند یا تار  6رشته سیم دارد ،اما
سنتور  72رشته سیم دارد و برای هر دستگاه یا مایهای باید كوك
جداگانه بشــود ،بنابراین نیاز امروز جامعه ی ســنتورنوازان بود كه
چنین كالســی برگزار شود ،خصوص ًا اینكه هدف داشتم با مسئله
ی تیونر مبارزه كرده باشم كه احساس را از نسل امروز دور میكند
و تمایل داشتم تا جایی كه در توان دارم این كار را از طریق گوش
به شاگردانم آموزش بدهم و در این مسیر تمام تالشم را میكنم.

وقتی سئوالی برای یك نفر پیش میآید ممكن است برای دیگران
هم جالب باشــد و وقتی كالس را به این صورت برگزار میكنیم
آموزش صرف ًا برای یك نفر نیست .در هر صورت بیش از  23سال
است كه این كار را انجام میدهم تا اینكه اخیراً فكر كردم باید كار
را به صورت جدیتر شروع كرده و آن را عمومیتر كنم.
*همانطور كه گفتید كوك ســنتور بسیار تخصصی و
خاص اســت ،نوازندگان مختلفی در دورانها و سبکهای
مختلف ساز زده اند .شــما چطور به این نتیجه رسیدید که
کوک ســنتور نقصی دارد که بری آن کالس خاصی برگزار
کنید؛ و چه متدی را ابداع كرده یا به آن دست یافتید؟

متدی كه به كار میبرم درواقع تجربی اســت و خودم آن را
پیدا كردم ،اما نكته ی بســیار حائزاهمیت برای من این است كه
میدیدم نســل فعلی به صورت رباتیك عمــل میكنند ،یعنی به
جای كوك ســاز با گوش خدادادی و احساســی كه در وجودمان
هســت با تیونر كوك میكنند .اغلب هر كدام یك تیونر در دست
میگرفتند و میدانید كه تیونر به جای اینكه گوش را تقویت كند
چشــم را تقویت میكند ،زیرا از طریق تصویــر میبینند كه صدا
باالست یا پایین ،در صورتی كه این كار نامش هنر نیست .بنابراین
من به شدت با این سیستم مخالف هستم و تا جای ممكن مبارزه
میكنم تا این تیونر را كنار بگذارند و گوش و احســاس شان را به
كار بگیرند ،چیزی كه خدادادی در وجودمان هســت .وقتی ساز را
از طریق تیونر كوك میكنند هنرشــان صنعتی میشــود و دیگر
نمیتوان نام آن را هنر گذاشت .فقط از تیونر و خصوص ًا از دیاپازون
كه متر تثبیتشــده ی صوتی جهانی هست ،نت تونیك و پایه را
بگیرند و بقیه را از طریق گوش کوک کنند .این تجربیاتی اســت
كه من با بیش از  65سال فعالیت در كار نوازندگی به دست آوردهام
و فكر كردم بایــد این كار را به صورت علمی و عملی دنبال كرد.
بنابراین هنرجویان من یك جلســه تئوری خواهند بود و جلسه ی
بعد تئوریهایی كه جلسه ی پیشین گفته شده به صورت عملی به
شاگردان عزیز آموزش میدهم كه غالبا  20 ،15و برخی حتی 30
سال سابقه ی نوازندگی دارند ،اما در رابطه با كوك مشكل دارند.
مث ً
ال نوازندهای را میشناسم كه پنجه ی بسیار قویای دارد،
اما اگر از او ســئوال كنید كه دستگاه شــور را از چند نت میتواند
بنوازد ،میگویــد حداكثر دو مورد؛ راســتكوك و چپكوك .در
صورتی كه بــه تعداد نتهایی كه داریم حتــی عالوه بر پردهها،
نیمپردهها و ربعپردهها میتوانیم هر دســتگاهی را كوك كرده و
بنوازیم .البته درســت است مرسوم نیســت که كسی بگوید شور
دودیِز میخواهم بنوازم ،اما باید با علم آن آگاهی داشــته باشیم و
در ایــن كالس این كار را انجام میدهیم ،خصوص ًا در آشــنایی با
گامهای مختلف موسیقی ایرانی موارد كوك را با حوصله به همان
صورت كه اشاره كردم علمی و عملی تدریس میكنم.

*تعداد جلسات را چقدر در نظر گرفته اید؟

تیونر به جای اینكه گوش را
تقویت كند چشم را تقویت
میكند ،زیرا از طریق تصویر
میبینند كه صدا باالست یا پایین،
در صورتی كه این كار نامش هنر
نیست .بنابراین من به شدت با
این سیستم مخالف هستم
این جلســات یك هفته در میان برگزار میشــود و هر جلسه
حدود حداقل  2تا  3ساعت طول میكشد ،بهطور موقت  3ماهه را
در نظر گرفتیم ،اما ممكن است كسی بخواهد ادامه بدهد تاآگاهی
بیشــتری داشته باشد و عالوه بر كوك موســیقی ایرانی با علم و
دانش كوك موسیقی جهانی هم آشــنایی پیدا كنند و فراتر برود،
ممكن است برای این افراد جلسات طوالنیتر شود ،اما میانگین 3
ماه یك هفته در میان را در نظر گرفتهایم.
*به عنوان صحبت پایانی اگر نكتهای دارید بفرمایید؟

از خانه موســیقی برای پیگیری این موضوع بسیار متشکرم.
بدون هیچ چمداشتی در خدمت عزیزانی كه كسانی كه عالقهمند
هســتند و كوك ســنتور را به صورت علمی و عملــی و تجربی
بیاموزند و توســط خانه ی موســیقی معرفی شــوند خواهم بود.
امیدوارم اوضاع فعلی شرایط کرونا فروكش كند و تا بتوانم در خانه
موســیقی حضور پیدا كرده و این خدمت را عمومیتر كرده و ارائه
دهم .فع ً
ال همانطور كه گفتم به صورت خصوصی در منزل درس
میدهم ،البته درخواســت شده كه در یكی ،دو آموزشگاه دیگر هم
به صورت موقتی تدریس كنم.

*فكر میكنید نوازنده باید به چه ســطحی از نوازندگی
رسیده باشد تا در این کالسها شرکت کند؟

همانطور كه عرض كردم بعضی نوازندگیشــان خوب است
شماره  - 41بهار 1400
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آواز ایران
خاندان
پیر
ِ
ِ
پرواز ِ
عبدالوهاب شهیدی ،خواننده پیشکسوت موســیقی ایرانی  20اردیبهشت در 99
ســالگی دارفانی را وداع گفت .او که چند روز پیش از درگذشــتش برای مقابله با
کرونا واکسینه شده بود  19اردیبهشت به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان رسالت
بستری شد و یک روز بعد درگذشت.

عبدالوهاب شــهیدی از نامها پراعتبار موسیقی ایرانی بود که
صدای مخملین و پر نفوذش در عمق جان شیفتگان هنر موسیقی
ایرانی مینشست .با آنکه ســالهای درازی روی صحنهها غائب
بود اما در دل مشــتاقانش هماره زنده بوده و هست .شهیدی مهر
 1301در میمه اصفهان دیده بجهان گشــود .مشوق اصلی وی در
موسیقی پدرش بود و فعالیت هنری خود را در دهه  1320در جامعه
باربد با فراگیری آواز ،سنتور و عود نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد
و از اواخر دهه  1330در رادیو تهران مشــغول فعالیت شد.از آثار او
میتــوان به ضبط رادیویی همراه با ارکســتر گل ها ،آثار آوازی و
ارکستری ،تکنوازی و همنوازی عود و همچنین بازخوانی ترانههای
محلی اشاره کرد.
شــهیدی برای شناساندن موسیقی ایرانی به کشورهایی نظیر
فرانسه ،آمریکا ،انگلستان ،آلمان و  ...سفرهایی داشته و همچنین
برنامه با شــکوهی در بزرگداشت موالنا در کشور ترکیه و بر مزار
وی اجرا کــرد .این هنرمند ارزنده آثار فراوانی را با همکاری گروه
پایــور و گروههای فرهنگ و هنر وقت نیز انجام داده ،همچنین در
جشن هنر شیراز کنسرتهای متعدد اجرا نمود.
سال  1389به پاس یک عمر تالش در حوزه موسیقی ایرانی
از عبدالوهاب شهیدی در جشــن یازدهمین سالگرد تاسیس خانه
موسیقی ایران با حضور زنده یادان محمدرضا شجریان و هوشنگ
ظریف تجلیل شد.
پس از درگذشــت او پیامهای تســلیتی از سوی هنرمندان و
مسئولین فرهنگی صادر شد.

مردم از صدای لطیف و بینظیر شــهیدی محروم
بودند
فرهاد فخرالدینی (رییس شورای
عالی خانه موسیقی) در پیامی گفت :با
نهایت تاثر و تاســف درگذشت هنرمند
ارجمند اســتاد عبدالوهاب شهیدی را
به جامعه هنری و هنردوســتان گرامی
تسلیت عرض میکنم.
استاد عبدالوهاب شهیدی یکی از
چهرههای درخشان آواز موسیقی ایران
بودندو آثار ارزشــمندی از صدای لطیف و بی نظیرشان به یادگار
مانده است.
افســوس که از این انســان نجیب و شریف در زمان حیاتش
آن طور که شایســته بود قدردانی نشــد و مردم هنردوست ایران
در ســالهایی که این بزرگوار در اوج قدرت و درخشندگی بود ،از
شنیدن آن بی نصیب ماندند.
عبدالوهاب شهیدی گنجینه هنر ایرانزمین بود
ســیدعباس صالحی در پیامی درگذشــت مرحوم عبدالوهاب
شهیدی ،استاد پیشکســوت آواز و موسیقی اصیل ایران را تسلیت
گفت.در متن پیام تسلیت وزیر ارشاد آمده است:
درگذشت استاد پیشکسوت آواز و موسیقی اصیل ایران ،مرحوم
عبدالوهاب شهیدی را به اصحاب فرهنگ و هنر صمیمانه تسلیت
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میگویم .قریب یــک قرن زندگانی و
هشت دهه فعالیت در عرصه موسیقی
سنتی ،او را به میراثبان و گنجینه هنر
ایرانزمین بدل کرده بود.
از خداونــد متعــال بــرای روح
آن عزیــز ،آرامش و آمــرزش و برای
بازمانــدگان محترم صبر و شــکیبایی
خواستارم.

استاد شــهیدی پرکارترین خواننده گلها بود و سبکی که در
ســاز عود ابداع کردند بی نظیر بود .پیش از ایشان نوازندگان عود،
این ساز را عربی مینواختند ولی ایشان اولین کسی بودند که ساز
را ایرانی نواختند و بعد هم هنرمندان دیگر دنباله رو ایشــان بودند.
ایشــان مرد شریف و مهربان بود که همه را دوست داشت روحش
شاد.
شهیدی هنرمندی منظم و به کارش بسیار عالقمند بود
محمــد اســماعیلی (نوازنــده و
مدرس پیشکسوت تنبک) در سخنانی
کوتاه گفت :زنده یاد شــهیدی انسانی
وارسته ،موســیقیدانی بزرگ و فردی
بــود که به موســیقی درســت توجه
داشــت .وقتی ایشان با آقای پایور کار
میکردند ،من از ایشان بسیار آموختم.
بســیار عالقمند به کارشان بودند و در
کارشان نظم فراوانی داشتند .که همین ویژگیها باعث میشد زنده
یاد استاد پایور عالقمند باشد که با ایشان کار کند .آثار مشترک این
عزیزان برای آیندگان به یادگارمانده است.
آشنایی من با استاد شهیدی از زمان مسئولیت آقای ابتهاج در
رادیو بود که از ارکســتر پایور دعوت کردند و آقای شهیدی با این
ارکستر فعالیت خود را آغاز کردند .یادشان گرامی باد.

موسیقی ایران خوانندهای با وقار را از دست داد
داود گنجــه ای(عضو شــورای
عالی خانه موســیقی) در پی درگذشت
عبدالوهاب شهیدی گفت :ایشان استاد
یگانــه و بازمانده از موســیقی قدیم و
ملی ما بودند و من امروز با شنیدن خبر
درگذشتشان بسیار ناراحت شدم و این
ضایعه را به همه هنردوستان این مرز و
بوم تسلیت میگویم.
گنجهای افزود :ایشــان مردی بسیار با سواد ،موقر و مهربان
بودند که آثار ارزندهای از خود بجای گذاشــتند که یادگار ایشان در
ســالهای پیش رو برای جوانان و عالقمندان به موسیقی ایرانی
خواهد بود.
عضو شورای عالی خانه موسیقی گفت :استاد شهیدی دارای
صدایی گیرا و گرم بودند که آثار ایشان را با گروه استاد پایور از یاد
نمیبریم .موسیقی ایران امروز خوانندهای توانا و باوقار را از دست
داد و به سهم خود این ضایعه را به جامعه موسیقی و خانواده ایشان
تسلیت میگویم.

شهیدی یک استاد کامل بود
علی جهاندار(خواننده پیشکسوت
موســیقی ایرانــی) در خصــوص
ویژگیهای هنری زنده یاد شــهیدی
گفت :مــن از طریق موســیقی مثل
همه عالقمندان با ایشــان آشنا شدم
و همیشــه پیگیر آثــار و فعالیتهای
ایشان بودم .ایشان در کار خودش یک
هنرمند کامل بود .از نظر نوازندگی هم که در موسیقی ما تاثیر گذار
شدند و عود نوازی ایشان بسیار دلپسند و زیبا بود.
از نظر صدا هم ایشان یک مجموعه کامل بودند .نباید حنجره
ایشــان را با دیگران مقایســه کرد و این کار درست نیست چون
شهیدی ،شهیدی اســت .ایشان یک استاد کامل بود .من یک بار
به محضر ایشــان رفتم و افتخار داشــتم که آوازی هم بخوانم اما
آشنایی نزدیکی با ایشان نداشتم و میدانم مرد بزرگ و وزینی در
موسیقی ما بودند.
ایشان به تمام جزئیات موســیقی اشراف کامل داشت و مرد
تاثیرگذاری در موسیقی ما بودند.

شهیدی مردی شریف و مهربان بود
حســن ناهید (نوازنده پیشکسوت
نی) پیرامون ویژگیهای شخصیتی و
هنری زنده یاد شــهیدی گفت :حدود
 60سال پیش با اســتاد شهیدی آشنا
شــدم .آشــنایی ما از رادیو شروع شد
اما بعدا در جشن هنر شیراز ،سفرهای
خارجی و داخلی همراهشان بودم و در
کنارشان بودیم .اولین کار مشترک ما
شاخه گل  405بود و بعد از آن در رادیو و بیرون از رادیو و همچنین
ارکستر اســتاد پایور با ایشان همکاریهای فراوانی داشت .تقریبا
هفتهای یک بار ایشــان را میدیدم و آخرین دیدارمان مربوط به
نوروز  1400بود که بعد هم از دنیا رفتند.
شماره  - 41بهار 1400
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مراسم تشییع پیکر زنده یاد شهیدی
در قطعه هنرمندان
مراســم تشییع پیکر زنده یاد عبدالوهاب شــهیدی(خواننده پیشکسوت موسیقی
ایرانی)  22اردیبهشت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد .در این مراسم
که به دلیل محدودیتهای کرونایی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شــد
جمعی از مسئوالن فرهنگی ،هنرمندان و عالقمندان حضور داشتند.

در ابتــدا نیکنام حســینیپور مدیرعامل موسســه هنرمندان
پیشکسوت گفت :اســتاد شهیدی یک قرن ،زندگی کرد و نزدیک
هشتاد سال از موســیقی هم میراث داری و هم میراث بانی کرد.
به طوری که سالهاســت در خاطره جمعی همه ایرانیان جا گرفته
اســت .البته ما با نســلی رو به رو هستیم که تکرار نشدنی هستند
اما امیدوارم حــوزه فرهنگ و هنر بتواند افراد جدیدی را به جامعه
موسیقی معرفی کند.اوایل سال جاری بود که به همراه استاد حسن
ناهید افتخار داشــتم که در منزل اســتاد شهیدی حضور پیدا کنم
و وقتی تعدادی از دوســتان برنامههایی را اجرا کردند ،احســاس
میکردم روح او دوســت دارد با آنها همراهی کند اما جســمش
همراه نیست .امسال هم ما دوست داشتیم در مهرماه صدمین سال
تولد این هنرمند را در موسســه هنرمندان پیشکسوت برگزار کنیم
که متاســفانه امکان پیدا نکردیم اما امیدواریم به زودی آثار ادبی
و موســیقایی استاد شهیدی را در موسســه هنرمندان پیشکسوت
گردآوری و منتشر کنیم.

بوده و برای نســلهای بعدی به یادگار باقــی میماند و آنچه او
بیش از همه چیز ســفارش میکرد پاسداری از همین میراث بود.
اگر بخواهیم پاســدار نام و یاد شهیدی باشیم ،باید موسیقی مان را
گرامی بداریم .ما باید آواز را به عنوان یک میراث کهن نگه داریم.
نوربخش با اشــاره به شرایط نامطلوب ارائه موسیقیهای بی
هویت در جامعه گفت :متاســفانه شــرایط امروز موسیقی ما خوب
نیســت و هر روز گوش مردم از موسیقیای که میراث شهیدیها
ســت فاصله میگیرد .نسل جوان ما به ســمتی میرود که باعث
نگرانی همگان اســت .این موسیقیهای بیشناسنامه و بیهویتی
که امروز بیــش از همه چیز در فضای مجازی جاری اســت و با
الیکهای چندصدهزار نفری به آن توجه میشــود ،باعث شــرم
تاسف و غصه است.
وی افزود :میدانم غصه عبدالوهاب شهیدی هم همین بود.
گرچه چراغ موسیقی اصیل ما فروزان است و فروزان خواهد ماند.
موسیقی اصیل ما از بین رفتنی نیست ،اما این مخاطب محدود هم
شایسته این کشور نیست.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :وقتی از میراث کهن سخن
میگوییــم و میخواهیم بــر آئینهای کهن پایفشــاری کنیم،
نمیتوانیم به درون مایهی این میراث بی توجه باشــیم .اگر یلدا را
گرامــی میداریم این یلدا یک آئین در درون خودش دارد و بدون
حافظ ،سعدی و شاهنامه چه معنایی میتواند داشته باشد .متاسفانه
به محتوای آئینها توجه نمیشــود و فقط یک صورت از آنها یاد
آوری میشود که این زیبنده نیست.
نوربخش افزود :همه باید احساس مسئولیت کنیم زیرا این باری

حمیدرضا نوربخش :عبدالوهاب شــهیدی بزرگ
قبیله آواز ایران بود
حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی سخنران بعدی
این مراسم بود .نوربخش در ابتدای سخنانش با توجه شرایط ویژه
محدودیتهای کرونا ،از کسانی که عاشقانه برای تشییع پیکر زنده
یاد شهیدی به قطعه هنرمندان آمدند تشکر کرد و گفت:عبدالوهاب
شهیدی بزرگ قبیله آواز ایران بود .بزرگترین میراث شهیدی ساز
و آواز اوســت که نزدیک به هشت دهه این میراث ساری و جاری
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کرد .ســپس ناهید جباری قطعه شعری را به بهانه آیین خاکسپاری
عبدالوهاب شــهیدی در جوار مزار فرامرز پایور قرائت کرد .در ادامه
مراسم حسین علیشــاپور (خواننده موسیقی ایرانی) با همراه احسان
لیوانی (نوازنده نی) قطعهای را به یاد عبدالوهاب شهیدی اجرا کردند.
علیرضا افتخاری :شهیدی استاد صاحب فن بود که
با صالبت زندگی کرد
علیرضا افتخاری (خواننده موسیقی ایرانی) هم در این مراسم
گفت :من شــیفته مرحوم عبدالوهاب شــهیدی بودم ،من شیفته
شخصیت واالی او بودم .او دارای شخصیت بسیار بزرگ و بلندی
بود که هیچ گاه فراموش نمیکنم .او یک استاد صاحب فن بود که
با صالبت زندگی کرد .او شخصیت بزرگی داشت که به اعتقاد من
باالتر از موســیقی بود و من بر این باورم اگر در پزشکی هم وارد
میشد ،او تبدیل به یک متخصص بزرگ میشد.

دوش همه ما که دلمان برای موسیقی اصیل ایرانی میتپد.
است بر ِ
ما باید به خودمان ،فرزندانمان و پیرامونیانمان این را یادآوری کنیم.
وقتی آواز نگه داشــته شــود ،از ادبیات ما پاسداری میشود .چیزی
که همواره استاد عزیزمان روانشاد محمدرضا شجریان و بسیاری از
بزرگان موســیقی ما هم روی آن تاکید داشتند .آواز یکی از مواریثی
است که ادبیات و شعر مارا تا امروز نگه داشته است و میتواند آن را
برای نسلهای بعد جریان و امتداد دهد.
نوربخش در ادامه ســخنانش به جنبههای مختلف شخصیت
عبدالوهاب شــهیدی پرداخت و افزود :عبدالوهاب شهیدی باعزت
ی او عالمــان دین بودند.
زیســت و باعزت هــم رفت .همه قبیله 
پدرش روحانی جلیلالقدری بود که صد ســال پیش زبان فرانسه
و انگلیســی میدانســت .یک روحانی روشن ضمیر ،روشن فکر و
شــاعر بود .این نــوع تربیت در عبدالوهاب شــهیدی هم برای او
شــخصیتی فرزانه و ادیب ســاخت که در هنرهای مختلف دستی
داشــت .او سابقه هنرهای نمایشی داشــت ،شاعر بود و نوازندگی
میکرد .شــاید بتوان گفت او تنها کسی بود که در زمان خود عود
را ایرانی مینواخت.
نوربخش در پایان سخنانش گفت :او صدای مخملین و گرم
داشــت که در عمق جان همه دوســتداران موسیقی اصیل ایرانی
نفوذ میکرد.

افتخاری در ادامه با همراهی احسان لیوانی (نوازنده نی) قطعه
مشــهور عبدالوهاب شــهیدی با عنوان «آن نگاه گرم تو» را اجرا
کرد.
آخرین ســخنران مراســم شــاهرخ شــهیدی فرزند مرحوم
عبدالوهاب شــهیدی بــود او با قدردانی از تمامــی افرادی که در
مراسم خاکسپاری پدرش حضور پیدا کرده بودند ،گفت :من هفتاد
سال اســت که در کنار پدرم حضور داشتم و حاال باید به شما چه
بگویم که او در اینجا آرمیده و من اینجا با شما سخن میگویم .ما
امروز به سوگ هنرمندی نشستهایم که نیازی به معرفی ندارد .من
از طرف خودم و خانواده خودم صمیمانهترین قدردانیها را میکنم
که در این چند روز همراه ما بودید.
در ادامه نماز میت به امامت حجتاالسالم دعایی اقامه شد و
سپس پیکر زنده یاد عبدالوهاب شهیدی در قطعه هنرمندان بهشت
زهرا و در جوار مقبره زنده یاد فرامرز پایور(موسیقیدان برجسته و از
یاران دیرینه شهیدی) بخاک سپرده شد.
در حاشــیه :فاضل جمشــیدی که اجرای ایــن برنامه را به
عهده داشــت در بین ســخنرانیها اظهاراتی را بیان کرد مبنی بر
اینکه «:امروز روز جشــن است!» و «شهیدی جوانمرگ شد!» این
اظهارات در ذهن حضار ســوگوار نوعی بی حرمتی و اســتهزا در
مقابل ساحت هنرمند فقید تلقی گشت و متاسفانه تا انتهای برنامه
هیچ توضیح و توجیهی برای آن گفته نشد.

حســن ناهید :شاید صدها ســال بگذرد تا مانند
شهیدی در موسیقی ما پیدا شود
حسن ناهید نوازنده پیشکسوت نی که به دلیل ضعف جسمانی
نتوانسته بود در مراسم حضور پیدا کند ،در یک فایل صوتی خطاب
به مخاطبان حاضر در مراســم گفت :مرگ استاد بزرگ آواز ایران
مایه بســیار ناراحتی برای من بود .چون من حدود  ۶۰سال افتخار
دوســتی با او را داشــتم و از این خبر بسیار ناراحت شدم .من آرزو
داشــتم که استاد شهیدی را در  ۱۲۰سالگی میدیدم چرا که شاید
صدها ســال بگذرد تا افرادی مانند شهیدی در موسیقی ایرانی ما
پیدا شود .او هنرمندی بود که عود را از نوای عربی دور کرد و ساز
را به شکل و شمایل متناسب با موسیقی ایرانی درآورد.
در ادامه مراســم فریدون عبدلی از دوســتان نزدیک مرحوم
عبدالوهاب شــهیدی نیز در این مراسم یک یک قطعه آوازی اجرا
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فقدان مدیری که حلقه وصل حاکمیت
و هنرمندان بود
علی مرادخانی مدیر موزه موســیقی و معاون امور هنری
سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی  ۱۷خرداد در 63
ســالگی بر اثر ابتال به ویروس کرونــا دارفانی را وداع
گفت .علی مرادخانی متولد  1337فارغالتحصیل رشــته
روانشناســی از دانشــگاه تهران بود .وی پس از اتمام
تحصیــات خود در ســمتهای مختلــف مدیریتی نیز
حضور داشــته که از آن جمله میتوان به مدیریت تولید
فیلم و عکس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،مدیریت
همکاریهای ســمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد

عضو موسســین جشــنواره فیلم فجر  ،عضو شــورای طرح و
برنامه شــبکه اول صدا و سیمای جمهوری اســامی ایران  ،مدیر
چهارده دوره جشــنواره بینالمللی موسیقی فجر  ،مدیریت ،طراحی
و نظارت بر تولید  ۹۶ســاعت آثار موسیقی نواحی ایران در انجمن
موســیقی ایران  ،طراحی و مدیریت تولید و اجرای سمفونی عاشورا
 ،مدیر تولید ســرود کتاب و سرود دانش برای کتابخانه ملی ایران و
برای دایره المعارف بزرگ اســامی ،طراحی و اجرای جشنوارههای
موســیقی نواحی ایــران ،ذکر و ذاکرین (در منطقه غرب کشــور –
کردستان) ،جوان ،اولین جشنواره موسیقی پاپ ،جشنواره بانوان (گل
یاس) و جشــنواره ملل مســلمان ،مدیریت تولید آلبوم آثار قرآنی ،
عضو هیات موســس و همچنین اولین هیئت مدیره بنیاد فرهنگی
و هنــری رودکی ،ایجاد خانه هنرمند (اختصاص بخشــی از منازل
شخصی هنرمندان موسیقی به موزه شخصی)  ،همکاری در تاسیس
و مدیریت ارکســتر موسیقی ملی با استاد فرهاد فخرالدینی از جمله
فعالیتهای دیگر علی مرادخانی در عرصه فرهنگ و هنر بودهاند.
همکاری با هنرمندان موسیقی در تاسیس خانه موسیقی ایران،
مدیر تولید مجموعه زبان فارســی برای غیر فارســی زبانان (امور
بینالملل وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی) ،دبیر تخصصی دو دوره
جشنواره موسیقی شمسه با شــرکت هنرمندان جوان موسیقی نیز
برخی دیگر از فعالیتهای مرادخانی را تشکیل میدهند.
مرادخانی بواسطه ی حضور طوالنی مدتش در مرکز موسیقی
وزارت ارشــاد و موزه موسیقی رابطه ی بسیار نزدیکی با هنرمندان
موسیقی داشــت .چند تن از هنرمندان و اعضای شورای عالی خانه
موسیقی پیامهای تسلیتی بمانسبت درگذشت وی صادر کردند:

اســامی  ،مدیریت مرکز آموزش فیلمســازی  ،مشاور
معاون سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
مدیر مرکز موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی ،مدیریت موزه
موسیقی اشاره کرد.
یکی از ویژگیهای مهم مرادخانی داشتن مهارت در دادن
پاسخ منفی به اربابرجوعان بود بهطوری که متقاضی با
دلی شــاد و لبی خندان از اتاق او بیرون آمده و اساســا
مشکل و گره کارش را فراموش میکرد!

بسوخت
خبر درگذشــت جانگداز آقای علی مرادخانی دوست و دلسوز
هنرمندان ،دل همۀ ما را به درد آورد .ایشــان در سمتهای مختلف
خود همــواره در کنار هنرمندان بخصوص هنرمندان موســیقی به
خدمتشــان ادامه دادند و آخرین خدمتشان هماهنگی واکسیناسیون
کرونا برای این عزیزان با همکاری موزه موســیقی بود که متاسفانه
وجود نازنینشان مبتال به این بالی خانمانسوز شد.
با تاســف و تاثر فراوان فقدان این چهرۀ فداکار و خادم هنر را
در دورانی که ارج و قرب هنر و هنرمند به فراموشــی سپرده شده از
طرف خود و شورای عالی خانه موسیقی به خانوادۀ گرامی این انسان
شریف و به همۀ هنرمندان و هنردوستان تسلیت میگویم».
رفتن مرادخانی در تعامالت جامعه هنری و حاکمیت
تاثیر گذار است
داریوش پیرنیاکان(دبیر و سخنگوی
شورای عالی خانه موسیقی) در سخنانی
درگذشت علی مرادخانی را تسلیت گفته
و دربــاره فعالیتها و خدمات این مدیر
هنری افزود :آقــای مرادخانی یکی از
مدیران موفق در زمینه فرهنگی بودند.
بعــد از انقالب مدیرانی کــه در زمینه
فرهنگی موفق باشــند بسیار کم داشــتیم .او با ذکاوت و فراستی
که داشــت و همچنین و شناختی که از جامعه هنری داشت چه در
زمانی که مدیرکل مرکز موسیقی بود و چه زمانی که معاونت هنری
وزارت ارشاد را برعهده داشت ،بسیارخوب عمل کرد و بین هنرمندان
موسیقی و دیگر رشتههای هنری انسانی محبوب بود .زمانی هم که
مسئولیت نداشت ارتباطات زیادی با هنرمندان موسیقی ،سینما ،تاتر،
تجســمی و  ...داشــت .بعدا هم که موزه موسیقی راه افتاد زنده یاد
مرادخانی یکی از موثرترینها بود و با تالش بســیار موزه موسیقی
را ســر و سامان داد؛ و بنظر من هر کسی غیر از آقای مرادخانی بود
موزه موسیقی را به این سطح نمیتوانست برساند .زنده یاد مرادخانی
انسان باهوشی بود و شناخت بسیار خوبی نسبت دولتیها و هنرمندان

پیــام تســلیت فرهــاد
فخرالدینی بمناسبت درگذشت
علی مرادخانی
فرهاد فخرالدینی ،رئیس شــورای
عالی خانه موسیقی در پیامی درگذشت
علی مرادخانی را تسلیت گفت.
«ســینه از آتش دل در غم جانانه
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داشت و بســیار خوب میتوانست تعامل و توازنی بین این دو ایجاد
کند .رفتن ایشــان بسیار زود بود و بسیار در مراودات جامعه هنری و
حاکمیت تاثیر خواهد گذاشت.
در تاسیس خانه موسیقی هم آقای مرادخانی به عنوان مدیرکل
وقت مرکز موسیقی و آقای مهندس کاظمی معاونت وقت امور هنری
وزیر ارشــاد تالش بسیاری کردند؛ و اگر این دو نفر نبودند در زمان
دولت آقای خاتمی و اصالحات شاید خانه موسیقی تاسیس نمیشد.
این دو بسیار با خانه موسیقی همراهی داشتند و آقای مرادخانی این
اواخر هم در موزه موسیقی تعامالت خوبی با خانه موسیقی داشت.
ایشــان بســیار در کارهای خود موثر بود ،برخــی از مدیران
رفــع تکلیف میکنند ولی آقای مرادخانی همیشــه تالش فراوان
در کارها انجام داد .تشــکیل ارکستر ملی در زمان مدیریت ایشان
بود و ارکســتر سمفونیک هم در زمان ایشــان بسیار تقویت شد.
من واقعا از این خبر شــوکه شــدم و نمیتوانم منسجم در مورد
ایشان صحبت کنم و فرصتی دیگر میطلبد تا از خدمات ایشان به
موسیقی بگوییم و بنویسیم.
جای او بسیار خالی خواهد و نبودش بسیار حس میکنیم .من
بــاز هم در پایان این ضایعه را بــه تمام جامعه هنری و و همکاران
ایشان در وزارت ارشاد و موزه موسیقی تسلیت میگویم.

همکاران دوستان و کسانی که خدماتی به جامعه فرهنگی و هنری
انجــام میدادند ،بودند و در هر شــرایطی به نحوی از خدمات آنان
قدردانی میکردند .یادش همواره گرامی و در خاطر ما خواهد ماند.
علی مرادخانی یک مدیر عاشق موسیقی بود
حســن ریاحی(عضو شورای عالی
خانــه موســیقی) دربــاره ویژگیهای
شخصیتی زنده یاد علی مرادخانی گفت:
زنده یــاد مرادخانی یک مدیر عاشــق
موسیقی و خدمتگزار واقعی به فرهنگ
و هنر کشــور بود .قلب او همیشه برای
هنر و هنرمندان این مرز و بوم میتپید.
همه میدانیم او در هر پســت و سمتی
که بود ســعی داشت تا جایی که میتواند بلکه بسیار بیشتر از حیطه
مسئولیت اش برای هنرمندان کاری انجام دهد تا گرهای از مشکالت
هنرمندان گشوده شود و هنر ایران به تعالی برسد.
ایشــان یکی از دورههای طوالنی مســئولیت اش را در مرکز
موســیقی وزارت ارشــاد گذراند و تاثیرات مثبتی که روی موسیقی
ایران در آن زمان داشت بر کسی پوشیده نیست .همانطور که زمان
مســئولیت اش در موزه موسیقی و معاونت امور هنری وزارت ارشاد
نیز منشا کارهای مفید و قدمهای مثبت بود.
برای ایشــان از خداوند متعال آرزوی آرامش و برای دوستان و
خانواده ایشان آرزوی صبر دارم .روحش شاد!

ستون محکم فرهنگ و هنر از میان ما رفت
داود گنجــه ای(عضــو شــورای
عالی و قائم مقام خانه موســیقی ایران)
بــا تاثر فــراوان برای درگذشــت علی
مرادخانی گفت« :آمد به ســرم از آنچه
میترسیدم»؛علی مرادخانی ستون محکم
فرهنگ و هنر کشــور و مردی که برای
هنر بخصوص موســیقی ایران زحمات
فراوانی کشیده بود از میان ما رفت.
او همواره با عشق و عالقه برای هنر ایران کار کرد و همواره در
دل و جان ما جای دارد .اثرات خدماتی که طی سالها برای موسیقی
انجام داده بود همواره برای ما و نسلهای آینده نمایان است .اگر چه
رفتن مرادخانی بسیار زود بود اما از خود نام نیک بر جای گذاشت.
این ضایعه را باید به همه هنرمندان موســیقی ،مســئوالن و
همچنین خانواده عزیز آقای مرادخانی تســلیت بگویم .جای او در
فرهنگ و هنر کشور همیشه خالی ست یادش گرامی باد.

مرادخانی ازمعدود مســئولینی بود که به موسیقی
توجه خاصی داشت
هوشنگ کامکار (عضو شورای عالی
خانه موسیقی) در پیامی ضمن تسلیت در
گذشــت علی مرادخانی گفت :چند روز
پیش از طریق تماس تلفنی با پســرش
محمد ،باخبر شــدم که در بیمارســتان
بستری است و تحت مراقبتهای ویژه
است .او اظهار امیدواری کرد و گفت که
انشــااهلل حال پدر رو به بهبودی خواهد رفت .و من از شنیدن صدای
محمد عمیقا دلگرم و خوشحال شدم .امروز صبح که ناگهان خبر فوت
دوست خوبم علی مرادخانی را شنیدم ،باورم نمیشد تا اینکه از قطعیت
این خبر تلخ و این ضایعه بزرگ مطمئن شدم.
مرحوم علــی مرادخانی ،را از اوایل انقالب میشــناختم .او از
چهرههای نادر و از معدود مسئولینی بود که به هنر و به ویژه موسیقی
توجه خاصی داشت و اقدامات اثرگذاری انجام داد .کمکهای هنری
و محبت بی دریغ او در مورد اکثر هنرمندان همیشه در خاطراتم باقی
خواهــد ماند و هرگز از یاد نخواهم بــرد که تا آخرین روزهای عمر
ارزشمندش ،دست از خدمت به هنر و فرهنگ این مرز و بوم نکشید.
کوچ ابدی علی مرادخانی را از طرف خودم و تمام اعضای گروه
کامکار به خانواده محترم او و جامعه هنرمندان ایران از عمق جان و
دل تسلیت میگویم .روانش غرق نو ر و راهش پر رهرو باد.

مرادخانی همواره در فکر خادمان فرهنگ و هنر بود
محمدسریر (عضو شــورای عالی
خانه موسیقی) گفت :خبر فقدان جناب
آقای علی مرادخانی را شــنیدم و بسیار
متاثر شــدم .درگذشت دوست و معاون
هنری ســابق وزارت ارشــاد را به تمام
دوســتان و یاران تســلیت گفته و یاد
خاطره او را گرامی میداریم.
آقــای مرادخانی همــواره در فکر
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گزارشی از مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرادخانی

وداع با مدیری که رفیق بود
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده یاد علی مرادخانی،
مدیرعامل موزه موســیقی و معاون سابق هنری وزارت
ارشاد 19خردادماه در قطعه  20بهشت زهرا برگزار شد.
در ابتدای این مراسم که با حضور جمع زیادی از مسئوالن
دولتی و همچنین هنرمندان برگزار گردید ،ســیدعباس

سجادی(مجری مراسم) شــعری را قرائت کرد و ضمن
ابراز تاسف برای درگذشت زنده یاد علی مرادخانی این
ضایعه را به جامعه هنری و همه دوســتدارانوی تسلیت
گفت .ســجادی در ابتدا از حجت االسالم دعایی برای
سخنرانی دعوت کرد.

بــود .ویژگی دیگر او ترکیب تدین و هنــر بود که برگرفته از یک
خانواده اهل زهد با تمام وجود شورمندی و شیفتگی هنر را داشت.

*مرادخانی پناه ما از تعصبهای بی جا بود
حجت االسالم دعایی مدیر مسئول روزنامه اطالعات در این
مراسم گفت :عالقه و ارادت من به علی مرادخانی در حد درکم به
شکلی است که برای من مصداق بودَ ،سمبل بود و نمونهای از صفا
و پاکی و بی ریایی بود .او مهمتر از هر نکتهای تخصص و اشراف
زیادی در مدیریت فرهنگی هنری کشــور بود .علی مرادخانی پناه
مــا بود .ما هر زمان که از تعصبهای بی جا و از ندانم کاریهای
بی جا درمانده میشــدیم ،با علی مرادخانی حرف میزدیم و آرام
میشدیم .او همه ما را تسلی میداد و مظهر امیدآفرینی بود.

*مرادخانی یک مدیر تشریفاتی نبود

*مرادخانی شــور زندگی داشت و همه صورتش
لبخند بود

احمد مسجدجامعی(عضو شورای اسالمی شهر تهران و وزیر
اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی)نیز گفت :باعث تاسف است که ما
این شــخصیت گرانقدر را در این روزها از دســت دادیم .شاید هم
باید از حوزه بهداشــت و درمان بیشــتر انتظار کار و تالش داشته
باشیم که در این شرایط هم مرحوم مرادخانی و هم مرحوم حجت
االسالم محتشمی پور به دلیل کرونا جانشان را از دست دادند .این
عزیزان بخشی از جامعه فرهنگ و هنر و اندیشه هستند و امیدوارم
این مقدماتی که برای واکســن فراهم شده ،سرعت بیشتری پیدا
کند .اتفاق ًا یکی از موارد مهمی که علی حتی روزهای آخر عمرش
پیگیری میکرد ،همین مســاله واکســن ویــژه هنرمندان .علی
مرادخانی فقط ســخنرانی نمیکرد ،او حسی به هنرمندان داشت
که نشــات گرفته از عالقه و مهربانی او به هنر و هنرمندان بود .او
یک مدیر تشریفاتی نبود و هیچ گاه دوستی که با هنرمندان داشت
به شیوه یک قرارداد مطرح نمیشــد .او مدیر بخشنامهای نبود و
از روی محبتورزی درون و یک جوشــش دلی کارهای مربوط به
هنرمندان را انجام میداد.

سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) گفت :غم
سنگین و تلخ سردی است و غربت عزیزمان علی مرادخانی بسیار
سنگین است .او با بیش از  ۴دهه فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر
ایران چهره فراموش شــدنی در فرهنگ ایــران خواهد بود .علی
مرادخانی از چند جنبه خاص و متمایز اســت .نکته اول در زیست
فردی اوســت که من در اینجا به چند نکته بســنده میکنم .علی
مرادخانی شور زندگی داشت او همه صورتش لبخند بود ،صدایش
گرمابخش بود که حتی در همین بیماری هرگز نشــانی از بیماری
نداشت و صدایش سرشار از زندگی بود .علی ما یک زندگی جاری
20
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اســتاد گنجهای آرزوی ســامتی میکنم که در این سی و یک
سال همدوش آقای مرادخانی برای حل مشکالت اهالی موسیقی
فعالیت کردند.
نوربخش در ادامه صحبت هایش افزود :علی مرادخانی از سال 83
در مرکز موسیقی حضور نداشت و سمتی هم نداشت و حدود  9-8سال
در موزه موسیقی بود .جالب است که در همه آن سالها جامعه موسیقی
برای همه امورشان به علی مرادخانی مراجعه میکردند .از عاشیقهای
آذربایجان تا هنرمندان کردستان و بدون اغراق بگویم همه هنرمندان
کشــور به او مراجعه میکردند .هیچ کس نمیدانست که او چه سمتی
دارد و همین اواخر یکی از هنرمندان نواحی فکر میکرد ایشــان وزیر
است .نگاه هنرمندان موسیقی به او اینگونه بود.
نوربخش در باره ویژگی شجاعت مرادخانی در تصمیم گیری
هایش گفت :شجاعتی که آقای مسجد جامعی فرمودند به درستی
بود .روزی که زنده یاد همایــون خرم از دنیا رفت ،در دولت دهم
اجازه نمیدادند اســتاد شــجریان جایی حضور پیدا کند و بخواهد
بخواند .با زنده یاد مرادخانی شــب قبل از تشــییع صحبت کردیم
و من گفتم استاد شــجریان تصمیم دارند به مراسم تشییع بیایند
و میخواهند آواز بخوانند .ایشــان هم قبول کردند .بعد از مراسم،
برخی مسئوالن آن روز آقایان و مرادخانی را بازخواست کردند که
چرا آقای شــجریان آواز خواند .علی مرادخانی شــجاعت داشت و
هزینه میداد .جای او بســیار خالی است و این ضایعه را به همه و
بخصوص خانواده او تسلیت میگویم.
نوربخش در پایان ســخنانش به یاد علی مرادخانی قطعهای
آواز خواند.
در ادامه مراســم خشــایار اعتمادی ،خواننده موســیقی پاپ
نیــز نکاتی را درباره تصمیمات مرادخانــی در دورهای که تصدی
مدیرکلی مرکز موســیقی را بر عهده داشــت و کمکهایی که به
پیشرفت و انتشار موســیقی پاپ کرر ،اشاره کرد .در پایان مراسم
محمدمرادخانــی به مایندگی از خانواده اش از حضور مردم در این
مراســم و همچنین افرادی که در روزهای بیماری پدرش کمک
کرده بودند تشکر و قدردانی کرد.
پس از پایان سخنرانیها نماز بر پیکر علی مرادخانی به امامت
حجت االســام دعایی اقامه و پیکر او در قطعه  20بهشــت زهرا
بخاک سپرده شد.

*علی مرادخانی یک نام بود ،یک منصب نبود

حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی ایران) در ادامه
این مراسم در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و گفت :باور نمیکردم
روزی که علی مرادخانی در میان ما نباشــد ،برای چنین مراسمی
ســخنرانی کنم .دل همه ما خون است .من به نمایندگی از جامعه
موسیقی اینجا هستم و میگویمکه در تمام این سالها دو پناهگاه
داشــتیم که یکی علی مرادخانی بود که مارا ترک کرد؛ و دیگری
اســتاد داود گنجهای هستند که امیدوارم همواره سالمت باشند .ما
جامعه موسیقی علی مرادخانی را از سال  69میشناسیم .از روزی
کــه او آمد که آمدنش حکایتی داشــت که اینجــا مجال گفتنش
نیست .پیش از آمدن ایشان مشکلی برای دو سه نفر از هنرمندان
بزرگمان پیش آمده بود که آن مســائل برطرف شد و این مصادف
با آمدن آقای مرادخانی به مرکز موســیقی و معاونت هنری آقای
خوشرو شد .از روزی که مرادخانی آمد قدمش برای اهالی موسیقی
خیر بود .اهالی موســیقی علــی مرادخانی را عضــو خانواده خود
میدانسته و میدانند .ما فکر میکردیم علی مرادخانی تنها متعلق
به جامعه موسیقی اســت اما بعدا دیدیم در همه شاخههای هنری
از جمله تاتر ،ســینما و تجســمی با او رفاقت دارند .مگر میشود
شخصی چنین زندگی کند؟
وی افزود :علی مرادخانی یــک نام بود ،یک منصب نبود .او
برای همه قابــل احترام بود و حرفی که میزد حرف اش شــنیده
میشــد .انســانی باتدبیری بود و به واقع تکیــه گاه ما بود که ما
یکی از ســتونها و تکیــه گاه هایمان را از دســت دادیم .برای
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انتخابات خانه موسیقی و چالشهای پیش رو
انتخابات خانه موســیقی ایران ،نهاد صنفی موسیقیدانان
ایرانی قرار بود ســال گذشــته در اردیبهشت ماه 1399
برگزار شــود .اما شــیوع ویروس در یک ســال اخیر از
چالشهای مهم برگزاری این انتخابات بوده بهطوری که
تاکنون چندین بار برگزاری آن به تعویق افتاده است .سالی
که گذشت مباحثی پیرامون برگزاری آنالین انتخابات خانه
موسیقی در ابتدا از سوی مسئوالن خانه و در ادامه از سوی

برخی از اعضا مطرح شــد؛ همانطور که بارها در سایت و
فصلنامه آمده است ،به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای
فنی مورد نظر ،برگزاری انتخابــات الکترونیک یا آنالین
در این بازه زمانی مقدور نبوده ولی این شــیوه برگزاری
انتخابــات به عنوان یکی از اهــداف و برنامههای آتی در
دستور کار خانه موسیقی قرار دارد تا در صورت امکان ساز
و کار استانداردی برای آن فراهم آید.

تاریخ و مکان برگزاری مجامع عمومی کانونهای  10گانه خانه موسیقی سال 1400
نوبت اول
نام کانون

روز

تاریخ

ساعت

صدابرداران

شنبه

1400/04/05

 10الی13

پژوهشگران
خوانندگان کالسیک
آهنگسازان
مدرسان

ناشران

سازندگان ساز

یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه

شنبه

1400/04/06
1400/04/07

 10الی13
 10الی13

1400/04/08
1400/04/09

 10الی13

1400/04/12

خانه موسیقی  /ساختمان شماره 1

خانه موسیقی  /ساختمان شماره 1
فضای باز تاالر وحدت
فضای باز تاالر وحدت
فضای باز تاالر وحدت
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یکشنبه

1400/04/13

 10الی13

فضای باز تاالر وحدت

سه شنبه
چهارشنبه

1400/04/15
1400/04/16

 10الی13
 10الی13

فضای باز تاالر وحدت
فضای باز تاالر وحدت

نوازندگان کالسیک

دوشنبه

نام کانون

روز

خوانندگان سنتی
نوازندگان سنتی

 10الی13
 10الی13

مکان

 10الی13

1400/04/14

فضای باز تاالر وحدت

نوبت دوم
صدابرداران

پژوهشگران

خوانندگان کالسیک
آهنگسازان
مدرسان
ناشران
سازندگان ساز
نوازندگان کالسیک
خوانندگان سنتی
نوازندگان سنتی

سه شنبه

چهارشنبه
شنبه
یکشنبه
دو شنبه
سه شنبه
شنبه

یکشنبه
دو شنبه
سه شنبه

تاریخ

ساعت

مکان

1400/04/22

 10الی 14
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1400/04/26
1400/04/27
1400/04/28
1400/04/29
1400/05/02
1400/05/03
1400/05/04
1400/05/05

 10الی 14
 10الی 14
 10الی 14
 10الی 14
 10الی 14
 10الی 14
 10الی 14
 10الی 14

فضای باز تاالر وحدت
فضای باز تاالر وحدت
فضای باز تاالر وحدت
خانه موسیقی  /ساختمان شماره 1
فضای باز تاالر وحدت
فضای باز تاالر وحدت
فضای باز تاالر وحدت
فضای باز تاالر وحدت

1400/04/23
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در سال جدید و پس از واکسیناسیون هنرمندان پیشکسوت و
روشنتر شدن رنگ شهرها در شرایط کرونایی قرار است انتخابات
خانه موســیقی در تیرماه برگزار شــود که جدول برگزاری مجامع
عمومی و انتخابات کانونهای ده گانه در نوبت اول و دوم در اینجا
منتشر میشود با این توضیح که طبق اساسنامه نوبت اول مجامع
با حضور نصف بعالوه یک اعضا تشــکیل میگردد و در صورت به
نصاب نرسیدن با هر تعداد در نوبت دوم برگزار میشود.
حضور کمتعــداد هنرمندان بویژه در مجمع نوبت اول موجب
شــده تا اکثر کانونهای به نصاب قانونی نرســند و این نیز یکی
دیگر از چالشهای مهمی اســت که پروسه انتخابات را طوالنیتر
میکند .البته الزم به توضیح است که ساز و کار برگزاری این دوره
انتخابات بهمنظور حضور گســتردهتر اعضا با رعایت کامل اصول
بهداشتی برای جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا فراهم گردیده
است .انتخابات خانه موســیقی جهت حفظ سالمت اعضای خانه
در فضــای بازو حیاط تاالر وحدت و در کانونهای کم جمعیت تر
در حیاط خانه موسیقی برگزار میشود و فضای کافی برای رعایت
فاصله گذاری اجتماعی (حداقل یک و نیم متر) با حضور حداکثری
اعضای کانونها وجود دارد.
در محل برگزاری انتخابات ماســک و مایع ضد عفونی برای
استفاده اعضا وجود خواهد داشت .جهت جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا از همه شــرکت کنندگان در مجامع عمومی تقاضا میشود
خودکار شخصی خود را همراه داشته باشند و از خودکار افراد دیگر
اســتفاده نکنند .در کانونهای پرجمعیت در صورت استقبال بیشتر
اعضا از انتخابات با توجه به آماده سازی پیاده راه فرهنگی روبروی
تاالر وحدت و خیابان اســتاد شهریار امکان تجمع با رعایت فاصله
گذاری اجتماعی برای اعضا در این محیط نیز فراهم است.
اشــخاصی که فاقد کارت عضویت معتبر باشــند ،تحت هیچ
عنــوان حق نامزدی و یا شــرکت در انتخابات و حضور در مجمع
عمومی را ندارند.اعضای خانه موســیقی میتوانند با مطالعه دقیق
آئین نامــه انتخابات و همچنین جدول تاریــخ برگزاری انتخابات
کانونهای ده گانه و نیز جدول مربوط به مهلت اعالم کاندیداتوری
در سایت خانه موسیقی در انتخابات این دوره شرکت نمایند.

هیئت مدیره خانه موسیقی) گفتگوی کوتاهی داشتیم .تقی ضرابی در
سخنانش پیرامون انتخابات خانه موسیقی و افرادی که قصد دارند برای
هیئت مدیرههای کانونهای مختلف کاندیدا شوند گفت:

هر کسی برای حضور در هر جایی که میخواهد اقدام کند باید
هدف و یا اهدافی برای آن داشته باشد .این اهداف بایستی در چارچوب
اساسنامه جایی باشد که میخواهد در آن شرکت نماید .بدیهی است
کسانی که میخواهند در بخشها و انتخابات کانونهای مختلف خانه
موسیقی شرکت کنند باید دارای تخصص کافی بوده ،وجهه اجتماعی
داشته باشند و مردم آنها را به نیکی بشناسند و خود افراد هم باید آئین
نامهها را بخوبی مرور کنند و اگر مشکلی وجود دارد که باعث میشود
آئین نامهها بخوبی اجرا نشود در صدد حل آن مشکل باشند.
رئیــس هیئت مدیره خانه موســیقی درخصوص حضور افراد
قدیمی و جدیــد در هیئت مدیرههای کانونهــا گفت :بنظر من
افرادی که تاکنون حضور داشته اند خوب است که همچنان حضور
داشــته باشند و به محض اینکه احساس کردند کسانی هستند که
بهتــر از آنهــا میتوانند کار کنند ،با رضایت و خوشــحالی از آنها
دعوت کنند و جای خود را به آنها بدهند .هیچ تعصبی نیســت که
در هیئت مدیرههای خانه موسیقی چه کسانی باشند یا نباشند .مهم
این است که کار انجام شود و در جهت این هدف همه باید تالش
کنند .چه کسی که میخواهد کاندیدا شود چه کسی که میخواهد
رای دهد باید مدافع انجام کارها و رسیدن به اهداف باشند.
ضرابی در خصوص دیدگاه خود نسبت به فعالیت هیئت مدیره
در دورهای که گذشت ،گفت :خانه موسیقی به حق باید بگوییم که در
تمام این سالها کار خود را انجام داده است .بعضی ممکن است کنار
گود باشند و بگویند من این کارها را میتوانم انجام دهند ولی اینها
تصوراتی است که دارند و وقتی میخواهیم عمل بکنیم با مشکالتی
که مطرح است مواجه میشویم و آن مشکالت باعث میشود که به
برخی اهداف نرسیم .هر چیزی را باید در محدوده خودش ببینیم که
یک مبحث طور میتواند و اجازه دارد باشد .امیدواریم با این دیدگاه
هر کسی که در هر جایی هست مفید باشد.
وی در پایان افزود :من هم هر وقت احســاس کنم هر کسی
قدری بهتر از من میتواند کارش را انجام دهد ،با خلوص نیست از
او دعوت میکنم که جای من بنشیند .آرزو میکنم خانه موسیقی
همچنان پیشــرو باشــد و پرچمی را در دست داشته باشد و تحت
لوای این پرچم جوانانی که دلسوز این هنر هستند را جذب کند.

تالش همه اعضا باید روی رسیدن به اهداف خانه
موسیقی متمرکز شود
با توجه به قرار رسیدن انتخابات خانه موسیقی با تقی ضرابی(رئیس
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مدیرعامل خانه موسیقی:

توقف کنسرتها شرایط هنرمندان را
بحرانیتر میکند
پس از حدود  15ماه تعطیلی کنســرتهای موسیقی در
ایران به دلیل شــیوع کرونا ،اخیرا انتشار خبر درخواست
سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر ارشاد
از ســتاد ملی مقابله با کرونا برای قرار گرفتن موسیقی
در گروه دو مشاغل و امکان از سرگیری دوباره برگزاری
کنســرتهای موســیقی در ایام کرونایی بحث امکان

اجرای کنســرتها را گرم کرده اســت .خبرگزاری مهر
در گزارشی با چند تن از مسئوالن موسیقی در خصوص
زوایای تعطیلی چند ماهه کنسرتها و همچنین برگزاری
مجدد کنســرتها گفتگو کرده است .گفتگو با حمیدرضا
نوربخش (مدیرعامل خانه موســیقی ایران) نیز به شرح
زیر است:

هنرمنــدان این حوزه انجام گرفته که امیــدوارم به نتایج مطلوبی
برســد .این در حالی اســت که ما در خانه موسیقی حسب وظیفه
صنفی که داریم به صورت جداگانه با وزارت بهداشــت مکاتباتی
داشــتیم که هرچه زودتر درباره نحــوه فعالیت صنفی هنرمندان و
فعاالن حوزه موسیقی در ایام کرونایی به ویژه در وضعیت نارنجی،
زرد و آبی تصمیمات الزم اتخاذ شــود .حتی خود من در جلسهای
که با آقای نمکی داشــتم به صورت مستقیم تاکید کردم که باید
برای برون رفت از این بحران صنفی تصمیمات تازهای اتخاذ شود.
به هر حال اگر در زمینه برگزاری کنســرتها اقدام عاجلی صورت
نگیرد ،بازهم شــاهد اتفاقات بحرانیتری در ایام کرونایی پیرامون
حوزه موسیقی خواهیم بود.
وی تاکید کرد :من بر این باورم جامعه نیازمند موسیقی است
و این جریان هنری ناب در تمامی گونههایش میتواند زمینههای
موثر و نشــاطآوری را برای تزریق امید بــه جامعه فراهم کند .از
سوی دیگر بحث امرار معاش هنرمندان این عرصه نیز یکی دیگر
از موضوعات مهم است که در فقدان نبود اجراهای زنده تبدیل به
یکی از اصلیترین دغدغه هنرمندان شده است.
نوربخش گفت :در این ایام کرونا یا به صورت هدفمند یا جسته
و گریخته فعالیتهایی در حوزه برگزاری کنسرتهای اینترنتی شد
اما باید بپذیریم که این اجراها آنچنان که باید نمیتوانند در ردیف
اجراهای زنده حوزه موسیقی قرار بگیرند .پس باید در این شرایطی
که فع ً
ال مدار فعالیتهای فرهنگی هنری جامعه در ردیف مشاغل
یک و دو قرار گرفته ،موضوع قرار گرفتن موســیقی همانند تئاتر
و ســینما در این ردیفها نیز تبدیل به یک دغدغه جدی شــده و
پس از آن اراده جدی برای برگزاری کنســرتها با در نظر گرفتن
پروتکلهای بهداشــتی مورد توجه قرار گیرد .ما بر همین اساس

حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) معتقد به آغاز
از ســرگیری فعالیت اجراهای زنده موسیقی در گونههای موسیقی
ایرانی ،موســیقی کالســیک و موســیقی نواحی به شرط رعایت
پروتکلهای بهداشــتی اســت .چرا که به زعم او اکنون که عمده
فعالیتهای موســیقایی هنرمندان روی موضوع آموزش متمرکز
شــده و این فرآیند هم حتی در مقاطعی با شــدت گرفتن بیماری
کووید  ۱۹با اختالل مواجه میشــود ایــن نگرانی وجود دارد که
اســتمرار تعطیلی اجراهای زنده موســیقی وضعیت بحرانی فعلی
هنرمندان و فعاالن این عرصه را بحرانیتر خواهد کرد.
مدیرعامل خانه موســیقی گفت :اگرچه از بدنه مدیران ارشد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تالش زیادی برای حل مشکالت
هنرمندان موســیقی و حوزههای نظیر تئاتر و هنرهای تجســمی
ندیدیم اما من شاهد این بودهام که در دفتر موسیقی وزارت ارشاد
کارها و فعالیتهای مستمر و بیشتری برای امور معیشتی و اجرایی
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چند ماه پیش نیز جلســاتی را با مدیران ســالنها برای برگزاری
کنســرتها در شــرایط کنونی برگزار کردیم و آنجا توافق شد تا
هزینهها کاهش پیدا کنند و ســالنها بتوانند بر اســاس یک سوم
ظرفیت پذیرای مخاطبان موســیقی باشــند .در ایــن راه نیز باید
شــرایطی ایجاد شــود که تهیه کنندگان نیز انگیزه بیشتری برای
برگزاری کنسرت داشته باشند.
مدیرعامــل خانه موســیقی اما به نکته مهم دیگری اشــاره
میکند و آن موضوع اســتقبال مردم پس از حل ماجرای برگزاری
کنسرتها در شرایط کرونایی است .فضایی که با توجه به استقبال
کم مخاطبان از فیلمهای سینمایی و برخی از تماشاخانههای تئاتر
ایــن گمان را ایجاد میکند که اســتقبال مــردم از اجراهای زنده
موسیقی نیز از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار نباشد.
وی در رابطــه با ایــن موضوع نیز بیان کــرد :قطع ًا باید به
مردم حق داد که در این شــرایط نگران باشند .به هر حال آنها
درحوزههای سینما ،تئاتر و موسیقی طی روزهای کرونایی با یک
تابوی فرهنگی مواجه هســتند که ممکن اســت برایشان خطر
آفرین باشــد و قطع ًا هم باید این احتیاط را داشته باشند .اما بنده
فکر میکنم حل شدن معضل کمبود مخاطب کنسرتهای زنده
در ایــام کرونایی نیازمند گذر زمان در کنار حمایتهای دولتی از
هنرمندان است.
این خواننده به موضوع مهم واکسیناســیون اقشــار مختلف
جامعه برای بازگشــت به شرایط عادی در ایام کرونایی اشاره کرد
و گفت :وقتی این زمان در کنار الزاماتی چون واکسیناسیون منظم
در مســیر منطقی حرکت کند قطع ًا مردم هم رفتهرفته خیالشان از
بابت حضور در سالنهای کنسرت نیز راحت تر میشود .فضایی که
اکنون در برخی کشورهای اروپایی موجب ظهور و بروز تجربههایی
شــده که میتواند رفتهرفته مردم را به سمت سالنها و تماشاخانه
اجرای موســیقی و تئاتر بکشاند و آنها بتوانند با فراغ بال بیشتری
از برنامههای فرهنگی هنری دیدن کنند .موضوعی که میبایست
در این روزها به شــدت روی آن متمرکــز بود و برای آن طراحی
مناسبی داشت.
نوربخش در بخش دیگری از صحبتهای خود به قیمت بلیت
کنســرتها به عنوان یکی از اصلی تریــن موانع حضور مردم در
ســالنهای کنســرت چه در ایام قبل از کرونا و چه ایام کرونایی
اشــاره کرد و گفت :یکــی از موارد مهمی که بنده و بســیاری از
همکارانــم در خانه موســیقی روی آن نظر داریــم بحث قیمت
بلیت کنسرتهاســت که در ایام قبل از کرونا نیز بســیار زیاد بود
و کنسرتهای موســیقی را تبدیل به یک کاالی فرهنگی لوکس
کرده بود .در حالی که ما باید بپذیریم موسیقی و اجرای زنده متعلق
به توده مردم اســت .پس چرا نباید یــک کارگر زحمتکش ،یک
دانشجو و یک فرد از قشر متوسط و ضعیف جامعه به لحاظ درآمد
نتواند حتی در سال به تماشای کنسرت بیاید؟ چرا ما کاری کردیم
که رفتن به کنســرت فقط متعلق به قشر مرفه جامعه باشد .گواه
این موضوع هم اتومبیلهای داخل پارکینگ ســالنهای کنسرت
اســت که به ما نشان میدهد در ترویج شنیدن اجرای موسیقی به
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توده مردم به دلیل قیمت بسیار باالی بلیت کنسرتها موفق عمل
نکردیم .شــرایطی که به دلیل ورود برخی افراد ثروتمند به عرصه
تهیه کنندگی موسیقی ماجرا را به سمتی برده که موسیقی دیگر به
عنوان یک کاالی فرهنگی محسوب نشده و صرف ًا به عنوان یک
کاالی اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد .کما اینکه در همین ایام
کرونایــی انگیزه برخی از برنامه گــذاران و تهیه کنندگان در عدم
برگزاری کنســرت به واسطه عدم نفع اقتصادی بوده که مخاطب
در آن جایی ندارد.
این خواننده و مدرس موســیقی ایرانی اظهار کرد :اکنون در
شــرایطی قرار داریم که باید نگاهمان تزریق امید به جامعه باشد.
جامعه ایرانی در این روزها به دلیل قرار گرفتن در فضای کرونایی
و خانه نشینی در افسردگی قرار دارد .افسردگی که خو ِد هنرمندان
نیز از این قاعده جدا نیســتند .شرایطی که موجب شده بسیاری از
هنرمندان چه در تهران و چه در شهرســتانها در بدترین وضعیت
روحی و معیشتی قرار گیرند.
وی افــزود :آیا ما میدانیم نزدیک بــه  ۱۶هزار نفر به صورت

حاال که بسیاری از کنسرتها
در تعطیلی محض هستند این
هنرمندان چگونه زندگی خود
را اداره میکنند؟ به هر حال
این دیدگاه غلطی است که در
موسیقی فقط همه چیز را با
سلبریتیها ارزیابی کنیم
مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط کامل با موسیقی هستند؟ اینها باید
در این شــرایط چه کنند؟ اکنون که اجراهای زنده موسیقی تعطیل
شــدهاند آیا ما میدانیم این عزیزان با چه شرایطی مشغول زندگی
هســتند؟ آیا فهمیدهایم حاال که بســیاری از کنسرتها در تعطیلی
محض هســتند این هنرمندان چگونه زندگی خود را اداره میکنند؟
به هر حال این دیدگاه غلطی اســت که در موسیقی فقط همه چیز
را با ســلبریتیها ارزیابی کنیم .چرا که غیر از این افراد شناخته شده
هنرمندان شــریفی در حوزه موســیقی حضور دارند که به شدت در
انتظار آمدن روی صحنه و اجرای برنامه مقابل مخاطبان به شــرط
رعایت پروتکلهای بهداشتی هســتند .پس ما باید به این موضوع
واقف باشــیم که جامعه ایرانی اکنون بیشتر از هر زمان دیگری به
موســیقی نیاز دارد و همه باید دســت به دست هم دهیم تا جریان
اجرای زنده موســیقی جان تــازهای بگیرد .در این راه اســتمرار و
برنامهریزی منظم برای تزریق واکســن و اعتماد ایجاد شده از این
روند در کنار پیگیری جدی و اجرایی مدیران برای پشــتیبانی و رفع
موانــع پیش روی هنرمندان موســیقی میتواند مقدمه خوبی برای
شــروع مجدد کنسرتهای موسیقی در شرایط فعلی باشد .شرایطی
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که قطع ًا در حوزههای آموزشی موسیقی نیز مورد توجه است.
حمیدرضا عاطفی(معاون اجرایی خانه موسیقی):

افزایــش بیش از پیش هزینهها ،نیمــی از آنچه پیشتر بود هم
نخواهد شــد رغبتی به درخواســت صدور مجــوز ندارند .اهالی
موســیقی کالسیک ،ســنتی ،نواحی و ...هم که میدانند پیش از
این نیز تعداد مخاطبانشــان در قیاس با موسیقی پاپ ،کمتر بوده
اســت ،توان تحمل خســارات مادی و معنوی روی صحنه رفتن
در سالنی با تعداد انگشتشمار تماشاگر را در خود نمیبینند و در
نتیجه پا پیش نمیگذارند».

برگزاری کنسرت ممنوع نیست
تقاضایی وجود ندارد

موسیقی سنتی ،کالسیک ،نواحی و ...پاسوز موسیقی
پاپ شده است؟
اشــاره معاون هنری وزیر فرهنگوارشــاد اســامی در نامه
مورخ  ۲۱اردیبهشــت خطاب به رییس کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا به این که «بسیاری از
اجراهای صحنهای موسیقی در گونههای ردیف دستگاهی ،نواحی
و کالســیک در ســالنهای کوچک و معمو ًال با مخاطبان محدود
برگزار میشــود و از نظر رعایت پروتکلهای بهداشــتی و تعداد
محدود تماشاگران با استفاده از درصدی از ظرفیت سالن با اجرای
نمایش فیلم مشــابهت دارد و مقتضی اســت در گروه ۲
تئاتــر و
ِ
مشــاغل قرار بگیرد تا امکان برگزاری این گونه اجراها با رعایت
پروتکلهای بهداشتی میسر شود ».موجب طرح این سوال میشود
که آیا بیمیلی دســتاندرکاران موسیقی پاپ به برگزاری کنسرت
با علم به این که استفاده از تنها  ۵۰درصد ظرفیت سالنها ،آورده
مالیشان را کاهش میدهد ،موجب شده است که اساسا ازسرگیری
برگزاری کنسرت به عنوان یک مطالبه جدی مطرح نشود؟
حمیدرضا عاطفی با بیان این که مخاطب آن نامه و مضمونش
میبایست چیزی غیر از آنچه بود ،باشد ،توضیح میدهد« :اساسا
نامه ســیدمجتبی حسینی میبایســت نه خطاب به رییس کمیته
امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و نه
برای کسب اجازه ازسرگیری اجرای کنسرت میبود .چرا که چنین
اجازهای خودبهخود در پی آغاز به کار ســینما و تئاتر صادر شــده
اســت .آن نامه باید خطاب به گروههای موسیقی نوشته و از آنها
درخواست میشد که برای برگزاری کنسرت بیپرداخت هزینهای،
پیشقدم شوند».
او با اشاره به این که «به عقیده من اینجاست که نقش وزارت
فرهنگوارشاد اسالمی ،معاونت هنری ،دفتر موسیقی و ...پررنگ
میشــود و مدیرانش وظیفه دارند که بــه آنچه باید عمل کنند»،
میافزاید« :گمان میکنم راه چاره این اســت که سالنهای تحت
نظارت نهادهای دولتی و شهرداریها با امکانات و تسهیالتی ویژه
در اختیار اهالی موسیقی قرار بگیرد و به عنوان مثال یا بیدریافت
وجه و یا با دریافت  ۵۰درصد اجاره ســالن ،به این هنرمندان اجازه
برگزاری کنسرت داده شود تا آنها که بهواسطه استفاده از تنها ۵۰
درصد ظرفیت سالن سودی نخواهند کرد دست کم متضرر نشوند.
آنچه میبینیم اما عملنکردن به وظیفه اســت که احتماال رو به
پایان بودن دوره کاری دولت وقت نیز در آن موثر است».

همچنین ســایت خبرآنالین در گزارشی نوشت :آیا ستاد ملی
مدیریت بیماری کرونا است که به اهالی موسیقی اجازه روی صحنه
رفتن نمیدهد؟ و اگر چنین است چرا اهالی سینما و تئاتر از چنین
اجازهای برخوردارند؟ آیا اهالی موســیقی خود مایل به روی صحنه
رفتن نیستند چون از خسارات مادی و معنوی اجرا در سالنی خالی
از تماشــاگر میهراســند و به همین دلیل است که شاهد تعطیلی
کنسرتها هستیم؟ ظاهرا به نظر میرسد که دست در دست دادن
این دو وجه ،ماجرایی را رقم زده اســت که چشمانداز تیرهوتارش
چیزی جز خاموششــدن صدای موســیقی نیست .دو وجهای که
حمیدرضا عاطفی ،رئیس کانون پژوهشگران خانه موسیقی و مدیر
اجرایی این نهاد صنفی بر یکــی از آنها تاکید دارد و میگوید تا
آنجا که مطلع اســت صدور مجوز برگزاری کنســرت با مشکلی
مواجه نیست مگر نبود تقاضا.
عدم صدور اجازه از سوی ســتاد کرونا یا بیمیلی
اهالی موسیقی؟
عاطفی با بیــان این که به عقیده او برای یافتن پاســخ این
ســوال باید با تهیهکنندگان و برگزارکنندگان کنسرتها صحبت
کرد ،میگوید« :گمان میکنم مســائل اقتصادی اســت که مانع
ازسرگیری برگزاری کنسرتها میشود .چرا که استفاده از تنها ۵۰
درصد ظرفیت سالنها پاسخگوی هزینههای تمامشده اجرای یک
کنسرت از جمله اجاره سالن ،دستمزد گروه و ...نیست و من این را،
مهمترین عامل خاموشی چراغ سالنهای اجرای کنسرت میدانم.
تا آنجا که من مطلعم صدور مجوز برگزاری کنســرت با مشکلی
مواجه نیســت مگر نبود تقاضا ،یعنی متقاضی برگزاری کنســرتی
نیست که بخواهد مجوزی برایش صادر شود».
او با تشــریح دالیل این عدم وجود تقاضا ،توضیح میدهد:
«دســتاندرکاران موســیقی پاپ به این دلیل کــه میدانند با
برگزاری کنسرت در چنین شــرایطی ،آورده مالیشان علیرغم
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تمرین با ساز شکسته

دکتر کیوان پهلوان

با دوست نازنین و هنرمندم مجتبی محمدی نیا ،خواننده ردیف
معمول
دســتگاهی و نوازنده تار ،شــبی را با هم گذراندیم و طبق
ِ
همیشه ،تبادل نظر کردیم و از خاطرات گفتیم؛ او سازی زد و آوازی
و همچنین از شعرهای سروده شده اش خواند.
او از شعرهایش وقتی میخواتد اگر خاطرهای هم از آنها داشت برایم
نقل میکرد .پاســی از شب گذشته بود ،شعری را خواند و تمام نکرده،
بغضی گلویش را گرفت و ادامه نداد! سکوتی بین ما حکمفرما شد .پس
از سپری شدن زمانی کوتاه از او پرسیدم :چه شده ،چرا ادامه ندادی؟!
او در جواب با همان صدای غمگین و اشــک آلود ،خاطرهای را
برایم تعریف کرد و چنین گفت:
سیزده چهارده سالم بود که به کالس تار استاد لطفی میرفتم.
مدتها بود پولی نداشتم سازی بخرم .باالخره توانستم سازی مشقی
تهیه کنم و رفتم و در کالس لطفی ثبت نام کردم .خیلی سرخوش
بودم از اینکه سازی داشتم و معلمم هم استاد لطفی بود .فکر میکنم
روز دوشنبهها کالس داشــتم و همیشه روزشماری میکردم تا روز
حضورم نزد اســتاد هر چه زودتر برسد .بعد از مدرسه هر چه وقتی
باقی بود با شوق تمرین تار میکردم.
روزی طبق معمول همیشــه ،زمان کالســم فرا رسید و بعد از
تمرینهای آخر ،ساز را در قابش گذاشتم و راهی خیابان حقوقی محل
برگزاری کالس شــدم .اول حقوقی از ماشین پیاده شدم و باقیمانده
راه را تا شماره  ۱۱۰پیاده رفتم .نزدیک کالس دیدم دو تا پاسدار مرا
صدا زدند و پرســیدند که داخل آن قاب چیست :جواب دادم ساز تار.
گفتند :میشود ببینیم؟
من هم با آرامش ساز را از قابش بیرون آوردم و نشانشان دادم.
یکی از آنها ساز را از دستم گرفت و با خشم به لبه جوی زد .او سازم
را شکست....
مجتبی تا این را به من گفت چند لحظه ســکوت کرد و شروع
کرد به گریســتن.خیلی متاثر شدم .بیش از یک دقیقه او گریست و
من متاثر از چنین حالی!
بعــد از آن کــه کمــی آرام شــد ،چنیــن ادامــه داد:
من از شکسته شــدن سازم از سوی پاسدار شوکه شده بودم و هیچ
نگفتم و غمگینانه سازم را برداشتم و در قابش گذاشتم و به کالس
رفتم و ســاز را با اشک و اندوه به استادم نشان دادم .او نمیدانست
چه بگوید؛ اما درســش را داد و من به خانه به همان صورت ناالن
روانه شدم.
از آن پــس ،تا دو ســال هر هفته به کالس تار اســتاد لطفی
میرفتم و در خانه با همان ســاز شکســتهای که کاسهای نداشت
و صدایــی از آن بیرون نمیآمد با همان پردهها و ســیمها تمرین
میکردم .آخر دیگر پولی نمیتوانستم جمع کنم تا سازی تهیه کنم.
دو سال بعد ،در شانزده سالگی تصمیم گرفتم ساز سازی را یاد
بگیرم و سازی بسازم .با هزار سختی چنین کردم و سازی ساختم و
شماره  - 41بهار 1400

دیگر با سازی که خودم ساخته بودم به کالس میرفتم.
مجتبــی گفت که آن ســاز را هنــوز دارم! او رفــت و آن را
آورد .چهــرهاش کامال دگرگون شــده بود؛ مانند فــردی فاتح در
مبارزهای ســخت برای زندگی و رسیدن به خواســتهها و آرزو ها!
او در ادامه و با لبخند گفت :دیگر این ساز بدرد نواختن من نمیخورد؛
آن را بم تار کردم و در زمان نیاز از آن استفاده میکنم.
ناگفته نماند که مجتبی از همان زمان به بعد ســاز سازی را به
خوبی فرا گرفت و سالهاست در کنار تدریس آواز و تار ،ساز تار و سه
تار هم میسازد و میفروشد.
او شعری هم در مورد این واقعه سروده که در پایان با هم میخوانیم:
تار بشکست و دلم از غم سراسر ساز شد
جان و تن شد یک دهن لبریز از آواز شد
نغمه هایم تُندری چون ابر بر فرش زبان
گوییا از عشق ساز اعجاز در اعجاز شد
سوخت بر حالم دلش این قالب عاشق غزل
شعر آواز مرا او فرصت پرواز شد
چون خط پرگار چرخان گشت در اطراف من
نغمهای از بانگ دشتی ،با دلم همراز شد
حسرت دیدار سا ِز همدم آواز من
بر دلم ماند و دوباره قصهای آغاز شد.
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وداع خاموش با

عباس خوشدل

پرده نشین نغمه و نوا
در واپسین روزهای سال  1399و در حالی که جامعه
خسته و رنج کشــیده هنری از دوران کرونا ،میرفت
تا ســال و قرنی نو را آغاز کند ،یکی از آهنگســازان
برجسته ی این دیار در میان هیاهوی شب عید و تب
و تاب نوروزی بدرود حیات گفت و آخرین مســافر آن
سال تلخ شد.

عباس خوشدل که آثارش توسط خوانندگان مشهوری قبل و بعد
انقالب خوانده شــد و برخی از آهنگهایش ســالها و هنوز ورد زبان
مردمان سرزمین بوده و هست ،کمتر برای مردم شناخته شده و شاید
مصداق این بین خواجه شیراز باشد که میفرماید« :در کار گالب و گل
حکم ازلی این بود /کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد» .با آنکه
در دههای نه چندان دور بواسطه ی چند برنامه تلویزیونی چهره ی این
هنرمند پرده نشین برای مردم شناخته شد اما در روزهای درگذشتش
آنچنان که شایسته ی مقام هنری وی بود از او یاد نشد.
عباس خوشــدل متولد اول مهــر 1310و فــارغ التحصیل
هنرســتان عالی موسیقی در رشــته فلوت بود .او ردیف موسیقی
سنتی با ابراهیم بوذری ،ساز شناسی را نزد استاد رادمرد ،تلفیق شعر
و موســیقی را با دکتر نیرسین و هارمونی و آهنگسازی را نزد دکتر
مســعودیه گذراند .وی در ســال  1337بعنوان نوازنده و سولیست
فلوت با ارکستر صبا به رهبری استاد دهلوی و با ارکسترهای استاد
پورتراب ،رادمرد ،حق کردار و با ارکسترهای کوچک استاد پایور و
گروه تک نوازان استاد تهرانی همکاری داشت.
سرپرســتی برنامههای هنری موســیقی برنامههــای رادیو و
تلویزیون ،تاالر رودکی ،مشــاور ارکستر ســمفونیک تهران ،مشاور
و کارشــناس انجمن اشــاعه و اعتالء موسیقی ،جمع آوری و ضبط
موسیقی سنتی (ساز ،آواز) اساتید دوامی ،بوذری ،کریمی ،روح انگیز،
ادیب خوانساری ،چاپ ردیف آوازی استاد کریمی با آوانویسی دکتر
مســعودیه (بصورت کتاب و نوار) آهنگسازی  5آلبوم نیلوفرانه1و،2
شبان عاشق ،صدایم کن و راز شب از فعالیتهای این هنرمند بشمار
میرود .او همچنین دارای گواهینامه درجه یک هنری و برنده جایزه
بهترین آهنگسازی بیست و چهارمین جشنواره فجر بود.

زنده یاد خوشــدل از جملــه هنرمندانی بود کــه همواره در
خانه موســیقی حضور پر رنگ داشت .داوری چند دوره آلبوم سال
موسیقی ،حضور مســتمر در نشستهای ماهیانه از این جمله بود.
 30مهر  1391در جشــن خانه موسیقی که سالن اجتماعات خانه
موســیقی برگزار شــد ،از یک عمر فعالیت هنری عباس خوشدل
تقدیر و تجلیل بعمل آمد.
بسیاری از آثار خوشــدل پیش از انقالب توسط پریسا(فاطمه
واعظی) خوانده شــده بود و مردم آن زمان کمابیش با آن نغمهها
آشنا بودند .پس از انقالب آنطور که زنده یاد خوشدل در گفتگویی
اختصاصی یاد میکند در دهه  70آلبومی به نام «سرمســتان» به
همراه یکی از آهنگهای او با صدای علیرضا افتخاری منتشر شد و
در جلد نواز قید شده بود :آهنگ قدیمی! خوشدل به مرکز موسیقی
و به دیدار زنده یاد مرادخانی (رئیس وقت مرکز) میرود و میگوید
آن آهنگی که گفتهاند قدیمی اســت ،من خالق اش هستم .همین
اتفاق و اشتباه ناخواســته باعث خلق آثارماندگار نیلوفرانه میشود
که دههها گوش جان مردم با آن نغمه و نواها آشــنا میگردد و در
زمانهای که صدا و ســیما هنوز موسیقیهای خوب پخش میکرد
بخشی از این موسیقیها ،آهنگهای عباس خوشدل بود.
ســال  1394فرصتی پدیــد آمد که به همت ریاســت کانون
پژوهشــگران گفتگوی تصویری چند ساعته با زنده یاد خوشدل در
راســتای ثبت تاریخ شفاهی موسیقی ایران ضبط شود .که این فیلم
در حال تدوین اســت و گزیدهای از این گفتگوی طوالنی بزودی در
رسانههای خانه موسیقی منتشر میشود.
عباس خوشدل؛ آهنگساز ،رهبر ارکستر و نوازنده پیشکسوت
ســر انجام  28اسفند ماه بر اثر سکته قلبی در سن  89سالگی دار
فانی را وداع گفت و طبق وصیتش پیکرش در قطعهای خصوصی
و در کنار مقبره همسرش بخاک سپرده شد.
خانه موســیقی ایران در اولین فرصت پس از ایام کرونا اقدام
به برگزاری بزرگداشــتی در خور و شایســته برای زنده یاد عباس
خوشدل مینماید.
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مسافران بهار 1400
هادی باجالن
هادی باجالن هنرمند پیشکســوت موســیقی قزوین و نوازنده
تنبک  22فروردین در  ۷۰سالگی دارفانی را وداع گفت.
عبدالحمید تنگستانی
عبدالحمید تنگســتانی از نوازندگان ساز نی و هنرمندان عرصۀ
موســیقی استان بوشهر  30فروردین در  67سالگی بر اثر ایست قلبی
ناشی از بیماری کرونا از دنیا رفت.
سیداحمد حلی
ســیداحمد حلی (خواننده و مناجاتخوان پیشکســوت موسیقی
ت در  69ســالگی در شهر کاشان دارفانی را وداع
ایرانی)  5اردیبهش 
گفت.
عبدالوهاب شهیدی
عبدالوهاب شــهیدی ،خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی صبح
دوشنبه  20اردیبهشت در سن  99سالگی دارفانی را وداع گفت.
غالمعلی شفائی
غالمعلی شفائی (هنرمند پیشکســوت موسیقی استان مرکزی)
پــس از یک دوره تحمل بیماری در  79ســالگی 7خرداد دار فانی را
وداع گفت.
رحموک نصرتی
رحموک نصرتــی ،هنرمند پیشکســوت موســیقی نواحی و از
خوانندگان استان سیستان و بلوچستان 16 ،خردادماه  ،در  90سالگی
بر اثر کهولت سن درگذشت.
علی مرادخانی
علی مرادخانی مدیر موزه موسیقی ،مدیرکل اسبق دفتر موسیقی
و معاون سابق امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  ۱۷خرداد بر
اثر ابتال به ویروس کرونا در  63سالگی دارفانی را وداع گفت.
مصطفی قادرپناه
مصطفی قادرپناه ،ســازنده ســاز تار اهل اصفهان بر اثر بیماری
کرونا  29خرداد در  48سالگی درگذشت.

شماره  - 41بهار 1400
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اخبار موسیقی

حسن ریاحی دبیر سی و هفتمین
جشنواره موسیقی فجر شد

تداوم روند بیمه اعضای خانه موسیقی
در دوران کرونا

در حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برای دکتر حســن ریاحی آمده اســت :نظر به حســن سوابق و
تجربیــات ارزشــمند جنابعالی و تایید اعضای محترم شــورای
سیاســتگذاری جشنواره موســیقی فجر ،به موجب این حکم به
عنوان دبیر ســی و هفتمین جشــنواره موســیقی فجر منصوب
میشوید.
امید است تجربه سالها فعالیت هنری و سابقه مدیریتی شما
در کنار حمایتهای شورای سیاســتگذاری و هنرمندان موسیقی،
زمینه برگزاری باشکوه این دوره از جشنواره را فراهم آورد.
حسن ریاحی پیش از این در دورههای نوزدهم تا بیست و یکم
و دورههای بیســت و ششم تا ســی و یکم و در دوره سی وششم
دبیر جشنواره بینالمللی موسیقی فجر بود .ریاحی هم اکنون عضو
شورای عالی خانه موسیقی ایران است.

واحد بیمه و عضویت خانه موسیقی در اطالعیهای اعالم کرد
روند بیمه اعضای این نهاد در دوران کرونا مانند سالهای گذشته
هیچ وقفهای نداشته و بطور مستمر ادامه دارد.
در این اطالعیه آمده اســت :هنرمنــدان متقاضی عضویت و
بیمه پس از تایید عضویت و صدور کارت خانه موســیقی نسبت به
درخواســت برقراری بیمه اقدام میکنند که در اسرع وقت توسط
این نهاد به صندوق اعتباری هنر معرفی و روند برقراری بیمه آنها
آغاز میشود.
در دوران کرونــا هیچگونه خللی در رابطه بــا معرفی اعضا
بــه صندوق اعتباری هنر و همچنین برقراری بیمه آنها از ســوی
صندوق ایجاد نشده و این روند بطور مستمر ادامه دارد.
بیمه تکمیلی اعضای خانه موســیقی نیز تا اول مهرماه سال
 1400معتبر است و شرایط دریافت بیمه تکمیلی سال جدید اواسط
تابستان اعالم میشود.
واحد بیمه و عضویت خانه موســیقی جهــت بهبود خدماتی
نظیر صدور کارت عضویت ،بیمــه تامین اجتماعی ،بیمه تکمیلی،
هنرکارت و  ...از کلیه اعضا خواست تا با مراجعه به نشانی اینترنتی
 www.iranhmusic.ir/crmتمامــی اطالعات خود را (اطالعات
تماس ،اطالعات بیمــه ای ،اطالعات تکمیلی ،بروز کردن عکس
و  )...تکمیل نمایند.
در سامانه جامع هنرمندان نام کاربری :کد ملی و کلمه عبور:
کد عضویت مندرج در کارت اعضا است.
در صورتی که اعضا در هر یک از مراحل بروز رسانی اطالعات
و ورود به پروفایل شخصی خود به مشکلی مواجه شدند میتوانند
از طریق نرم افزار واتس اپ با شــماره اختصاصی خانه موســیقی
 ۰۹۳۶۴۱۱۳۱۰۰سواالت و مشکالت خود را مطرح کنند.

اعالم نحوه واریز حق بیمه و سرانه درمان
فصل بهار 1400

صنــدوق اعتباری هنــر در اطالعیهای نحــوه پرداخت حق
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بیمه و ســرانه درمان سه ماه اول ســال  1400را اعالم کرد .پیرو
اطالعیههای قبلی شیوه نامه تخصیص و پرداخت حق بیمه تامین
اجتماعی فصل بهار سال  (1400ســهم عضو) به استحضار بیمه
شدگان محترم صندوق اعتباری هنر میرسد:
 -1مبلغ حق بیمه وســرانه درمان(برابر اعالم سازمان تامین
اجتماعی) مستقیم ًا به حساب هنرکارت بیمه شده واریز خواهد شد.
 -2مشــمولین طرح ،تمامی بیمه شدگانی هستند که تا پایان
اسفندماه سال  ( 1399برابر اعالم رسمی سازمان تامین اجتماعی)
بیمه ایشان برقرار بوده است.
 -3تاریخ واریز به حســاب هنرکارت براســاس شیوه نامه به
شرح ذیل است:
*حتی المقدور تالش خواهد شد قبل از موعد مقرر مبلغ حق
بیمه وسرانه درمان به حساب اعضا واریز شود.
 حق بیمه فروردین حداکثر تا پایان خرداد حق بیمه اردیبهشت حداکثر تا پایان تیر حق بیمه خرداد حداکثر تا پایان مردادتوصیه میشود تمامی بیمه شدگان برابر ضوابط ،شرایط و در
مهلت قانونی (طبق روال عادی) نسبت به پرداخت حق بیمه خود
به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند و از پیگیری دریافت
کمک هزینه تا پایان مهلتهای اعالم شده خودداری کنند.

این برنامه با حضور جمعی از هنرمندان موســیقی  21خرداد
برگزار شــد .این برنامه که با اجرای امیر مولوی انجام شــد ،شامل
سخنرانی چند تن از هنرمندان ،تکنوازی برخی منتخبین جشنواره در
مقاطع سنی مختلف و مراسم اهدای جوایز بود.
در این مراســم سعید حســینپور (مدیر جشنواره) گزارشی از
نحوه برگزاری جشنواره ،ارسال آثار ،جلسات داوری و  ...ارائه کرد
و اسامی برگزیدگان جشــنواره در گروههای سنی الف ،ب و ج به
ترتیب زیر اعالم شده است:
برگزیدگان گروه سنی «الف» :مانی وکیلی نفر اول از تهران/
رضا گرجی نفر دوم مشترک از تهران /کسرا افروغ نفردوم مشترک
از اهواز /امیرحســام قره خانی نفرســوم از تهران /سهیال پیراسته
نفرچهارم از نجف آباد /امیر سام حسینپور نفرپنجم از قزوین.
برگزیدگان گروه ســنی «ب» :زهرا صبری نفر اول از تهران/
مسعود ســبزی زاده نفردوم از رامهرمز /محدثه کاکاوند نفرسوم از
ورامین.
برگزیدگان گروه ســنی «ج» :ســیدمحمد سکاک نفر اول از
تهــران /آرمین خوشــکالم نفردوم از رامهرمــز /بابک طالبزاده
نفرسوم از اهواز.
اکبر عزیزی ،داوود یاسری ،مسعود پور سید احمد ،سعید حسین
پور ،عادل تاجیک ،امیر حســین عرب ،سیاوش آریا منش و وصال
صالحیان اعضای هیات داوران و رامین صبری ،کوروش بزرگ پور و
شیرین مساح اعضای هیات رسیدگی این جشنواره بودند.
در این مراسم محمد اســماعیلی ،میالد کیایی ،داود یاسری،
امیر رحمانیان ،شــهرام صارمی ،سعید حسینپور (مدیر جشنواره)،
مهدی ســبحانی (مدیر خانه موزه دکتر معین و اســتادامیرجاهد)
مهدی مساح بیدگلی (مدیر آموزش خانه موزه) حضور داشتند.

شاهین فرهت رئیس گروه موسیقی
فرهنگستان هنر شد

شاهین فرهت ،عضو پیوسته فرهنگستان هنر از سوی رئیس
این فرهنگستان به سِ مت رئیس گروه تخصصی موسیقی منصوب
شد .بهمن نامور مطلق رییس فرهنگستان هنر در دیدار با شاهین
فرهنگ آهنگساز و پژوهشگر پیشکســوت موسیقی ضمن بحث
و گفتگو با این هنرمند پیشکســوت موسیقی درباره مسائل کالن
حوزه موســیقی وی را به عنوان رییس گروه تخصصی موســیقی
فرهنگستان منصوب کرد .در این دیدار همچنین از خدمات ارزنده
مجید کیانی رئیس پیشین این گروه ،تشکر و قدردانی شد.

استمرار برگزاری جشنواره
موسیقی نواحی در کرمان

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در پی انتقاد نماینده کرمان
در مورد لغو استمرار برگزاری موســیقی نواحی در کرمان با ادامه
فعالیت این جشــنواره در این اســتان موافقت کرد .پورابراهیمی
(نماینده کرمان و راور) در نشست مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی اظهار کرد :موضو ع عدم اســتمرار برگزاری رخداد مهم
موســیقی نواحی که اخیراً در فضای رسانهای استان کرمان مطرح
اســت یکی از مطالبات جدی ما از وزیر فرهنگ اســت .با توجه
به قدمت ۱۳ساله این جشــنواره مهم در کرمان باید این موضوع

مراسم اختتامیه اولین جشنواره
تمبک نوازی برگزار شد

مراســم اختتامیه اولین جشــنواره تمبک نوازی یادمان استاد
حســین تهرانی در خانه موزه دکتر محمد معین و استاد محمدعلی
امیرجاهد برگزار شد.
شماره  - 41بهار 1400
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ادامه این کنســرت ،شــهرام ناظری قطعه «قفل زندان» اثر
مشــترکش با رضا قاسمی را اجرا کرد و آن را یادگار سالهای دور
خود دانست و از شور و حال عجیب روزهای ساخت این اثر گفت.
شــهرام ناظری در ادامه به ســختی اجرای آنالین اشــاره
کــرد و گفت :انگار کــه در خالء اجرا میکنیــم .در تاالر رودکی
که ســالها عادت به دیدن مردم داشتیم .اینکه اینگونه میخوانم
برایم غیرطبیعی است .در کنســرت آنالین با همه عیبهایی که
دارد دســتمان بازتر اســت و میتوانیم بیشــتر صحبت کنیم.ای
کاش همیشــه این فضا در رادیو و تلویزیــون برای ما فراهم بود
که میتوانستیم با مردم صحبت کنیم و این امر میتوانست اثرات
فرهنگی زیادی بر روی مردم داشته باشد.

اســتمرار داشته باشد وعدم برگزاری این جشــنواره برای ما قابل
قبول نیست.
پورابراهیمی اظهار داشــت :موســیقی نواحــی ایران یکی از
رخدادهای مهم هنری استان کرمان است که به ارتقا ظرفیتهای
کشــور در حوزه موسیقی نواحی کمک کرده و به شکلی به عنوان
کانون موسیقی ایران محسوب میشود و هر گونه تغییری در این
مورد قابل قبول نیســت و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی باید
پاسخگو باشد.
نماینــده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســامی
تاکید کرد :وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هر چه سریعتر برنامه
زمانبندی برگزاری موســیقی نواحی را برای نیمه دوم امســال به
کرمان ابالغ کند که موضوع اســتمرار برگزاری این جشــنواره در
کرمان منتفی نشود.
پورابراهیمی با اشار ه عدم تکمیل تاالر مرکزی فرهنگ و هنر
کرمان علیرغم کمکهای انجام شده در طول سالهای اخیر گفت:
باید هر چه سریعتر عملیات ساخت این مجموعه به پایان برسد.
کرمــان ظرفیت اســتمرار برگزاری جشــنواره
موسیقی نواحی را دارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در این نشست گفت :کرمان
ظرفیت اســتمرار برگزاری جشــنواره موســیقی نواحی را دارد و
با درخواســت نماینده مردم کرمان و راور مبنی بر اســتمرار این
جشنواره در کرمان موافقت میکنیم.
سید عباس صالحی با اشاره به درخواست پورابراهیمی مبنی
بر تکمیــل تاالر مرکزی فرهنگ و هنر کرمــان افزود :تا پایان
دولت دوازدهم عملیات ســاخت این مجموعه فرهنگی و هنری
به اتمام میرسد.

«راست بگو نهان مکن»« ،دال نزد کسی بنشین که او از دل
خبر دارد»« ،آتشــی در نیســتان» از دیگر قطعات اجرایی در این
کنسرت بود .ناظری پس از پایان این قطعه گفت :وقتی آتشی در
نیســتان را اجرا میکردم به خاطر آوردم که بخشی از قطعه قبلی
را نخواندم که به همین جهت بار دیگر قطعه قبلی را از وســط کار
شروع به اجرا کرد.
او در پایــان قطعه ُکــردی «لهیلی باوانــم» را برای دقایقی
اجرا کرد .صابر نظرگاهی (نوازنده تار) ،ســینا جهانآبادی (نوازنده
کمانچه) ،بابک باربد (نوازنده عود) ،جمشــید صفــرزاده (نوازنده
سنتور) ،توحید وحید (نوازنده کمانچه آلتو) ،فرهاد صفری (نوازنده
تمبک) و شهریار نظری (نوازنده دف) نوازندگانی بودند که ناظری
را در این کنسرت همراهی میکردند.
حاشیهها:
شنیده شده عدم تمرکز شهرام ناظری بر روی برخی قطعاتبه دلیل سانســور دقیقه نودی برخی از قطعات شــناخته شده این
هنرمند توســط صدا و سیما (که نظارت بر کنسرتهای آنالین را
بر عهده دارد) بوده؛ در حالی که این قطعات دارای مجوز از ارشــاد
هستند و سالها پیش بصورت کاست و سی دی منتشر شده اند.
در همیــن حال ناظری بــه دلیل تعهد به اجــرا و احترام به
مخاطبان مجبور به جایگزینی قطعاتی دیگر در دقایق آخر شد که
این مساله منجر ناهماهنگیهایی در اجرا گردید.
مانند چند کنسرت سنتی آنالین گذشته ساز نوازندگان گروهسانسور شد و مخاطبان که بلیت کنسرت آنالین را خریداری کرده
بودند با اعمال سلیقه و قوانین صداوسیما نتوانستند ساز نوازندگان
گروه را ببینند.

کنسرت آنالین شهرام ناظری
با سانسور اجرا شد

شــهرام ناظری ،خواننده پر آوازه موســیقی ســنتی ایران در
ابتدای این کنســرت که به خاطر شــیوع ویــروس کرونا بدون
تماشــاگر برگزار میشــد ،از عدم حضور مردم ابراز ناراحتی کرد و
جای آنها را در ســالن خالی دانست .در ابتدای این کنسرت یک
قطعه آوازی و سپس قطعه «شــیدا شدم» را اجرا کرد .ناظری در
اواســط کنسرت خود به درگذشت دو استاد بزرگ آواز ایران؛ استاد
محمدرضا شــجریان و استاد عبدالوهاب شهیدی اشاره کرد و یک
قطعهای را همراه با همنوازی سهتار به روح آنها تقدیم کرد.
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