به نام خدا

فهرست
موسیقی؛ ارتباط دهنده نه مسدود کننده2/
دیدار نوروزی با رویکرد همدلی و همراهی اهالی موسیقی برگزار شد3 /
گزارشی از نشستهای اردیبهشت و خرداد4 /
حمیدرضا نوربخش :نیازمند کمک رسانهها در بحث مطالبات هنرمندان موسیقی هستیم 6 /
با یاد «رضویسروستانی» ،آوازخوان و مدرس فقید آواز 7 /
یک خاطره یک استاد /رضوی سروستانی10 /
تفاه م نام ه سازمان تامین اجتماعی با اصناف امضا شد11 /
از خجستگیهای این دوره :تکنیک نوازندگی12 /
گفت و گو با هوشنگ کامکار به بهانه انتشار آلبوم هیچ در هیچ 14 /
تازههای کتاب و آلبوم موسیقی 16 /
نگاهی گذرا بر احوال و آثار حسینعلی نکیسای تفرشی18 /
گزارشی از مراسم نکوداشت شخصت هنری هرمز فرهت در خانه هنرمندان20 /
انتقاد از بی توجهی صدا و سیما به موسیقی سنتی و ملی22 /
مراسم نکوداشت مقام هنری ملیحه سعیدی برگزار شد24 /
یادی از استاد محمد میرنقیبی25 /
جشن هنرمندان در خانه پدربزرگ 26 /
درگذشتگان فصل بهار 28 /
هوشنگ موسیقی ما30 /
اخبار موسیقی 31 /
فصلنامه داخلي خانه موسيقي ايران

سال هشتم -شماره  - 29بهار 1397
سردبير :حميدرضا عاطفي
همكاران :اعضاي هيئت مديره كانون پژوهشگران ،عطانویدی ،آذر پوربهرام ،مليحه توكلي
ويراستار :مریم قاضی
مدیر هنری :افشین ضیائیان
گرافيك و صفحهآرايي :لیلی اسکندرپور
تيراژ 5000 :نسخه

توزيع :سيدجواد موسويزاده

خانه موسيقي شماره  :1خيابان فاطمي غربي  -نرسيده به جمالزاده  -شماره  - 270تلفن66917711 :
خانه موسيقي شماره  :2میدان فاطمی ،ابتدای خیابان شهید گمنام ،خیابان جهانمهر ،نبش بوعلی سینای غربی -تلفن66482074 :
www.iranhmusic.ir
مبین موضع رسمی نهاد خانه موسیقی نیست.
* دیدگاه نویسندگان فصلنامه الزام ًا ّ

سرآغـــــــــاز

www.iranhmusic.ir

موسیقی؛ ارتباط دهنده نه مسدود کننده
در این وانفسای گرانی ارز و طال و بلبشوی اجتماعی و فرهنگی
و دهها و صدها مشکل ریز و درشت دیگر ،تنها دلخوشی مان شده
فوتبال و تیم ملی مان در جام جهانی که کورســوی امیدی در دل
همه ایجاد کرده است ولی این فوتبال هم گذرا است ...بعدش چه؟!
بعدش بماند...
یک بهار دیگرهم پشت سر گذاشتیم وانبان مان انباشته تر شد
از تجربیات وآموخته هایی که از ارتباطاتمان به دســت آوردیم و به
تبع آن شناختمان نیزدستخوش تغییراتی شد!...
اما مهم این اســت که تا چه حد از این تجربیات و شــناخت
جهت اصالح خودمان و اطرافیانمان اســتفاده می کنیم! موســیقی
هنر ظرافتها و اندیشــهها اســت؛ هنر لطافتها و بالندگی است
مگر میتوان ملودی ساخت ونواخت ...نغمه و سرود خلق کرد و در
عین حال زمختی و درشتی کرد و تخم نفاق و دشمنی پراکند؟!مگر
میتوان ترنم در دل و زبان داشت ولی عبوس بود ونامهربان؟
موســیقی بهترین وسیله و راه ارتباط است ارتباطی احساسی و
عاطفی و کنشگران این هنر باید قبل از هرچیز استاد ارتباط احساسی
و عاطفی باشند نه اســتاد قطع ارتباط و مسدود کردن شریانهای
حیاتی یک جامعه...
متعاقب تصدی ریاست شورای عالی موسیقی توسط استاد فرهاد
فخرالدینی که نامی معتبر و برجسته در عرصه موسیقی است وپیشنهاد
ایشان برای برگزاری جلسه آغازین سال نو با حضور همه اعضا و بویژه
منتقدان و آنهایی که حرفی و پیشــنهادی برای بهبودی اوضاع این
نهاد دارند این جلسه با حضور اعضای این شوا و هیئت مدیره در خانه
هنرمندان برگزار شــد ؛ گزارش آن جلسه به طور مفصل در رسانهها
بازتاب یافت و در این جا قصد بازگویی ماجرا نیســت اما مهم نفس
برگزاری آن جلســه و سعه صدر شورای عالی بویژه استاد فخرالدینی
بود که قابل تقدیر است و باید این روحیه را قدر نهاد و استقبال کرد.
این تالش جهت برقراری ارتباط بیشتر و گرمتر هنگامی به ثمر
مینشــیند که بازخوردی مثبت از طرف مقابل هم داشته باشد این
بازخورد زمانی به سرانجام مثبت و گسترش ارتباط و همدلی میرسد
که اراده و همتی برای آن هدف وجود داشته باشد اما وقتی که هیچ
نشــانه و بارقهای از این خواســت وجود نداشته باشد و هدف فقط
مخالفت باشد و بس دیگر انتظاری برای بسط و گسترش ارتباطات
و رســیدن به همدلی و هماهنگی که قدرت درون آن نهفته اســت
باقی نمی ماند.
نهاد صنفی نیازمند قوت و قدرت است و در این صورت است که

*حمیدرضا عاطفی

میتوان به مطالبات مزمن و بر زمین مانده هنرمندان رسیدگی کرد.
در صورت همصدایی اســت که میتوان به موانع متعدد پیش روی
فعالیت خیل جوانان و فعاالن حوزه موسیقی اعتراض کرد و از دولت
و مسئوالن خواست تا به وعدههای خویش عمل کنند.
صداهای پراکنده ،هرچند هم سوزناک و جانگداز باشند ،باز ره
به جایی نمی برند ...چه کسی غیر از مخالفان موسیقی و مسئوالن
ناکارآمد از این وضعیت خشــنود و شادکاماند؟چه افرادی آتش بیار
معرکه هستند و با گرم نگه داشتن آتش دشمنی و نفاق نمی خواهند
هنرمنــدان گرد هم آمده و به آینده صنفی خویش دلگرم باشــند و
امیدوار!
تجربیات و دستاوردهای چند سال اخیر چه نکات مبهمی را تا
کنون برای ما روشن ساخته است ؟چرا ما نباید از این مسائل درس
بگیریم و با اتکا بر آموختههای خویش نســبت به سرنوشت خود و
صنفمان بهره ببریم.
چه کسی دلســوزتر از خودمان برای تصمیم گیری و انتخاب
راه و روش درســت تر و منطقی تر! وقتی مشــارکت و حضور همه
همدالن و همراهان میتواند در انتخاب نماینده و افراد تواناتر موثر
افتاده و کارگشا باشــد پس باید حضور یافت و با اقتدار هم انتخاب
کرد و اگر در این شــرایط فقط کنار بنشینیم وصرفا به بهانه گیری
اکتفا کنیم که مثال فالن مقاله و فالن شــعر ضعیف است و تعداد
صفحات کم است و فالنی نباید باشد از فالن کس دعوت شد ولی
از فالن نشد و و و قطعا در وهله اول کم لطفی است و ساده اندیشی
ودر مرحله بعد بی احترامی به خودمان ...چرا که شان هنرمندان اجل
از این مسائل سطح پائین و بی اهمیت است ...موسیقی و تاثیرگذاری
آن بسیار گرانقدرتر و بلند مرتبه تر از پرداختن به مسائل فرعی وپیش
پا افتاده اســت...در واقع این هنرباید عرصه عقابان و ســیمرغهای
اســاطیری فرهنگ و هنر باشد امید که با همتی بلند هر چه بیشتر
شاهد اعتال و بالندگی این هنر شریف باشیم.
و اما بعدش ...اینکه در این تنگناهای اقتصادی بی سابقه و در
این ســرمای سوزناک تابستانی که هیچ دست مهر و محبتی از بغل
بیرون نمیآید تنها میتوان با همبستگی و عشق و مهرورزی دوام
آورد...جامعه فرهنگی که بیشتر از همه تحت فشار و ستم مضاعف
هســتند تنها با شســتن دلها و از بین بردن کدورتها اســت که
میتوانند به مقابله با ســختیها و ناراستیها برخیزند و با همراهی
و همگامی راه را هموارتر کنند...
* سردبیر
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دیدار نوروزی با رویکرد همدلی و همراهی اهالی موسیقی برگزار شد

یک نشست متفاوت
دیدار نوروزی خانه موســیقی در فضایی متفاوت و با حضور جمع زیادی از هنرمندان و اهالی موســیقی و
همچنین اصحاب رسانه روز یکشنبه  26فروردین در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.

این نشســت در پی خبری که از طریق ســایت خانه موسیقی
اعالم شــده بود برگزار شــد .در این خبر آمده بود« :اســتاد فرهاد
فخرالدینی رییس شورای عالی ،با اختصاص دیدار نوروزی امسال به
گفت و گو با رویکرد ایجاد همبستگی و اتحاد بین طیفهای مختلف
فعاالن موسیقی از همه ی هنرمندان و فعاالن حوزه موسیقی دعوت
کرد تا در نشست فروردین ماه خانه موسیقی حضور پیدا کنند.
با توجه بــه فضای متشــتت موســیقی و واگراییهای چند
ســاله اخیر بین هنرمندان که تبعات منفی بسیاری در پی داشته و
متاســفانه موجب تضعیف هنرمندان و سوءاستفاده مخالفان فعالیت
موســیقیدانان در ایران شده است ،فرهاد فخرالدینی ،رییس شورای
عالی خانه موســیقی با انتقاد از وضعیــت موجود،به منظور اتحاد و
همدلی بیشترهمه هنرمندان موسیقی و تقویت بنیان و بستر فعالیت
در این زمینــه از همه ی هنرمندان و صاحبنظران دعوت کرد تا در
نشست و دیدار نوروزی فروردین ماه حضور فعاالنه داشته باشند.
شــورای عالی خانه در جلسه فروردین ماه خود ضمن تاکید بر
تفاهم و تعامل ســازنده بین همه ی هنرمندان و ضرورت آســیب
شناســی مسائل و مشکالت موجود و انســجام در موضع گیریها
در قبال موانع و مشــکالتی که هر روز عرصــه فعالیت را تنگ تر
می کند دیدار نوروزی را فرصــت مغتنمی برای آغاز فضای گفتگو
ونشستهای جدی تر در این زمینه ارزیابی و ابراز امیدواری کردند
این نشستها با همکاری و همراهی همه دلسوزان استمرار یابد».
با همین رویکرد اهالی موسیقی ،اعضای شورای عالی و هیئت
مدیره ،جمعی از هنرمندان و همچنین منتقدان خانه روز  26فروردین
ماه در سالن استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان گرد هم آمدند.
در ابتدای این نشســت فرهاد فخرالدینی (رئیس شورای عالی
خانه موســیقی) گفت :در ابتــدا باید بگویم جای دوســت عزیزم
محمدرضا شجریان خالی است و بیش از پنجاه سال است با ایشان
دوستی داشته و برای ایشان آرزوی سالمتی دارم .شجریان در طول
سالهای زندگی اش در اوج شهرت هیچ تغییری نکرد و همانگونه بود
که در ابتدا بود .به جوانترها توصیه می کنم همانطور باشید و اینطور
عمل کنید یادبگیرید همیشه متواضع باشید و از غرور پرهیز کنید و
یاد بگیرید با هم باشید.
به این دلیل اینجا دور هم جمع شده ایم که اتحادی بین همه
عزیــزان بوجود بیاید .حقیقتا دلم به درد میآید وقتی میبینم اهالی
موسیقی با خودشان خوب نیستند .خانه موسیقی خانه همه شماست
شماره بیست و نهم -بهار 97

و باید آن را حفظ کنید .شــکل دادن این خانه کار بســیار مشکلی
بود .اگر نگاه کنید میبینیددر طول تاریخ ما انجمن اخوت را داریم.
کسانی مثل درویش خان و هنرمندان دیگر ظهور کردند و موسیقی
را بــه میان مــردم آوردند که در ابتدا اینطور نبود و موســیقی فقط
در دربارها و مجالس خاص اجرا میشــد .سالها بعد روح اهلل خالقی
انجمن موســیقی را تشــکیل داد و بعد از مدتی کنسرتهای این
انجمن اجرا میشد .در سال  1328هنرستان موسیقی ملی به وسیله
همین انجمن تشکیل شد .بعدها هنرستان عالی موسیقی و هنرکده
موسیقی ملی دایر شد .االن هم میبینیم داشگاه هنر در ادامه همان
جریان بوجود آمده است.
آیا بهتر نیست امروز خانه موسیقی را هم حفظ کنیم تا در آینده
مبنا و اســاس تشکیالت بزرگ تری بشود؟ امروز اینجا آمده ایم که
اگر مسائلی داریم با هم حل کنیم ولی باید بدانیم رفتار خوبی امروز
با موسیقی صورت نمی گیرد .هر بار هم عدهای که پیدا میشوند که
از موسیقی و موسیقیدان بدگویی می کنند .دلیل این است که صنف
ما با هم متحد نبوده است.
پس از این ســخنان فرهاد فخرالدینی ،داود گنجه ای،محمد
ســریر ،داریوش پیرنیاکان ،هوشنگ کامکار و حسن ریاحی(اعضای
شــورای عالی خانه موسیقی) ،ســید محمد میرزمانی(رئیس هیئت
مدیره) و حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موســیقی ) به همراه
سید عباس سجادی(مجری و کارشناس) روی صحنه حاضر شدند تا
جلسه پرسش و پاسخ آغاز شود.
در این بخش ســیدمهدی قادری متنــی را که به امضا جمعی
از منتقدان خانه موســیقی رسیده بود قرائت کرد .این متن و مطالب
مطرحشده در این جلسه در سایت خانه موسیقی قابل دسترسی است.
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گزارشی از نشستهای اردیبهشت و خرداد
حمیدرضا نوربخش:

دنبال بستن درها نباشیم
نشســتهای ماهیانه خانه موسیقی طبق سنتی چند ساله در آخرین یکشنبه هر ماه برگزار میشود .نشستهای بهار  97هم یا به
همین منوال برگزار شــد .نشست فروردین ماه و دیدار نوروزی خانه موسیقی با رویکرد همدلی و همراهی اهالی موسیقی به دعوت
فرهاد فخرالدینی (رئیس شــورای عالی) در سالن استاد جلیل شــهناز خانه هنرمندان برگزار شد که گزارش آن جداگانه در همین
فصلنامه منتشر شده است .اما نشستهای اردیبهشت و خردادماه با حضور جمع زیادی از عالقمندان و هنرمندان در خانه موسیقی
و خانه هنرمندان برگزار شد.

عود در یونسکو نیاز است امروز در اینجا قرار داده شده که الزم است به
امضای شما عزیزان برسد تا این کار زودتر انجام شود.
پذیرای نقد دلسوزانه هستیم

نوربخش در ادامه سخنانش به دیدار نوروزی با حضور منتقدین
خانه موسیقی در خانه هنرمندان اشاره کرد و گفت :جناب استاد فرهاد
فخرالدینی ،رئیس محترم شــورایعالی خانه موسیقی و همه اعضایی
شورای عالی و هیئت مدیره خانه موسیقی با هم همفکری داشتند و
قرار شــد اگر کسی نقد مشفقانهای دارد در این جلسه مطرح کند .در
خانه هنرمندان جمع خوب و صمیمی تشکیل شد و در این جلسه بنا
بر همدلی بود و هست .اگر کسی نقد دلسوزانهای دارد همیشه پذیرای
آن هســتیم و د ِر این خانه همیشه برای آرا و نظرات اهالی موسیقی
باز است.
وی افزود :در آن جلسه تعدادی از عزیزان صحبتهای خودشان
را مطرح کردند که در آن سخنان مطالب خاصی بیان نشد ،فقط مطالب
کلی بود که همه بر آن واقف هستیم و همه ما به آن اعتقاد داریم و خود
را موظف میدانیم به آن عمل کنیم .به طور مثال اینکه باید در خانه
موسیقی قاعده و ضابطه حاکم باشد ،به اساسنامه عمل شود و مرزها را
با دولت حفظ کنیم و سخنانی از این قسم که همه به آن اعتقاد داریم.
نوربخش گفت :در آن جلسه توسط یکی از دوستان نوازنده تار هم
مطالبی عنوان شد که باز هم همین کلیات بود ولی در سخنان ایشان
یک سری واژههای نامناسب و سخیف که تهمت تلقی میشود – از
جمله اینکه کسانی که در خانه موسیقی هستند رانتخوار هستند -بیان
شــد .من هم در آن جلسه از ایشان خواســتم یکی دو نمونه از این
مصادیق را بیان کنند متاسفانه فقط من را نگاه کردند و کالمی نگفتند.
من با اصرار خواســتم مصداق همین سخنان را در مورد هر کسی که
در خانه موســیقی ســمت دارد را بیان کنند و بارها گفته ام و باز هم
میگویم هر کسی راجع به این مصادیق هر چیزی دارد از هر تریبونی
میخواهد بیان کند.

در نشســت ماهیانه اعضای خانه موســیقی روز  26اردیبهشت
ماه با حضــور جمع زیادی از هنرمندان و عالقمندان در ســاختمان
فاطمی برگزار شد علیرضا احمدی(نوازنده پیانو) به اجرای دو قطعه از
ساختههای انوشیروان روحانی و پرویز یاحقی پرداخت .در ادامه نوبت به
سخنرانی حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) رسید.
حمیدرضــا نوربخــش در ابتدای ســخنانش بــه هنرمندان و
عالقمندانی که در این نشســت حضور پیدا کردند خوشامد گفت و از
حضور پیشکسوتان در این برنامهها استقبال کرد و آن را مایه دلگرمی
برای اهالی خانه دانست .نوربخش گفت :خانه موسیقی سال  97را با
انگیزه و انرژی فراوان آغاز کرده و فعالیتهای بسیاری را پیش بینی
کرده ایم که در این ســال با کمک همه اعضا این برنامهها را پیش
میبریم .امسال نیاز به همدلی و همراهی بیشتر داریم تا بتوانیم کارها
را به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل خانه موسیقی در خصوص فعالیتهای انجام شده برای
ثبت سازهای ملی در یونسکو گفت :کارهای خیلی خوبی در این زمینه
صورت گرفته که ســازهای ملی ما به ثبت میراث میرسد که مقدمه
ثبت ساز در یونسکو و متعاقب آن ثبت جهانی سازهاست .ساز کمانچه
با مشارکت کشــور آذربایجان به ثبت رسید و مقدمات ثبت ساز عود
هم فراهم شــده است و در اینجا الزم است از زحمات استاد داریوش
پیرنیاکان تشکر و قدردانی کنم .یکی از طومارهایی که برای ثبت ساز

د ِر خانه موسیقی را هیچکسی نمی تواند ببندد

نوربخش گفت :اینکه کســی بیاید و بگوید باید در این خانه را
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موســیقی رونمایی کرد .امینی در سخنانش گفت :این سامانه حاصل
زحمات چندین ساله و پیگیریهای مستمر مدیرعامل و معاون محترم
اجرایی خانه بوده امیدواریم به اهداف پیش بینی شده در آن برسیم.
در ادامه برنامه علی امانی از خراســان شــمالی و رامیار اتمیشی
موســیقی خراســان شــمالی را اجرا کرد .در پایــان نیز محمدرضا
دارابی(خواننده) به همراه حشــمت اهلل حجتی فرید نوازنده تمبک به
اجرای موســیقی در بیان اصفهان و تصنیفهای کردی کرمانشاهی
پرداخت که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

بست؛ من باید بگویم آن کسانی که میخواستند در این خانه را ببندند
رفته اند .آن دولتی که از همفکران شما بودند و میخواستند در خانهها
را ببندند – از جمله دیدیم که مدتی هم در خانه سینمارا بستند – رفته
اند .ما االن طرفدار بازشدن همه درها برای حل مشکالت هستیم و د ِر
خانه موسیقی را هم هیچکس نمی تواند ببندد.

معرفی برگزیدگان مسابقه آهنگسازی در نشست خردادماه

نشست ماهیانه خانه موسیقی ایران با حضور جمعی از عالقمندان
و هنرمندان  30خردادماه در تاالر اســتاد جلیل شهناز خانه هنرمندان
برگزار شد و در این برنامه برگزیدگان چهارمین دوره مسابقه آهنگسازی
معرفی شدند.
در ابتــدای این مراســم محمود ســراجی(مجری برنامه) یکی
از برگزیدگان مسابقه آهنگســازی را برای اجرای قطعه ساخته خود
دعوت کرد .علی مقتدایی در این مراسم قطعه فولکلوریک بر اساس تم
شیرازی را برای حضار اجرا کرد.
در ادامه برنانه امیر بکان ،عضو هیئت داوران مسابقه آهنگسازی
و عضو هیئت مدیره کانون آهنگســازان پشت تریبون قرار گرفت و
در ســخنانی گزارشــی از چهار دوره برگزاری مسابقه آهنگسازی و
برگزیدگان دورههای مختلف ارائه کرد.
بکان در سخنانش گفت :فراخوان این دوره از مسابقه آهنگسازی
برای آنســامبل بادی و پرکاشــن(ضربی) بر اســاس تمهای محلی
موسیقی ایرانی منتشر شد که  46اثر به دبیرخانه مسابقه ارسال گردید
و در مجموع با رای هیئت داوران  4اثر انتخاب شدند.
در ادامه سید محمد میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی)،
تقی ضرابی(رئیس کانون آهنگسازان) ،وارطان ساهاکیان امیر بکان و
میالد کیایی روی صحنه حاضر شدند و از برگزیدگان چهارمین دوره
مسابقه آهنگسازی تقدیر شد.
برگزیدگان این مسابقه به شرح زیر بودند:
علی مقتدایی اثر برگزیده با عنوان «شعر و مه»
علی افشــاری اثر برگزیده با عنوان «کنســرتینو برای فلوت و
ارکستر بادی بر مبنای تمهای ایرانی و شرقی»
آرمین امین ترابی اثر شایسته تقدیر با عنوان «کالته راپسودی بر
اساس تم محلی خراسان»
هادی عسگری سوادجانی اثر شایسته تقدیر با عنوان «پل زمان
بر اساس تمهای محلی بختیاری»
در ادامه مراسم عرفان داور پناه از برگزیدگان فستیوال خانم کالرا،
روی صحنه حاضر شد و قطعهای را اجرا کرد.
ســپس فریبرز خانقلی ،از اعضای کانون ســازندگان ساز پشت
تریبون حاضر شــد و متنی را قرائت کــرد که پیرامون همدلی اهالی
موسیقی بود.
همچنین مجری برنامه از مهندس علی نورایی ،مدیر نمایندگی
بیمه ایران(کد )6888برای همکاری در برگزاری این برنامه قدردانی
کرد و در پایان این برنامه پارسا ریاحی و مارال شیروانی به اجرای دو
نفره پیانو پرداختند که مورد توجه حضار قرار گرفت.

نهاد خانه موسیقی را بخاطر ناکامیهای خودمان تضعیف
نکنیم

وی با اشــاره به انتقاد یک نوازنــده تار که گفتهبود باید در خانه
موسیقی را بست افزود :سازوکار ورود به نهاد مدنی مشخص است و
اولین شرط آن مقبولیت و آوردن رای بیشتر از سوی اعضا است پس
ایشــان ابتدا باید بروند برای مقبولیت خودشان فکری بکنند .ایشان
دوبار در اینجا کاندیدا شــدهاند و رای نیاوردند .حاال با هر تعدادی که
مجمع به رسمیت رسیده است ؛ باالخره تعدادی آمدهاند اینجا و ایشان
را قبول نداشــتهاند و رای ندادهاند ...و این تقصیر کسی نیست .اینکه
بیاییم یک نهاد مستحکم هجده ساله را تضعیف کنیم آن هم در این
شــرایط مملکت درست نیست .ما به اندازه کافی در گوشه و کنار این
مملکت دشمن داریم و هنوز کنسرت هایی لغو میشود ،هنوز جلوی
آموزش موسیقی را میگیرند و در این میان بیاییم یک نهادی به نام
خانه موسیقی را تضعیف کنیم .همه پیشکسوتان و بزرگان ایجاد یک
نهاد صنفی را ارج مینهند به طور مثال اســتاد فخرالدینی میگفتند
آرزوی ما در دوران جوانی بوده که جایی مانند خانه موســیقی وجود
داشته باشد که هیچ وقت محقق نشد .حاال ما بیاییم چنین نهادی را به
خاطر ناکامیهای خودمان و مسائل شخصی تضعیف کنیم .واقعا آب
را به آســیاب چه کسی میریزیم .من واقعا متاسفم و امیدوارم ایشان
دیگر ادامه ندهند.
نوربخش در پایان سخنانش برای همه اهالی موسیقی ،اعضای
خانه موســیقی و همچنین بزرگان و پیشکســوتان موسیقی آرزوی
سالمتی و سعادت کرد.
در ادامه این برنامه ،هنرمندان نوجوان سروش حاجی طالب نوازنده
(ســنتور و از برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان سال  )96قطعاتی را
برای حضار اجرا کرد .همچنیــن در ادامه برنامه هاله وزیری(مجری
برنامه) از سوی خانه موسیقی از رحیم بقایی(صدابردار پیشکسوت) که
در ارتقای سیستم صوتی سالن اجتماعات همت کرده بود تقدیر کرد.
بقایی در ســخنانی کوتاهی گفت :من جزو وظایفم میدانم که قدم
کوچکی برای خانه خودم بردارم.
رونمایی از سامانه جامع هنرمندان خانه موسیقی

ســپس علی امینی(مسئول واحد بیمه و عضویت) پشت تریبون
حاضر شــد و با اعالم توضیحاتی از ســامانه جامــع هنرمندان خانه
شماره بیست و نهم -بهار 97
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حمیدرضا نوربخش:

نیازمند کمک رسانه ها در بحث مطالبات
هنرمندان موسیقی هستیم

نشست و دیدار نوروزی حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه
موسیقی ایران)با اهالی رســانه و خبرنگاران  26فروردین ماه در
خانه موسیقی برگزار شد
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در ابتدای این
نشست ضمن تبریک سال نو به خبرنگاران آرزوی سالی پربار و
سرشار از موفقیت برای آنان کرد .نوربخش در بخش دیگری از
سخنانش در توضیح اهدافی که سال پیش رو خانه موسیقی دنبال
می کند گفت :رویکردی که ما به صورت جدی پیگیر آن هستیم
مساله کپی رایت آثار است زیرا اقتصاد موسیقی به ویژه موسیقی
سنتی ایرانی دچار مشکالت است.
وی افزود :تعداد زیادی از آثار موسیقایی به راحتی در فضای
مجازی عرضه میشــود و هنرمندان این عرصه را دچار مشکل
کرده اســت .من از همه شما عزیزان رســانه میخواهم که در
پیگیری این موضوع کنار ما باشید تا بتوانیم تاثیرگذاری بیشتری
داشته باشیم.
مدیرعامل خانه موســیقی ایران گفت :موضوع دیگری که
نیازمند کمک رســانه ها هســتیم معرفی استعدادهای موسیقی
ایرانی اســت .متاســفانه فضایــی وجود ندارد کــه هنرمندان
مســتعد عرصه موســیقی معرفی شــوند .در کنار این موضوع
بحث مطالبات به حق هنرمندان موســیقی نیز موضوع دیگری
است که نیازمند کمک جدی رســانه ها هستیم .متاسفانه خط
قرمزهای بی ربط و غیرقانونی به شکلی در حال گسترش است
که نباید نهادینه شوند.

موضوعات مربوط به موسیقی بپردازید .خیلی از نکاتی که گفته
میشود نشات گرفته از یک سو تفاهم است که باید مرتفع شود.
وی در ادامه ســخنانش با انتقاد از وضعیت کنونی موسیقی
گفت :آیا کفگیر هنرمندان فعــال این عرصه به ته دیگ خورده
است که دیگر شاهد آثار ارزشــمند دهههای قبل نیستیم؟ باور
کنید مشــکل اصلی موســیقی ما امروز همین موضوعات است،
نباید خودمان را درگیر اختالفــات کنیم .ما موظفیم که در کنار
هم حضور داشته باشــیم تا راهی را که انتخاب کردیم به خوبی
ادامه پیدا کند.
نوربخش در بخش دیگری از نشست خود در پاسخ به سوالی
مبنی بر سرنوشــت سند موسیقی کشور توضیح داد :این موضوع
را باید از دوستان شورای عالی انقالب فرهنگی سوال و پیگیری
کنید چون بخش تدوین این ســند که کار ما بود مدت هاست به
اتمام رســیده و پرونده باید در صحن شورا مطرح شود که بهتر
است این مســاله را از دبیرخانه شورا پیگیری کنید .ما هم قطعا
پیگیری موضوع را انجام خواهیم داد.
نوربخش همچنین با انتقاد از شرایط اجرای بانوان نوازنده در
اجراهای زنده به ویژه در شهرستانها بیان کرد :نوازندگی شغل
این هنرمندان است .نمی شود به یک نوازنده گفت که شما ساز
زدن را یاد بگیر اما حق نداری روی صحنه اجرا داشــته باشی .به
اعتقاد من باید یک قانون واحد در تمام کشور حاکم باشد که اجازه
عبور از خط قرمزها را ندهد.
نور بخش در پایان این نشســت در پاسخ به سوالی درباره
نحوه تعامالت خانه موســیقی ایران با معاون هنری فعلی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :ماکه به عنوان یک جزیره نیستیم
بنــا براین باید با هم کار کنیم بخش مهمی از فعالیتهای ما به
حوزه معاونت هنری مربوط میشــود و اختالفی در کار نیست و
من آقای حسینی را سالها است که میشناسم و امیدوارم تعامل
خوبی با هم داشته باشیم.

اهالی رسانه به عنوان مشاوری امین در کنار ما باشند

حمیدرضا نوربخش گفت :انتظار ما از اهالی رسانه این است
که به عنوان مشــاوران امین و آگاه در کنار ما باشند و هرجا نیاز
اســت تذکرات الزم را بدهند .شــما اهالی رسانه چشم و گوش
جامعــه هنرمندان و مخاطب هســتید که باید بــه رصد کردن
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با یاد «رضویسروستانی» ،آوازخوان و مدرس فقید آواز

یک ردیف از چند نگاه

محمدرضا ممتازواحد

«ردیف آوازی موســیقی ملی ایــران» بهروایت ردیفدان و
ردیفخوان فقید« ،سیدنورالدین رضویسروستانی» همراه با جواب
آواز «داریوش طالیی» با ساز تار ،در سال  1389توسط «مؤسسه
فرهنگی هنری مشکات» 1در  13لوح فشرده روانه بازار موسیقی
شد .درخصوص نقد و بررسی این مجموعه آوازی  -بهویژه از منظر
تحلیلی  -که عنوان «نخستین اطلس شنیداری دوره عالی آموزش
ردیف آوازی ایران با جواب سازی» را بر پیشانی دارد ،نهتنها اقدام
قابل توجهی صــورت نگرفته بلکه حتی این روایت آوازی آنطور
که باید و شاید جایگاه واقعی خود را در میان جامعه موسیقی کشور
نیز نیافته است.
رویکرد نوشــتار حاضر از جهت پژوهشی ،روشی کمینگر و
اساس ًا قیاسی – فرضیهآزما است و سعی بر آن بوده ضمن ملحوظ
داشــتن مناظر توصیفی و تحلیلی ،نــگارش و تحقیقی مبتنی بر
استدالل و گاه استکشاف و حتی استشهاد صورت پذیرد.

شماره بیست و نهم -بهار 97

روایتهای ردیف موسیقی ایرانی و چند پرسش؟!
کم و کیف ارائــهی روایتهای ردیف
درخصوص نحــوهی ّ
ســازی و ردیف آوازی که وارد بازار موسیقی میگردند ،ذکر چند
سئوال حایز اهمیت است:
 .1نگاه به مقوله «ردیف» چگونه است و چگونه باید باشد؟ (آیا
مفهوم ردیف را بایســتی صرف ًا بهعنوان یک ابژه محض محسوب
داشت و یا اینکه آن را سوژهای بالمحض و متغیر تصویر نمود؟)
تصرف
 .2حــدود و ثغور دامنــهی اعمالنظر و یا دخــل و
ِ
استادانهی راوی ،تا چه حد و میزان قابل قبول است؟
 .3آیــا بداههنوازی و یا بداههخوانی در ردیف توســط راویان
ســازی و آوازی از منظر ســنتهای حاکم بر موسیقی کالسیک
ایرانی موجه است؟
روایــت یــک ردیــف قبــ ً
ا ارائه شــده (ماننــد ردیف
.4
ِ
«میرزاعبداهلل» بهروایت «نورعلی برومند») توســط راویان دیگر،
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چه لزوم و ضرورتی دارد؟ (آیا صرف ًا باید بهیک روایت مبنا کفایت
نمــود و یا اینکــه آن روایت مبنا را منبع زایندگــی ،فزایندگی و
پویندگی روایات دیگر قلمداد کرد؟)
ِ
 .5همراهی ســاز در روایات ردیف آوازی الزم اســت؟ (و در
پاســخ این ســئوال ،همراهی آواز در روایات
صورت مثبت بودن
ِ
ردیف سازی چه؟)

و تحقیقات طوالنی مدتش ،خود را بهمکتب یا شیوه آوازی خاصی
محدود نســاخت و در روایتش از ردیف آوازی ،مکاتب و شیوههای
دیگر آوازی را نیز کندوکاو کرده بود .دیگر آنکه مخاطبان خاص
مجموعــه آوازیاش را با روایت و باآوردن گوشــههای اینچنینی،
بهبهرهگیری از بسترهای صوتی پنهان و تمهیدات ناپیدا و بالفعل
نشدهی ُمدال رهنمون ســاخته کمااینکه ،در همین گوشه آوازی
مخاطبــان آگاه میتوانند به فضای ُمــدال نغماتی چون رهاب (و
عشاق)( ،مسیحی و) اوج و همچنین دستگاه شور ،آواز دشتی (و با
اغماض آواز بیات اصفهان) ،آواز افشاری [حتی از منظری دستگاه
ســهگاه (و با اغماض دســتگاه همایون)] و خصوص ًا دستگاه نوا،
ســیر تغنی و گردش نغمات داشــته و حالتی از هر کدام را درک
نمایند .کما اینکه موســیقیدانان و مطلعــان جوانی چون داوود
رجبی ،محمود مونسی ،بانوسحر محمدی و ....با دقت و ریزبینی و
فراست و ذکاوت ،این حاالت و ویژگیها را مورد تدقیق و تشریح
قرار دادهاند.
و البته درخصوص برخی از تکهها و گوشــههای اینچنینی در
روایت رضویسروســتانی ،ذکر نکتهای شایان توجه است؛ از آنجا
که زادگاه رضویسروســتانی در سروستان و حتی تحصیالت وی
بهخصوص در حوزه موسیقی مذهبی – نزد افرادی چون «اسماعیل
شفیعیسروستانی -مشهور به « َکل ا ِسمال» تعزیهخوان معروف»
(مونسیسروســتانی – )1394 ،در آن شهر بود و همانطور که در
ادامه نوشتار هم خواهد آمد بعدها پس از عزیمت رضویسروستانی
بهشیراز و آغاز تحصیالت جدی موسیقاییاش در آن شهر ،تأثیرات
خاص آن کانون موســیقایی را چه در لحن و بیان متفاوتِ آوازی
رضویسروستانی و چه بهجهت ارائه الحانی اینچنینی که مختصر
شرحی در مورد یکی از آنها رفت ،انکارناپذیر میسازد.
همانطور که در یکی از نوشــتههای اخیر نگارنده هم عنوان
شد« :آیا بهراســتی مکتب هنری شیراز که بهنوعی حلقه گمشده
دوره هنری ایــران تلقی میگردد ،فقط بههنــر نگارگری منتهی
گشــته و عاری از دیرینگی موسیقی بوده است؟! یقین ًا که اینطور
نیســت ....شیراز نه تنها حلقه گمشده دوره هنری ایران است بلکه
حلقه واصله میان ســنتهای هنری ایران باستان و دوران بعدی
تا اعصار حاضر اســت .این مهم نه تنها در مورد شــیراز (اســتان
فارس) بلکه در مورد ســایر اســتانهایی که گویشی فارسی دارند
همچون یزد ،کرمــان و ....نیز ،داللت مییابــد .بهزعم راقم این
سطور ،در موســیقی مذهبی مراکز مذکور از قبیل مرثیهخوانیها،
منبریخوانیها و تعزیهخوانیهــا ،جای پژوهش و تفحص جهت
یافتن الحان جدید بسیار است»( .ممتازواحد)1396 ،

یک گوشه ،چند نگاه....
دوســت موســیقیپژوه گرامــی «داوود رجبــی» (نینواز و
پژوهشگر موســیقی کالســیک ایرانی) ،2فایلی از روایت آوازی
شادروان سیدنورالدین رضویسروستانی ()1314 -1379/02/08
را بهنگارنده مرحمت نمود که «گوشــهای در [دســتگاهِ] نوا» نام
داشــت .این گوشه در ردیف دســتگاه نوا و برپایهی سرودهای از
حافظ با عنوان« :آن شــب قدری که گویند اهل خلوت امشــب
است /یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است /تا بهگیسوی
تو دســت ناســزایان کم رســد /هر دلی از حلقهای در ذکر یا رب
یا رب است» ،اجرا شده اســت .در این گوشه ،رضوی سروستانی
بههمراه همنوازش داریوش طالیی ،نغمه و آهنگی را روایت کرده
که ســیر نغمات در دو[یا که حتی ســه] فضای ُمدال گوناگون در
گردش است.
ن خصوص ابتدا نظر «محمود مونسی»
راقم این سطور در ای 
(خواننده ،آوازخوان ،آوازپژوه و مدرس آواز) 3را جویا شــد .مونسی
در این خصوص توضیح داد« :من این گوشه را در ردیفهای دیگر
نشنیدهام و اینجا [در این ردیف] هم نام خاصی ندارد .ولی بهنظرم
اصفهان به نوا اســت .بیت اول بهشــکلی شبیه بوسلیک اصفهان
مدوالسیون
هست که آخر بیت ،فرود به نوا است .بهنظر یک ُفرم
ِ
اصفهان به نوا میتواند باشد».
البته هر چند تجلی گوشــه بوسلیک شاید بیشتر در آواز بیات
اصفهان معمول و مرســوم شده باشد ولی از این نکته نباید غافل
بود که بوســلیک اساســ ًا در روند دو منطقه ُمــدال رهاب و اوج
میباشد و اوج فقط مختص به آواز بیات اصفهان نیست ،همانگونه
که رهاب هم فقط مختص بهدستگاه شور نمیباشد و این نکته نیز
«پایین «اوج» همیشه یک «رهاب» است
حایز اهمیت است که
ِ
و پس از هر «اوج» ،به «شــور» میرویم» (تهماســبی)1396 ،
اینجا است که مفهوم دســتگاه بهعنوان یک «سیکل مولتیمدال
(= چرخهی چند ُمدی)» (اســعدی 1392 ،و  )1395بهتر و بیشتر
مبرهن میگردد.
بانو«سحر موســوی» (خواننده ،آوازخوان و مدرس آواز) 4در
این خصوص توضیحات متفاوتتری را بیان میدارد« :گوشــهای
در نــوا یعنی مقــام بهخصوصی نیســت[ .این گوشــه در روایت
رضویسروستانی] از پردههای اوج شروع و به نوا میرسد .بوسلیک
هم میتواند باشد ولی فراز پایین آن! در واقع یک ملودیسازی در
دو فضا اتفاق افتاده است .اوج و بوسلیک ،فقط متعلق بهآواز بیات
اصفهان نیست ،ما اوج را میتوانیم همه جا داشته باشیم».
در ایــن خصوص  -حال با هر تفســیری -چنــد نکته حایز
اهمیت است .نخست اینکه ،رضویسروستانی در طی تحصیالت

زوایای نامعلوم از زندگی هنری سروستانی
رضویسروســتانی ،مقدمــات ردیف موســیقی را در محضر
«مشیرمعظم افشــار» (نوازنده ســهتار) فراگرفت .مدت تحصیل
و چگونگی تحصیل رضویسروســتانی نزد مشــیرمعظم افشــار
بــر نگارنده پوشــیده مانــد اما از آنجــا که منابع مکتوب ،ســن
رضویسروستانی را در زمان ورود بهمکتب مشیرمعظم افشار حدود
سن بیست سالگی ذکر کردهاند (یعنی حدود سال  1334ه.ش) و با
8
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توجه بهاین نکته که رضویسروستانی در حدود سال  1337ه.ش
جهت تکمیل آموختههایش بهتهران عزیمت کرد ،میتوان نتیجه
گرفت که دو سه ســال اول تحصیالت موسیقیاش را در محضر
مشــیرمعظم افشــار بوده و البته بعید نیست که رضویسروستانی
بعدها هم بهتناوب از محضر وی بهره میگرفته باشد.
بانو«اکرم مونسیسروستانی» با تحقیقات میدانی خود (ضمن
مصاحبه با سیدحسن و سیدمحسن رضوی (برادرزادههای رضوی
سروســتانی) ،فرود مهدیبیگی ،ابراهیم بهبودی و سامان بیژنی)،
شــرح حال دقیقی را از رضویسروســتانی بهرشته تحریر کشیده
است .در این نوشتار ارزشمند ،نکتهای شایان اهمیت است« :استاد
رضویسروستانی سال  1337برای تکمیل آموختههایش بهتهران
مهاجرت میکند ....در تهران او توســط دکتر راجی به داوود پیرنیا
تهیهکننده برنامه «گلها» در رادیو معرفی میشود .پیرنیا نیز پس
از تســت کردن صدای رضوی او را بهنزد استادمرتضی محجوبی
میفرستد و در همان روزها است که برای اولین بار صدای رضوی
از رادیو بهطور زنده پخش میشود( »....مونسیسروستانی)1394 ،
راقم این سطور با رجوع بهمنابع و مآخذ مربوط بهلیست اجرای
برنامههای متنــوع گلهای رادیو ،با اجرایی از رضویسروســتانی
مواجه نشــد و بر نگارنده پوشیده ماند که اجرای مذکور در نوشتار
بانومونسیسروســتانی ،مربوط بهسلســله برنامههای گلها بوده یا
بهاحتمال بیشــتر بهبرنامههای دیگر رادیویی مرتبط میشــود؟ و
دیگر اینکه اگر پیرنیا ،رضویسروســتانی را بهمرتضی محجوبی
معرفی کرده ،چگونه اســت کــه در برنامههای گلهای رادیو که
خود مدیر تولید آن بود ،از صدای رضویسروستانی استفاده نکرد؟
آیا پیرنیا رویکرد خود درخصــوص هنرمندانی چون بانو«دلکش»
و «ایرج» را نیز نســبت به رضویسروســتانی لحاظ داشته بود؟ و
یــا تحت تأثیر عقاید خاص برخی از اســتادان آن زمان (همچون
نورعلی برومند) که نسبت بهفعالیت هنرجویانشان در رادیو معترض

بودند ،این همکاری تداوم نیافت؟
برومند و برخی از شائبهها!
منقول اســت کــه «اکبــر گلپایگانــی» و ســیدنورالدین
آوازی مکتب آموزشی
رضویسروســتانی ،بیش از سایر هنرجویان
ِ
نورعلــی برومند ،از محضر وی بهره بردند .البته بعید نیســت که
هنرجویان آواز دیگری هم بوده باشــند که از محضر برومند بهره
برده و حال بهشــهرت و معروفیت گلپایگانی و رضویسروستانی
نرسیده باشند ولی اتفاق جالب اینجا است که فقط این دو آوازخوان
نســبت بهانتشــار روایت آوازی خود (برمبنای آموختههایشان از
نورعلی برومند) همت گماشتند .رضویسروستانی که خود روایتش
را همراه با همنوازی داریوش طالیی منتشــر ســاخت و حســن
گلپایگانی که ســالها همراه با برادر بزرگترش (اکبر گلپایگانی) و
حتی پس از او از تلمذ محضر برومند بهرهمند شده بود نیز روایتی
را با عنوان «فراز و فرود در آســمان ردیف موسیقی آوازی ایران»
با نظارت مســتقیم اکبر گلپایگانی ،روایت و روانه بازار موســیقی
ساخت.
مضاف بر اینکه با دیســکوگرافی آثار بهجای مانده از برومند
درمییابیــم که در میان آثار مضبوط ایشــان بهخصوص همرا ِه با
آوازخوانان ،او فقط با «سیدحســین طاهــرزاده» و اکبر گلپایگانی
برنامه مضبوط داشته اســت و بهغیر از اکبر گلپایگانی با هیچیک
از هنرجویــان آوازی و یا حتی ســازیاش ،برنامــهای ضبط و یا
ارائــه نداد .همچنیــن نوارهای باقیمانده از کالسهای درســی
برومنــد هم درخصوص آواز؛ مربوط بهکالسهای درســیاش با
رضویسروســتانی اســت .آوازخوانانی که اگر ُمهر شاگردی معلم
مهم را با
سختگیری چون برومند را در رزومه کاریشان دارند این ّ
مرارت تحصیل و خون دل در کارنامه هنری خود ثبت کردهاند نه
سرایی داعیهدارانی که شاید عمر تحصیالتشان در محضر
با داستان
ِ
برومند به هشت جلسه یا که حتی بهیکسال هم نرسیده باشد!

پینوشت:

 .1ماجرای ضبط این روایت آوازی هم بهنقل از «محمدعلی چاووشــی» (مدیر مؤسســه فرهنگی هنری مشکات) خواندنی است .عالقمندان برای مطالعه بیشتر
میتوانند بهنوشتار «آشنایی با ردیف موسیقی ایران( :بشنوید) گوشه «سروستانی»!» که بهتاریخ ( 1393/05/02کدخبر )199839 :در وبسایت خبری -تحلیلی «فرارو»
منتشر شد ،مراجعه نمایند.
 .2داوود رجبی و اقلیت دیگری چون ایشان ،در جهت شکلگیری ایدههای جدید نگارشی و پژوهشی ،راقم این سطور را بسیار یاری میکنند.
 .3محمود مونســی در تبریز و در برخی از آموزشــگاههای موسیقی این شهر از قبیل «آوای شهریار»« ،سپهر»« ،فاخته»« ،شمس» و «شرق» ،بهتدریس آواز و
موسیقی اهتمام دارد .وی همچنین مدیریت وبالگ و کانال تلگرام «سالطین آواز» را نیز برعهده دارد.
 .4بانوسحر موسوی در زنجان ،مدیریت آموزشگاه موسیقی «مرغ سحر» این شهر را برعهده داشته و بهتدریس آواز و موسیقی نیز اهتمام دارد.

منابع

 بهرهگیری از افاضات و تقریرات «هومان اسعدی» در کالسهای درسی ایشان در سالهای  1392و ( 1395عبارت «سیکل مولتیمدال (= چرخه چند ُمدی)»وام گرفته از اصطالحات ایشان است)
 بهرهگیری از افاضات و تقریرات «ارشد تهماسبی» در کالسهای درسی ایشان در سال ( 1396بهویژه توضیحی که درخصوص رهاب و اوج و شور در نوشتارمرقوم شد)
 ممتازواحد ،محمدرضا .1396 .ردیف سازی و آوازی مکتب «ایران» .فصلنامه خانه موسیقی :شماره  ،27پاییز. مونسیسروستانی ،اکرم .1394 .ناشنیدههایی از زندگی استاد رضویسروستانی .وبالگ نسیم سروستان 24 :اردیبهشت.)(www.nasimsarvestan.persianblog.ir/post/1943/....

شماره بیست و نهم -بهار 97

9

یـادداشـــت

www.iranhmusic.ir

یک خاطره یک استاد /رضوی سروستانی

خاکسپاری یک آرزو

دوســت و همکار پژوهشــگرم جناب محمدرضا ممتاز
واحدی در این شماره با ارائه مقاله ای ارزشمند یادی کرده اند
از شــاروان رضوی سروستانی به همین ســبب بی مناسبت
ندیدم تا در اینجا خاطره ای را خیلی مختصرنقل کنم.
حدود بیست و یکی دو سال پیش ...شبی دیر وقت زنگ
تلفن منــزل ما به صدا در آمد؛ زنده یاد رضوی سروســتانی
بــود با همان صدای گــرم و مغموم و گرفتــه اش ،خوش و
بش کوتاهی کرد و از من خواســت تــا در صورت امکان به
دیدنش بروم ...اتفاقا با دوست عزیزم جناب دکتر خدایاری به
دیدارش رفتیم آن زمان دکتر خدایاری نیز از محضر ایشــان
درس آواز می گرفت ...اســتاد به گرمی ما را پذیرفت و پس از
مقدماتی اظهار داشــت که به علت سرقت از محل سکونتش
مال و اموالی را از دســت داده ولی آنچه او را بیشتر می آزرد
ســرقت جهیزیه دخترش بود که واقعا همه را متاثر کرد ...از
من خواســت تا با توجه به ارتباطات و آشــنایی که با استاد
طالیی دارم از ایشان تقاضا کنم با توجه به وضعیت اضطراری
پیش آمده نسبت به تســویه حساب حق الزحمه ضبط ردیف
آوازی کــه با هم کار کرده بودند تعجیل کند...به فاصله یکی
دو شــب بعد به طور اتفاقی جناب طالیی را در تاالر وحدت
دیدم و ماجرا را برایش شــرح دادم ...طالیی ابتدا جا خورد و
از اینکــه من در جریان موضوع قرارگرفته و رک و راســت و
بدون مقدمه مطرح کرده بودم کمی تعجب کرد اما بالفاصله
ضمن ابراز تاســف از زیان وارد شــده به اســتاد گفت قضیه
تسویه حســاب باید از طرف ناشــرصورت بگیرد و من هیچ
بدهی به اســتاد رضوی ندارم ...از آن شب به بعد پای من به
طور ناخواســته به این داستان کشــیده شد و شاید حدود سه

سال این ماجرا به درازا کشید...
رضوی عشــق و عالقه وافری به امیرمومنان داشــت و
هرازگاه نیمه های شب که دلش می گرفت تلفن می کرد ،ابتدا
یک بیت در وصف موالیش ،آواز می خواند و بعد از ســام و
علیک شــروع به درد دل می کرد واز نامرادی ها و نامردمی ها
شــکوه ها ســر می داد و در پایان نیز فقط یــک آرزو را تکرا
می کــرد که :کاش مــن قبل از مردنم ببینــم که این ردیف
آوازی منتشر می شود!
آن درددل ها و نیازهای عاشقانه و بی غل و غش ،انگیزه
مرا برای پیگیری انتشــار این اثر دو چندان می کرد اما هر بار
که من به ناشر مراجعه می کردم واز موانع انتشار می پرسیدم
ایشــان موارد مختلفی را ذکر می کرد از جمله :ســختگیری
اســتاد طالیی در خصوص طرح روی جلد ،خطاطی نشــدن
عنوان ،ساخته نشدن جعبه مخصوص و و و ومن هم از استاد
طالیی مکرر تقاضا می کردم کمتر سخت گیری کنند و اجازه
بدهند استاد که دچار بیماری بوده و بی تاب دیدن انتشار این
اثر اســت زودتر به لیلی اش برسد ...اما استاد طالیی موضوع
را موکدا رد کرد و جهت انتشــار هرچه ســریع تر اثر و رفع
هرگونــه ایراد و تائید نهایی طرح و خطاطی روی جلد و ...به
بنده اختیار تام و تمام داد  ...اما متاســفانه این تفویض اختیار
نیز افاقه ای نکرد چرا که خطاطی انجام شد...طرح روی جلد
به تائید نهایی رســید و ....ولی اثری از آثار انتشار به جا نماند
و دریغا که رضوی سروستانی عاقبت ناکام ویک آرزوی دیگر
به خاک سپرده شد .روحش شاد و یادش گرامی
حمیدرضا عاطفی
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م نام ه سازمان تامین
تفاه 
اجتماعی با اصناف امضا شد
آیین امضای تفاهمنامه بین ســازمان تأمین اجتماعی و خانه
موسیقی ،خانه تئاتر و خانه سینما با حضور علی ربیعی (وزیر
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی)و همچنین حمیدرضا نوربخش(مدیر
عامل خانه موســیقی) ،منوچهر شاهسواری(مدیرعامل خانه
سینما) و اصغر همت(مدیرعامل خانه تئاتر)  8خردادماه در در
تاالر سیفاهلل داد خانه سینما برگزار شد.

در این مراســم حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی)
میان
طی ســخنانی صریح به این نکته اشــاره کرد که در قرارداد ِ
هنرمندان حاضر در جشــنواره با موسسه توسعهی هنرهای معاصر،
رقم بزرگی بابت بیمه کســر شــده و این مشکل تا امروز هم ادامه
دارد :ما از طریق موسســه پیگیر شدیم که بدانیم داستان چیست.
مشــخصا در تئاتر و موسیقی هر قراردادی داریم ۹۰ ،درصد آن در
چارچوب توسعه هنرهای معاصر انجام میشود .هنرمندان معدودی
در بخش موســیقی تجاری قراردادهای دیگری میبندند؛ اما عمده
دیگر هنرمندان موسیقی ما مانند موسیقی نواحی و سنتی کمکبگیر
هستند و با آن سرپا هســتند که اکثر این مساله در معاونت هنری
انجام میشــود .موسسه توســعه به تأمین اجتماعی هشت میلیارد
تومان بدهکار اســت؛ آن هم بابت کمکــی که به هنرمندان کرده
است .خواهش من این است که این مسأله به صورت جدی پیگیری
شود زیرا برای جامعهی هنری بسیار نگرانکننده است.
در این مراســم علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
بیان این که از شما هنرمندان بابت این اتفاقات عذرخواهی میکنم،
گفت :اول این که خوشــحالم که در جمع شــما هستم و دوما باید
بگویم که خجالت کشــیدم .من حدود چهار سال است که در این
شغل مشغول هستم؛ اما آرزوهایی که روزهای اول داشتیم ،برآورده
نشد .حق شما و آنچه شایسته وضعیت هنر است ،ادا نشده و سالیق
ما کار دســت شما داده است و شما مانند متغیر وابستهای در مقابله
با این سالیق بودید.
او با بیان این مطلب که میداند هیچ کس از راه هنر نتوانسته
زندگی متوســط رو به باالیی را داشــته باشــد و از راه قلم ارتزاق
کند؛ گفت :بخشــی از زندگی ما با ســینما و تئاتر و موسیقی بوده
اســت .شکلگیری شخصیت ما با هنر بوده و من معتقدم که ما نه
از این موضوع ادراک درســت پیــدا کردیم و نه نیاز ایران امروز را
فهمیدهایم .من به عنوان مسئول میتوانم بگویم که دیگر علت اول
اعتیاد و طالق ،فقر نیست .این حرفها عواطف خودم است.
او در ادامــهی صحبتهــای خود گفت :مــا  ۳۲صنف و ۸۰
تخصص داریم اما عنوان شغلی مستقل نداریم؛ چون بازنشستگیها
معطوف به این عناوین شــغلی میشود .زمان انجام این کار را هم
نباید طوالنی کنیم و باید تا یک ماه آینده انجام شــود .خود شــما
چارچوبهای قانونی جلویتان اســت و هــر تصمیمی که در اختیار
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ما اســت و فکر میکنم میتوانیم راهکاری برای آن انجام دهیم،
صورت بگیرد تا بعدها بگویند که یادش به خیر و تصمیمات خوبی
گرفته شــد .امیدوارم که باز هم جلسه مختصرتری در هر سه حوزه
داشته باشیم و یک ماه دیگر روند این کار را مرور کنیم و پیشرفت
کار را ببینیم.
او در پایــان صحبتهای خود تاکید کــرد :جامعه امروز نیاز
زیادی به نشــاط و امید دارد و اوضاع آن خوب نیست .ما نیاز داریم
که جلوی تهدیدهای ناجوانمردانهی خارجی ایســتادگی و جامعه
را قوی کنیم .بخشــی از آن بر عهده شماست و ما هم در کنار آن
وظیفه داریم تا این هنر را به صنعت تبدیل کنیم.
در این مراسم همچنین علی ربیعی گفت :برخی از هنرمندان
وضعیت حقوق بازنشســتگی خوبــی ندارند و در ســازمان تأمین
اجتماعی نیز یا دورهای بیمه نبودند و یا این بیمه اســتمرار نداشته
اســت .از زمان وزارت آقــای جنتی هم این کار پیگیری شــده و
خوشــبختانه امروز پوشش بیمهای هنرمندان به طور کامل در حال
اجرا است .بحث دیگر بر روی اصناف و تخصصها است که عنوان
شــغلی آنها یکی است .بازنشستگی هنرمندان همراه با کمدرآمدی
عارضه مضر و بدی اســت .آن چیزی که ما تفاهم کردیم ،این بود
که بتوانیم عناوین شغلی را به درستی تعریف کنیم .مشکالتی هم
در پرداخت حق بیمه وجود داشــت و ما برای آن دو شــعبه خاص
گذاشتیم تا هنرمندان بتوانند در آن کمترین پرداخت را داشته باشند
اما در دوران بازنشستگی بیشترین مقدار صورت بگیرد .ما میتوانیم
این ضرایب را افزایش دهیم.
به گفتهی او این تفاهمنامه شکل قراردادها و خدمات بیمهای
به هنرمندان را شــکلدهی ،قاعدهمند ،شــفاف و تسهیل میکند:
همچنین ما در صنعت تصویر فکر میکنیم به راحتی میتوان بیش
از  ۳۰هزار شغل را در این حوزه ایجاد کنیم .حضور صنعت دیجیتال
در حوزه های هنری نیز ســهولت در دسترســی و گستردگیهایی
ایجاد کرده اســت .مساله پایانی این اســت که رقم حق بیمه ،در
بودجه قرار میگیرد اما بحث این است که این رقم حداقل دستمزد
است و باید باالتر بیاید تا حقوق بازنشستگی هنرمندان نیز افزایش
پیدا کند .در نهایت ما باید یک ثبات در دیدگاههایمان به هنر داشته
باشیم تا هنرمندان به خاطر تصمیمات سلیقه ای مدیران و مسئوالن
دچار مشکالت نشوند.
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تکنیک نوازندگی

قسمت دوم

*محمدرضا فیاض

در قسمت اول این نوشته ،اظهار شد که در دو دههی اخیر ،رشد
و ارتقاء تکنیک نوازندگی ،اعم از فن اجرای سازهای موسیقی ایرانی،
سازهای موسیقی غربی( چه موسیقی کالسیک و چه موسیقی راک،
جاز ،پاپ و غیره) ،و حتی سازهای موسیقیهای محلی و نواحی ایران،
در مجموع موضوعی آشکار و مناقشهتاپذیر است .در آنجا با خجسته
دانستن این روند ،گفنه شد که این فرآیند میتواند تحت شرایط معینی
به زایشهای فکری و زیباییشناســانهی بدیعی هم منجر شود .در
قســمت اول دست کم شش عامل در رشــد تکنیک نوازندگی موثر
شناخته شد:
 -1بهسازی آموزش موسیقی
 -2تغییر محور سنی آموزش موسیقی
 -3تغییر محور سنی مخاطبین موسیقی
 -4افزایش دامنهی رقابت هنری
 -5تماس گستردهتر با جهان
 -6کاهش نقش موانع ذهنی
با اینحال ،در پایان مطلب شمارهی قبل گفته شد که نباید این
جنبش رشــد تکنیک نوازندگی را فرآیندی برگشــتناپذیر انگاشت.
عوامل مختلفی میتواند به ســرعت دستاوردهای موجود را به قهقرا
برد ،کمااین-که برخی نمودهای جزیی این فرآیند وارونه از هماکنون،
در این سالهای پایانی دههی نود ،خود را بیش و کم نشان میدهد.
در یک نگاه کلی ،عوامل مخرب میتوانند در دو عرصهی فردی
و اجتماعــی عمل کنند .عوامل اجتماعی بازدارندهی رشــد تکنیک
نوازندگی ،مولفههای پیچیده و درهمتنیدهی گوناگونی را شامل میشود
که شــاید در شمارههای آتی بدانها بپردازیم؛ در این قسمت ،عوامل
فردی مخرب رشــد تکنیک نوازندگی مورد اشاره قرار گرفته ،برخی
راهحلهای موجود که شماری از موسیقیدانها و دستاندرکاران پیش
نهادهاند ،مرور میشوند.
تردیدی نیست که نوازندگی یکی از شگفتآورترین و پیچیدهترین
فعالیتهای گونهی انسان در مقایسه با دیگر حیوانات است .تحقیقات
فزایندهی مرتبط با مجموعه علوم پزشــکی ،هر روز گوشهی تازهای
از ســازوکارهای بهتآور عمل نوازندگی را آشکار می کند؛ نوازندگی
رفتار یکهای است که سیستمهای مختلف بدن ،از سیستم عضالنی و
استخوانی گرفته تا سیستم گردش خون ،و از سیستم هورمونی گرفته
تا بخشهای گوناگون مغز ،تمام پیکرهی جسمانی و روانی نوازنده را
در کلیت آن ،به نحوی یکپارچه و موزون درگیر می کند.
تالش برای ارتقاء تکنیک نوازندگی در ایران ،متاسفانه هنوز عمدتا
از مسیر «سنتی» آن تعقیب می-شود :افزایش ساعات تمرین و تحمل
فشــار ســنگین بر عضالت ،تاندونها و دیگر اعضاء و سیستمهای

بدن که مستقیم یا غیرمستقیم در نوازندگی نقش ایفا می کنند .اگرچه
بیتردید این شیوهی ســنتی تا نقطهی معینی به پیشرفت تکنیک
نوازندگی منجر میشود ،اما غالبا از حد معینی به بعد ،به صورت وارونه
عمل کرده ،نه تنها نوعی عقبگرد اجرایی را سبب میشود ،بلکه مهمتر
از آن حتی ،سالمت جسمانی و روانی نوازنده را با اختالل روبرو می کند.
یک واقعیت تاســفآور زمان حاضر آن است که به خاطر شدت
نسبی رقابت بر سر ارتقاء تکنیک نوازندگی در ایران ،سن این آسیبهای
جسمانی-روانی پایینتر آمده است .به خاطر حضور در مراکز گوناگون
آموزش موسیقی بارها و بارها به جوانان بیست تا سی سال ،و گاهای
بسا حتی زیر بیستساله-ای برخوردهام که به درجات مختلف درگیر
انواع عوارض جسمانی ناشی از شدت تمرین بودهاند.
دکتر آذین موحد یکی از نخستین کسانی است که از قریب ربع
قرن پیش با جدیت به اهمیت این مقوله توجه نشان داد .وی در خالل
تحصیــل در ایاالت متحده ،به جز دکتــرای نوازندگی فلوت ،مدرک
بااهمیت دیگری نیز اخذ نمود که در نیمهی اول دههی هفتاد ،تقریبا
برای همه موسیقیدانهای ایرانی ناآشنا بود :تکنیک آلکساندر .موحد
که در ابتدا به عنوان دانشجو موظف به استفاده از راهکارهای تکنیک
آلکســاندر برای ارتقاء تکنیک فردیاش بود ،خیلی زود با فراست به
اهمیــت بیبدیل آن پی برد و بدیــن ترتیب دورهی معلمی تکنیک
آلکساندر را نیز که نوعی رشتهی کاردانش به حساب میآید -تلفیق
دانش نظری با مهارتهای کارورزانهی عملی -اخذ نمود .متاسفانه به
دلیل کثرت اشتغاالت دانشگاهی و احتماال به دالیل دیگر ،دکتر موحد
هیچگاه به صورت گســترده و همهگیر به اشاعهی تکنیک آلکساندر
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نپرداخت و در عمل تنها شعاع کوچکی از شاگردان مستقیم او ،از این
آموزشها بهرهمند شدند.
شرح جزییات گســتردهی این رشتهی بااهمیت و تاریخ تکامل
آن از ســالهای پایانی قرن نوزدهم تا امروز ،خارج از موضوع اصلی
این نوشــته است .ولی واقعیت آن است که تقریبا همهی مراکز مهم
تربیت نوازنده در دنیا ،دانشجویان را به فراگیری و به کارگیری آموزهها
و روشهای تکنیک آلکساندر در زندگی حرفهای خود موظف می کنند.
متاسفانه در میان کثیر دانشجویانی که برای ادامه تحصیل موسیقی
به اروپا ســفر کرده و می کنند ،شــمار کمی به گذراندن دورهی سه
سالهی این رشته موفق شدهاند .حضور پررنگ فارغالتحصیالن معلمی
آلکساندر تکنیک در مراکز گوناگون آموزش موسیقی ایران ،مخاطرات
فردی جنبش ارتقاء تکنیک نوازندگی را به شدت کاهش خواهد داد.
اگر آذین موحد در خالل یــک تحصیل آکادمیک روشمند به
ضرورت شیوههایی برای حفظ و ارتقاء تکنیک رسید ،پانزده سالی بعد
از او دیگرانی در ایران احتماال بنا به تجربیات خود به اهمیت این مهم
رسیدند و کوشیدند بنابه دانش و تجربهی خود راهحلهایی ارائه کنند.
در  1390انسیه تبریزی و محمد عبدلی با ارائهی کتاب بهداشت
نوازنده که توسط انتشارات ماهور منتشر گردیده ،گام مهمی در اشاعهی
این مباحث در جامعهی موسیقی ایران برداشتند .کناب حجیم (حدودا
چهارصد صفحه) تبریزی-عبدلی از بسیاری حنبهها شانهبهشانهی یک
کتاب آنانومی ئانشجویان پزشکی پیش میرود .اما افزون بر دانستههای
پزشکی ،بهداشت نوازنده در بسیاری صفحات ،حاوی انواع آموزههای
یوگا ،مدیتیشن ،عرفان نظری و عملی و نظایر آن است .تنوع ساختاری
محتوایی از یک سو و حجم سنگین کتاب از دیگرسو ،استفادهی عملی
از این کتاب را نزد نوازندگان که درگیری-های حرفهای خود را دارند،
تا حدی دشوار می کند.
خوشبختانه عبدلی به انتشار کتاب بسنده نکرده ،پس از آن کوشید
برمبنای آموزههای بهداشت نوازنده ،دورههای عملی گوناگونی را در
مراکز آموزش نوازندگی برگزار نماید .ارائهی جمعبندی از حاصل این
دورههای نظری و عملی ،تصویر روشنتری از میزان توفیق تالشهای
عبدلی به دست خواهد داد.
تقریبا مقارن کوشــشهای عبدلی در تهران ،مهدی بابایی در
اصفهان خط ســیر کمابیش مشابهی را طی مینمود .کتاب حرکت،
تمرینهای حرفهای میوزماسل (انتشارات نقش مانا ،اصفهان)1389 ،
نخستین اثر وی است .واژهی ابداعی میوزماسل ،از ترکیب musicو
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 muscleبه معنای عضله ساخته شده است؛ عضالتی که در اجرای
موسیقی نقشآفرین هستند .کتاب بابایی که آراسته به دیباچهای به
قلم دکتر عباسعلی ربیعی ،استادیار دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم
پزشــکی اصفهان است ،بسیار فشــرده و تنها در حد شناخت پایه به
مفاهیم پزشکی میپردازد و در مقابل ،با قوت بر حرکات و تمرینها و
نرمشهای طبقهبندی شده برای هر ساز تمرکز می  کند.
بابایی پس از این نخســتین کتاب ،کوششهای نظری و عملی
خود را ادامــه داد و در کناب اصول و مبانــی نوازندگی ،تمرینهای
حرفهای میوزماسل(انتشــارات نقش مانا ،اصفهان)1391 ،مفاهیم و
موضوعات و مقوالت روش خود راغنیتر ســاخت .بابایی در ادامه ،در
1395شیوهی ابداعی حود را به صورت دی-ویدی تصویری منتشر
ساخت؛ روشی که به کارگیری دستورالعملهای مورد نظر مولف را برای
عالقهمندان تسهیل می کند .بابایی نیز مانند عبدلی ،آموزههای خود را
در مراکز مختلف آموزشی عمال به عالقهمندان ارائه می کند.
به یمن کوشش های عبدلی-تبریزی و مهدی بابایی( و شاید
دیگرانی که من نمی شناســم) ،رشــته ی پراهمیتی که تا ده سال
پیش در سطح جامعه ی نوازندگان ناشناخته بود ،اکنون به ادبیاتی
حدودا هزار صفحه ای دست یافته است .اما ادبیات مکتوب آغاز راه
است؛ باید با به کارگیری عملی این شیوه ها در مراکز اصلی تربیت
نوازنده ،از تکنیک صیانت کرد .تکنیک آلکســاندر به عنوان یک
شیوه ی جهانی استاندارد شده بر مبنای بیش از یک قرن مطالعات
عصب شناختی ،استخوان شناختی ،عضله شناختی و روان شناختی،
در کنار تجربیات بالینی گسترده ،قابل چشم پوشی نیست .دانش و
تجربیات ایرانیانی هم که در این مسیر گام برداشته اند ،اعتبار خود
را می تواند داشته باشد.
جای آن اســت که کمیتهی مدرسین ســازهای ایرانی خانهی
موسیقی ،کمیتهی مدرسین سازهای جهانی خانهی موسیقی ،کمیتهی
پزشکان خانهی موسیقی و کمیتهی پژوهشگران خانهی موسیقی در
فعالیتی مشــترک به اشاعهی این مباحث در جامعهی موسیقی ایران
یاری رسانند .تکنیک نوازندگی ،حاصل یک سرمایهگذاری درازمدت،
سالها ممارست مستمر اســت .در مورد ویرتوئُزها ،قضیه از این هم
نادرتر اســت :در کنار ممارست مســتمر ،ساختار ژنتیکی ویژهای هم
ضرورت دارد .از این سرمایهها صیانت کنیم.
* رئیس هیئتمدیره کانون پژوهشگران
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گفت و گو با هوشنگ کامکار به بهانه انتشار آلبوم هیچ در هیچ

انتقاد باید تکنیکی باشد و به ناسزاگویی ختم نشود
اشاره:
هوشنگ کامکار آهنگســاز پرکار و ارزشمند که عضو شورای عالی خانه موسیقی نیز هست اخیرا
آلبومی با بهره مندی از اشعار بیژن جاللی منتشر ساخته به نام «هیچ در هیچ»...به همین مناسبت
سایت موسیقی ما با وی گفت و گویی انجام داده است که بخش هایی از آن گفتگو را میخوانیم:

استاد به عنوان اولین سوال دربارهی آلبوم «هیچ در هیچ»
توضیح میدهید؟ این اثر بعد از چند سال ،جدیدترین تجربهی
شما در عرصهی موسیقی باکالم است که به انتشار درخواهد
آمد و نکتهی مهم در آن ،استفاده از اشعار شاعری چون «بیژن
جاللی» است که تاکنون حضور پررنگی در عرصهی موسیقی
نداشته اســت و البته چندان هم شناخته شده نیست؛ اگرچه
شاعران کمتر شناخته شده را ما پیش از این نیز در
استفاده از
ِ
بسیاری از آثار شما شاهد بودیم.

این اتفاق با «در گلســتانه» آغاز شد؛ آن زمان که من این اثر را
منتشــر کردم ،عوام چندان با «سهراب سپهری» آشنایی نداشتند؛ اما
انتشار همان اثر به معرفی این شاعر چنان کمک کرد که حاال خودم در
بسیاری از روستاها شعار «تا شقایق هست زندگی باید کرد» را میبینم.
البته آن زمان خیلیها هم به استفاده از اشعا ِر این شاعر اعتراض کردند.
که گویا برای شما مهم نبوده و همچنان به آن راه ادامه دادید تا
به «هیچ در هیچ» رسیدید و استفاده از اشعار جاللی که او هم چندان
شاعر شناختهشدهای میان عوام نیست.
ســپهری دیگر میگویند و به جز
به «بیژن جاللی» ،ســهراب
ِ
آنهایی که ادیب هستند ،کمتر کسی ایشان را میشناسد .سبک شعر او
«سپید» است و من توضیح کاملی از زندگینامهی او در آلبوم نوشتهام.
«بیژن جاللی» خواهر زادهی صادق هدایت و از دوســتان خانوادگی
مثل
ما بود .او آدم بســیار افتادهای بود و ایکاش جوانان ما کســانی ِ
مثل او را
او را میشناختند و از آنها الگو میگرفتند .وقتی اشعا ِر کسی ِ
میخوانی ،متوجه میشوی دنیایش چیز دیگری است؛ اشعار او بسیار
لطیف اســت؛ مثال میگوید « :با هر غم به چاهی فرو میافتم که در
آمدنم نیست /با هر شادی به آسمانی پرواز می کنم که سقفی ندارد /چه
بسیارند آنها که بر خاک میروند و شتاب میکنند یا آهسته میروند/
و چه بسیار آنها که زیر خاک خفتهاند و صدای پای کسی آنها را بیدار
نمی کند » .بعد زمانی که میخواهی از نظر موسیقایی چیزی بنویسی
که شبیه «در گلستانه» یا آثا ِر دیگرت نباشد؛ اینجاست که کار سخت
میشــود .روزی که میخواستم روی اشــعار ایشان کار کنم ،با آقای
«احمدرضا احمدی» صحبت کردم و ایشــان هم از این اتفاق بسیار
خوشــحال شدند و البته از من پرسیدند این اشعا ِر سپید است ،چگونه
میخواهی روی آن موسیقی بنویسی؟

موزیسین سنتی اعتراض نکند که چرا این کار را کردهای؟ البته مسایلی
از این دست هیچوقت برای من مهم نبوده است.

آقای کامکار به نظر میرســد شــما به استفاده از اشعا ِر
شــاعران معاصر اصرار دارید؛ درست مثلِ موسیقیتان که در
حین بهره گیری از موسیقی سنتی و کالسیک ،ویژگی معاصر
بودن دارد؛ این در حالی است که کسانی که در حوزهی موسیقی
کالسیک کار میکنند به ادبیات مانند یک وسیلهی تزئینی نگاه
ِ
اهمیت شما به ادبیات چیست؟
میکنند؛ دلیل این همه

میدانید اگر آهنگســاز نمیشدم ،دوســت داشتم شاعر بودم ،از
کودکی دیوانهی شعرهای آقای کدکنی بودهام.

خواندن اثر را به «صبا» و «ارســان» ســپردید؟
چطور
ِ
نام خواننده
به خاطر اینکــه معموال در فرهنگ ما اثر را بــه ِ
میشناسند؛ بیتوجه به اینکه این اثر آهنگسازی داشته است؟

میدانید چرا یک کار به نام خواننده تمام میشود؟ برای این که
بزرگ
خود موسیقی چیزی جز خواننده ندارد .شما به آثا ِر آهنگسازهای ِ
رمانتیک نگاه کنید؛ اپراها و آریاهایشــان را هزار خواننده اجرا کردهاند
سپردن این اثر به صبا و
و همچنان به نا ِم خودشــان شناخته میشود.
ِ
ارســان اما دلیل دیگری داشت؛ اجرای این اثر بسیار مشکل است؛
چون مدوالســیونهای مختلفی دارد؛ اما آنها کار را بسیار خوب اجرا
کردند؛ من خوانندهای را نمیشناســم که از پس اجرای این اثر برآید.
البته هر خوانندهای که دوســت دارد ،میتواند این اثر را هر زمان که
خواســت اجرا کند و من مخالفتی با این ماجرا ندارم .البته با بخشی
حرف شما نیز موافق هستم؛ همه فقط خوانندهها را میشناسند نه
از ِ
کسی مثل لطفی و علیزاده که نیم قرن ساز زدهاند؛ این در حالی است

سوال من هم همین است ...این کار سخت نبود؟

به ســخت بودنش کاری ندارم؛ اما فکــر میکنم دل و جرأت
میخواهد آدم کاری کند که فردا فالن شاعر سنتی ناسزا نگوید یا فالن
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که شما هنر این افراد را نمیتوانید با خوانندهای که تنها یک ردیف یاد
گرفته ،مقایسه کنید.

را در جلســهای در ارشــاد دعوت کردیم و من از همهشان ممنونم؛
چون به خاطر صحبتهای ما همه آمدند ،از پیر و جوان و با اشتیاق
کار کردند و اولین کنسرتشــان هم که سمفونی نهم بتهوون بود،
بینظیر اجرا شد .من همیشه گفتهام «علی رهبری» موزیسین بسیار
خوبی است ،موزیک بلد اســت و به کارش وارد؛ خود آقای رهبری
هم میدانند که من هیچ زمانی منکر این مساله نشدم؛ ایشان رهبر
بســیار منضبطی هم هست که این ماجرا هم قابل احترام است؛ اما
وقتی شما به نوازندگان ارکستر میگویید باید سر ساعت بیایید ،هیچ
جایی نباید برویــد کار کنید ،این کار را باید انجام دهید و آن کار را
نه ،هر روز باید تمرین کنید؛ باید در مقابل آنها را از نظ ِر مالی ،تامین
کنید تا بتوانند اجاره ی منزل ،مهد کودک بچه و… را پرداخت کنند؛
اگر این مســاله نباشد؛ او مجبور است برود سر ضبط یا در آموزشگاه
درس بدهد ،در چنین شــرایطی تنها میتوانید توقع داشته باشید که
بتواند کار را خوب اجرا کند؛ به همین خاطر بود که ایشان با نوازندهها
مشکل پیدا کرد.

نقش
خوانندگان هیچ زمانی تا این اندازه در موسیقی ایران ِ
پررنگ داشتهاند؟

مساله اینجاست که االن مناسبات درست نیست؛ خوانندهای که
رییس یک شــرکت در عرض یک ســال او را خواننده کرده هنرمند
اســت؟ من اثری که یک سال برایش زحمت کشیدهام را به او بدهم
تا بخواند؟
آقای کامکار شما به این نکته اشاره دارید که ارکسترهای
آهنگسازان جوان را اجرا نمیکنند ،مگر کار آثار
دولتی کا ِر آثا ِر
ِ
آهنگسازان پیشکسوت اجرا میشود؟ مثال کا ِر شما؟

من چندان در جریان برنامههای ارکســتر سمفونیک نیستم؛ اما
اهمیتی هم نمیدهم به اینکه چرا آثا ِر من را اجرا نمیکنند .من هفت
سال در فرهنگســرای بهمن ارکستر سمفونیک داشتم که به قطع
کیفیت آن بسیار باال بود و رهبرانی چون «کریستین
میتوانم بگویم
ِ
دیوید» و «صهبایی» آن را رهبری کردند؛ اما یکبار به آنها نگفتم کار
من را اجرا کنید؛ من و آقای «غریبپور» خودمان هزینههای ارکستر
را تامین میکردیم؛ اما در تمام هفت سال یک قطعه از من اجرا نشد.
چندی قبل هم خانهی موسیقی پیشنهاد داد تا تعدادی از قطعاتم توسط
تحویل آنها دادم و وقتی
ارکستر اجرا شود؛ من اسفند ماه پارتیتورها را
ِ
دیدم خبری نیست به خانهی موسیقی گفتم؛ آنها را سریع پس بگیرید.
سمفونیک تورنتو ،دو بار از من درخواست کرده
در حال حاضر ارکستر
ِ
تا به آنجا بروم که احتماال به همراه ارســان خواهیم رفت .ارکستر
سمفونیک لندن هم با من مکاتبه دارد و احتماال تعدادی از آثارم توسط
آن ارکستر اجرا میشود.
فکــر میکنید دلیلِ احتراز اجرای آثار آهنگســازان
ایرانی توسط ارکستر چیست؟
چون اجرای آثار آهنگسازان کالسیک ،کار آسانتری است؛ شما
آهنگسازان کالسیک را اجرا کنید؛ کافی است
میتوانید به راحتی کار
ِ
تنها ریتم اول را بلد باشــید؛ اما وقتی کار جدید را به ارکستر میدهید
شاید یک سال طول بکشد تا رهبر با آن آشنا شود و بتواند نوازندگان
را هدایت کند.

و باالخره دربارهی گروه موســوم به منتقدان چه نظری
دارید؟

میدانید چرا یک کار به نام
خواننده تمام میشود؟ برای
این که خود موسیقی چیزی
جز خواننده ندارد

وقت پیش من در خانه نشســته بودم که گفتند جلســه
چند ِ
آقای فخر الدینی و منتقدین در خانهی هنرمندان برقرار اســت؛ با
خودم گفتم خدای بزرگ آنجا کوچک است؛ چطور میخواهید ۹۰۰
منتقد را جا دهید؟ بعد دیدم که دو ســه نفرشان آمدهاند .من آماده
بودم که غوغا راه بیاندازند؛ اما فقط یک نامه خواندند با اســمهایی
که من بیشترشــان را نمیشناختم .من گفتم با هر انتقادی موافق
هستم؛ خیلی هم خوشــحال میشوم کسانی بیایند و کار را دست
بگیرند؛ اما میتوانند مشــکل زنان موســیقیدان را حل کنند؟ یا
کنســرت در شهرســتانها را؟ اگر میتوانند همین فردا من خودم
آنها را به جای آقای نوربخش مینشانم .هیچ کسی کار نمی کند؛
فقــط ایراد می گیرند .مگر آقای فخر الدینی دعوت نکرد که بیایید
و حرفهایشــان را بزنند؛ چرا نزدند؟ در انتخابات هم که شــرکت
نمیکنند؛ خب این چه معنایی دارد؟ باید منصفانه تر برخورد کرد.
این منقدین باید بیایند کمک کنند .در باز است و راه و چاره بگوئید.
شــما چه راه حلی ارایه دادهاید که آقای نور بخش مخالفت کرده
است؟ به هر حال امیدوارم منتقدان در دور بعد در انتخابات شرکت
کنند و پیروز شوند و تمام وعدههایشان را عملی کنند.

آقای کامکار ،با تمام دغدغهای که شما نسبت به موسیقی
کالسیک دارید ،وضعیت ارکستر سمفونیک را چطور ارزیابی
میکنید؟

کسانی مثل ایرج صهبایی ،منوچهر صهبایی ،لوریس چکناواریان،
فرهت ،نصیر حیدریان و بســیاری دیگر که من نمیشناسم ،رهبران
خوبی هستند که متاسفانه به کار گرفته نمیشوند.
زمانشان
مشــخصا دربارهی آقای «رهبری» که ارکســتر در ِ
وضعیت خوبی داشــت و همه متفق القول بودند که ایشــان از نظر
ِ
موســیقایی میتواند تأثیرات مثبتی بگذارد؛ ولی حاشیهها و اتفاقات
عجیب و غریبی افتاد که واقع ًا به ضرر ارکستر سمفونیک تمام شد.
اولین کسانی که با آقای مرادخانی صحبت و کمک کردند که
آقای «رهبری» به ایران بیاید من و ارســان و آقای داود گنجهای
بودیم؛ نمیتوانم بگویم چقدر؟ هزار برابر بیشــتر از این افرادی که
حاال خودشان را دایهی او میدانند؛ اگر یادتان باشد ما تمام نوازندگان
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تازههای کتاب و آلبوم موسیقی
کتاب گوشه
فرهنگ نواهای ایران -نوشته ارشد تهماسبی
هــدف اصلی این فرهنگ ،صرفنظر از جمعآوری و شــرح و توضیح نــام آهنگهای قدیم و
جدید ،بازیابی اختالفها در نام و مطالب گوشههای موسیقی و معرفی درستترین روایتها براساس
مقایسهی ردیفهای موجود بوده است .این کتاب از این منظر بهخصوص ،عالوه بر کاربرد عمومیاش،
میتواند دستیار نوازندگانی باشد که در حال نواختن گوشههای ردیفاند .به همین منظور ،تا حد امکان
و ضرورت ،و با توجه به ظرفیتهای چنین فرهنگی ،توضیح و تفسیر فنی گوشههای موسیقی هم در
دستور کار بوده اســت .بهطور کلی در اینجا ،بهخصوص در مدخلهایی که مربوط به موسیقی امروز
است« ،تفسیر و تحلیل» با «تعریف و تدوین» آمیخته و همراه شده است .نشر ماهور
سیزده قطعه بی کالم برای گروه نوازی
تالیف :حمید بهروزی نیا
این کتاب شــامل سیزده قطعه از ساخته های بی کالم حمید بهروزی نیا(نوازنده تار و سه تار
و آهنگســاز) برای گروه نوازی اســت .این کتاب با هدف اجرای صحنه ای قطعات ،اجرای دقیق
و درســت قطعات و نوع تمرین شخصی بوده اســت 9 .قطعه از قطعات این کتاب قبال به صورت
گروهی ضبط و اجرا شده و در قالب لوح فشرده( )cdبه همراه کتاب عرضه شده .این کتاب شامل
قطعاتی با عناوین طلوع ،غروب ،وصال ،احســان ،ره آغاز ،شــوق ره ،سراب ،صبح امید ،روشنایی،
طوفان ،پرواز ،چهارمضراب بیات ترک و ضربی نوا است .نشر موسیقی عارف
نوای دف
تالیف :مهرداد کریم خاوری
این کتاب جلد ســوم از مجموعه کتاب های «آئین دف نوازی»(جلد اول و دوم) اســت که
پیشتر توسط مهرداد کریم خاوری منتشر شده بود .این کتاب شامل میزان های ساده و ترکیبی و
لنگ اســت که برای دوره متوســطه تالیف گردیده و نگرش و برداشت مولف از ریتم های سقزی
رقص محلی ،ریتم حی یا القیوم ،گریان کردی ،هل گردان ،مریوانی ،سه جاء ،ریتم عربی و میزان
لنگ ترکیبی را در برمی گیرد .نشر نای و نی
مجموعه آثار غالمحسین بیگجهخانی
قطعات موسیقی کالسیک ایرانی -نتنگاری ،تجزیه و تحلیل :محمد عبدلی
دربارهی این اثر ،به قلم محمد عبدلی میخوانیم«:این مجموعه با هدف تحليل شيوهی نوازندگی
استاد بيگجهخانی طراحی و اجرا شده است .طراح ناگزير به درهمشكستن پارهای از قواعد و عوامل
بصری در قياس با نمونههای مشــابه بوده اســت .با وجود تالش بسيار برای ثبت تمامی حاالت و
جزئيات شايد نتوان همهی اختالفهای جزئی موجود در شدت و سرعت اجرا ،لحن ارائ ه صوت ،تعادل
ديناميك ،طنين و نحوهی بيان مورد نظر او را حتی هنگامیكه آنها را بهوضوح مشــخص میکند،
بهطور دقيق نشــان داد .برای رسيدن به چنين خواستهای محتاج توليد عالئم بسيار با تنوع فراوان
بودم كه اين تنوع در تئوری قابلاجرا ،اما در عمل كاری سخت و در پارهای مواقع غيرممكن بود .از
آنجا كه تمام عوامل و تكنيك ها در اجرا هويتی مستقل دارند ناگزير برای بخشی از حركات عالئمی
را طراحی كردم كه اميد است مورد قبول واقع شود ».نشر ماهور
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همای مهر
خواننده  :مهران زمانی یکتا  /آهنگساز رامین صادقیان
این آلبوم شــامل قطعاتی بــا عنوان «پــژواک»« ،آواز رقص صوفــی» ،تصنیف
«اشــارت»« ،آواز بیداد» ،تصنیف «آبگینه»« ،قطعه مهر»« ،آواز شوشــتری» و تصنیف
«آشــتی کن» به خوانندگی مهران زمانی یکتا و آهنگســازی امین صادقیان است که بر
روی اشــعاری از مولوی ،حافظ ،ســعدی و اوحدی مراغه ای ساخته شده است .در این
آلبوم امید توفیقی(عود) ،سهیل کرامتی(تار ،سه تارف بم تار) ،وحید سلیمان نزاد و سیاوش
احمدی نســب(کمانچه) ،ســهیل اهلل دادیان(تنبک) ،محمد عنایتی(دف  ،کوزه) و امین
صادقیان(سنتور ،سرپرست گروه) به اجرای اثر پرداخته اند .نشر حوزه هنری استان البرز

من همان نای ام
آهنگساز :سیامک جهانگیری /آواز :مهدی امامی
«من همان نای ام»توســط ســیامک جهانگیری برای گروه نی در دستگاه همایون
ساخته و تنظیم شده است .در این آلبوم سیامک جهانگیری (آهنگساز ،نی) ،مهدی امامی
(آواز) ،نبیلیوسف شریداوی (دف و بِندیر) به هنرنمایی پرداختهاند.
این آلبوم به هوشــنگ ابتهاج(شاعر و غزلســرا) تقدیم شده و متنی در دفترچه اثر از
ساسان فاطمی نیز در توضیح آالبوم منتشر گردیده است .نشر ماهور

هماگون
خواننده :وحید تاج /آهنگساز :محمدرضا دستگاهدار
این آلبوم در دســتگاه همایون و با اشعاری از سعدی ،شهریار ،ملک الشعرای بهار و
رهی معیری در هفته اخیر منتشر و طی مراسمی در شهر یزد با حضور جمعی از هنرمندان
و عالقمندان رونمایی شــد« .هماگون» شــامل ١٢بخش شــامل ٤تصنیف ،یک پیش
درامد٣،چهارمضراب ٢،بخش سازواوازو٢بخش تکنوازی تار وکمانچه است.
آلبوم «هماگون» توســط گروه موسیقی ققنوس اجرا شده و سینا جهان (کمانچه)،
پاشا هنجنی(نی) ،حسین رضایی نیا(دف و دایره) از نوازندگان میهمان و جمال سادات(تار)،
قاسم عباسی وزین(تار) ،پدرام زیرن قلم(عود) ،نیما نعیمی(تارباس) ،امیر رضا کاردار(کوبه
ای) ،مژگان خوش اندام(همخوان) و محمدرضا دستگاهدار(ســنتور) اعضای این گروه را
تشکیل می دهند .نشر موسسه هزار دستان

درون کوچ
آهنگساز :نگین زمردی
این آلبوم با اجرای ارکستر مترو پولیتن پراگ به رهبری باربد بیات و کنسرت مایستری
ردک کریژانوســکی ،در قالب  ۹قطعه به نام های outburst, Ascent,Descent,
Departure, perdition, Beyond, Migration, InMigration,
 Ardor to Migrateبه اجرا در آمده است.
تهیه کنندگان این اثر رامین صدیقی و نگین زمردی هســتند و ضبط آن در استودیو
رادیو تلویزیون صورت گرفته است .نشر هرمس
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حس
ن گاهی گذرا رب احوال و آاثر ینعلی نکیسای تفرشی

خواننده ای هک شناخته نشد

بهروز مبصری

نکیسای تفرشــی ( 1261 -1355ش) فرزند حاج مال رجبعلی اهل تراخوران
تفرش (محل پرورش اسب) بود پدرش موذن دربار محمدعلیشاه قاجار بود.
حسن مشحون می نویسد :نکیسا برای نگارنده نقل کرده است که اولین معلم
من در خوانندگی پدرم بود .وقتی به تهران آمدم مرا برای شبیه خواندن تکیه دولت
در نظر گرفتند .میرزا بابا نامی که پیرمرد سالخورده ای بود مرا تعلیم میداد و برای
خواندن تعزیه آماده می کرد .روش خوانندگی دســتگاهها و آوازها و گوشه ها را به
من و دیگران که تحت تعلیم او بودند می آموخت .مشــحون جلد  2تاریخ موسیقی
ایران ص .666
نکیسای تفرشــی در مصاحبه ای که در اواخر عمر انجام داده میگوید  5سااله
بودم که ناصرالدین شــاه کشته شد و  7-8ســاله بودم که در تکیه دولت در نقش
سکینه به ایفای نقش پرداختم که در حضور مظفرالدین شاه قاجار بود و من مشک
آب را برداشتم و این اشعار را خواندم.
تشنه ام تشنه بیاور آب کز تن رفت جان من
سپه ساالر بی لشکر عموی تاجدار من
علمدار سپاه عالم شهر یار من
عبادت است در وطن
بهر علی اکبر نمودی نامزدی دختر عموی گلعذار من
عجب کردی عروسی خوب چیدی بزم دامادی
مدینه خود چراغان شد ز آه شعله من
عموجان بیا دستت ببوسم بیا پایت ببوسم
ای عمو جان تشنه ام من ز تو مشک و آب بیاور
کز تن رفت جان من
وقتی که خواندن من تمام شد مظفرالدین شاه  2سکه لیره برایم فرستاد.
نکیسای تفرشی به مرور زمان تسلط کامل بر ردیف آوازی پیدا کرد و خود نیز
در ادای ادوات تحریر سلیقه ای منحصر بفرد پیدا کرد.
اجــرای ادوات تحریر و فرودهای زیبا به ســبک قدمــا از خصوصیات آوازی
اوست .وی جزو آخرین گروه از خوانندگان به شیوه تعزیه خوانی است که صاحب
لحن و شیوه خاص در خواندن آواز است.
سید علیرضا میرعلی نقی در سالنامه  1372در مورد نکیسای تفرشی می نویسد.
صدای نکیســای تفرشی به مانند پیران و مرشــدانی است که سلطنت اقلیم
بانگ و نوا و موهبت خوشخوانی آنان را به حطام دنیوی آلوده نکرد و از فروکشیدن
آنها در کام بی آزرم خود ناتوان ماند حسینعلی خان تفرشی عراقی ملقب به نکیسا
دفتر هدایت برای ســالکان طریق تحقیق و نوای حقیقی مســلمان هنرمند ایرانی
است که تســلط خیره کننده او در اجرای صحیح و استوار آئین نغمه گرایی ایرانی
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میرساند و برآورنده بانگ زمانه از استادان نیک نام و مصداق واقعی
عبارت طیب اهلل فاک (خداوند دهان ترا پاکیزه کناد) می باشــد که
امیرالشعرا ســیدکریم امیر فیروزکوهی در چکامه تکریمه برای او
سروده است.
نکیسای تفرشــی کارمند اداره پست در تهران بود که پس از
بازنشستگی به تفرش رفت و تا آخر عمر آنجا ماند.
وی به منزل امیر فیروزکوهی رفت و آمد داشت از وی حدود
 3ســاعت نوار خصوصی به ضبط رســیده است .شهرت نکیسای
تفرشی در زمان خود باعث شد که ادیب خوانساری اول نام فامیل
نکیسا را برای خود انتخاب کند اما بعدها که خود خواننده معروفی
شــد به ادیب خوانساری تغییر نام داد .همچنین نکیسای تفرشی با
رهی معیری شــاعر و ترانه سرا دوســتی دیرینه داشته و به اصرار
رهی به رادیو می رود و حدود یک ســاعت از صدای نکیسا با پیانو
مرتضی محجوبی در مایه افشاری به ضبط می رسد امیدواریم این
اثر در آرشیو رادیو محفوظ باشد .از شاگردان شناخته شده وی حاتم
عسگری فراهانی می باشد.
از نکیســای تفرشــی  11صفحه گرامافون موجود می باشد.
آخرین کنســرت نکیسا در ســال  1351ش هنگامی که  88سال
داشته در تاالر وحدت با تار شاپور حاتمی برگزار می گردد.
وی در سال  1355ش در ســن  94سالگی در تفرش بدرود
حیات گفت و در امامزاده شــاه ابراهیم تفرش دفن شــد .به همت
شاگردش حاتم عسگری فراهانی سنگ مزارش ترمیم یافت.

لحن فــردی و ابتکار و خالقیت در اجــرای ادوات تحریر و
سبک فرودها و ارایه شعر که از عهده برآمده و حق مطلب ادا کرده
اســت و این نکته را می رساند که آوازش تاثیرپذیر از هیچ یک از
استادان هم زمان خودش نبوده و کام ً
ال انحصاری است.
آواز نکیســا تقلیدی و یا گرته برداری نبوده بلکه چیزی بوده
است که از درون چون چشمه های جوشان تراوش می کرده است
که نمایانگر فرهنگ آوای این کهن سرزمین است.
ماهور شماره کاتولک V 1243
تار علی اکبر خان شهنازی آواز نکیسا
شعر سعدی
مرا تو به جان عزیزی و یار نخری
هرآنچه حکم کنی بر وجود من حکمی
غمت مباد و گزندت مبــاد و درد مباد که راحت دل و آرام
جان و دفع غمی
از نکات قابل ذکر در این صفحه شــروع آواز و انتقال از پرده
درآمد به پرده اکتاو و بازگشــت به پرده اصلی در شروع آواز است
که یادآور سنت آوازی موسیقی قدیم می باشد.
نکتــه آنکه این نوع شــروع آواز در میان تعزیــه خوانان به
برداشــت معروف اســت که به معنی و مفهوم اعالم کردن شروع
تعزیه خوانی بوده است.
دوم آنکه حرکت پایین و باالرونده در شــروع گوشه شکسته
که همانندش را می توان در صفحه آواز دلکش از اقبال آذر که دو
سال بعد ضبط شده شنید.
سه گاه -شماره کاتالوک v 1245
ویلن ابراهیم منصوری
آواز نکیسا
شعر خیام
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی باده گلرنگ نمی باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
در ایــن صفحه حالت اجرای آواز ســه گاه به ســه گاه یتیم
شهرت دارد .در کلمه پایانی بیت اول و تحریرهای بعد از آن بسیار
باحالت و استادانه اجرا شــده که کمتر می توان در آثار ضبط شده
دیگر همانند آنرا یافت که حکایت از پختگی صدا و تسلط بی نظیر
و وسعت صدا و تکنیک وی را می دهد.
نکیسای تفرشی خواننده ای بود که کمتر شناخته شد.

ضبط صفحه از آواز نکیسا:
در ســال  1306با ورود کمپانی های ضبط صفحه نکیســای
تفرشی به ضبط آثار خود اقدام می کند.
کمپانــی آلمانی پولیفــون روی صفحات  78دور ســنگی با
برچســب قرمز اولین اثر ضبط شده از نکیسای تفرشی در دستگاه
ماهور با تار علی اکبر خان شهنازی است که در ادامه مجموع ًا 11
اثر از صدای نکیســا به ضبط می رسد که  5اثر با تار علی اکبرخان
شهنازی در ماهور -شور -اصفهان -همایون -چهارگاه و الباقی با
ویلن ابراهیم منصوری درسه گاه افشاری و دشتی می باشد.
در برخی از این صفحات نوشــته تصنیف  -که تصنیف ها را
مرحوم عنایت شیبانی خوانده که به نام ع ش روی صفحات حک
شــده اما در روی دیگر صفحه نوشــته آواز نکیسا با تار علی اکبر
شهنازی نکته آنکه در زمان ضبط صفحه علی اکبر خان شهنازی
 29ســاله بوده و نکیسای تفرشی  45ســاله که در اوج و پختگی
صدا خوانده است.
منبع و مآخذ:

تاریخ موسیقی حسن مشحون جلد 2
سالنامه موسیقی سید رضا میر علی نقدی
کتاب گلبانگ سربلندی دکتر بهمن کاظمی.

شماره بیست و نهم -بهار 97
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گزارشی از مراسم نکوداشت شخصت هنری هرمز فرهت در خانه هنرمندان

باید به مردم بیاموزیم موسیقی هنر مهمی است
اشاره:
هرمز فرهت یک شخصیت بینالمللی در زمینه هنر موسیقی است که حدود چهل سال پیش جالی
وطن کرد و در ایرلند سکنی گزید .این استاد برجسته که نقش مفید و موثری در اعتال و شناساندن
موســیقی ایرانی داشته است اخیرا و بعد از چند دهه دوری به وطن بازگشته و در فرصت کوتاهی
که اینجا بود در چند مراسم ازجمله در گردهمایی اهالی موسیقی در خانه هنرمندان حضور یافت تا
درجمع دوستانش خاطراتی را از دوران آموزش و همکاری با استادان زنده کند.

مراسم بزرگداشت هرمز فرهت ،موسیقیدان پیشکسوت ایرانی
 ۱۱اردیبهشــت در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد .در
ابتدای این مراسم لوریس چکناواریان (آهنگساز و رهبر ارکستر) که
اجرای این مراســم را برعهده داشت گفت :افتخار بزرگی است که
امروز میزبان یکی از بزرگان و اســتادان موسیقی ایران هستیم که
پس از  ۳۹ســال به ایران بازگشته اســت .او با اینکه  ۹۰سال سن
دارد ،اما مثل یک جوان سی و چند ساله همچنان پویا و فعال است.

و همه ما از او آموختهایم .او از جمله مدرســان صاحب نام موسیقی
اســت که طی دوران حضورش در دانشــکده هنرهای زیبا خدمات
بسیار قابل توجهی را به دانشجویان رشته موسیقی انجام داد.
وی با اشاره به اینکه هرمز فرهت شاگردان بسیاری را تربیت
کرده اســت ،بیان کرد :هرمز فرهت یکی از اســتادان قدیمی من
بوده اســت و زمانی که من در ایران فارغالتحصیل شدم به واسطه
رتبهای که آورده بودم ،او به من کمک کرد که از دانشــگاهی در
ایتالیا بورســیه بگیرم و بعدها نیز فرصتی فراهم شد که در آمریکا
نیز بورسیه شوم.
کامــکار ادامه داد :زمانی که در آمریکا مشــغول به تحصیل
بودم ،نخســتین کتابی که درباره موسیقی ایران نوشته شده بود و
اتفاقا به قلم استاد هرمز فرهت بود را مطالعه کردم و با خواندن این
کتاب متوجه دانش باالی استاد فرهت در حوزه موسیقی کالسیک
ایرانی شــدم .او یکی از با شخصیتترین هنرمندان کشور ما بوده
و هست که امیدوارم از این پس هم بتوانیم قدردان زحمات استاد
فرهت باشیم.

هرمز فرهت از شخصیت هنری واالیی برخوردار است

او افزود :هرمز فرهت از جمله آهنگســازان بزرگ موســیقی
ایرانی اســت که تحقیقات متنوع و متعددی در حوزههای مختلف
موسیقی کرده است و یکی از آثار او که با آن خاطره داریم موسیقی
فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی است.
هوشــنگ کامکار(عضو شــورای عالی خانه موسیقی) در این
مراســم گفت :یکی از ویژگیهای یک هنرمند ،داشــتن شخصیت
هنری است .هرمز فرهت از شخصیت هنری واالیی برخوردار است
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وی افزود :در این مدت هم که ایران هستم شوق و شور زیادی
در بین اهالی موسیقی دیدم و افراد بسیار خوبی در موسیقی ایران
پیدا شدهاند و امیدوارم این هنرمندان بتوانند حضور پررنگتری در
موسیقی داشته باشند .مساله مهم برای جامعه ایران عزت موسیقی
است که در فرهنگ عظیم نوشــتاری ،معماری ،تاریخی ،فلسفی
و علــوم مختلف جای خود را پیدا کرده اســت .ما باید بپذیریم که
موسیقی در ایران رشــد کرده پس مهمترین کار این است که به
مردم بیاموزید موســیقی فارغ از پر کردن اوقات فراغت و تفریح،
هنر بسیار مهمی است.
فرهت ادامــه داد :مــا ایرانیها از فرهنــگ و تمدن کهنی
برخوردار هســتیم و متون متعددی از فرهنــگ و تمدن ما به جا
مانده است .امیدوارم که مردم ما همواره با عزت زندگی کنند.
این آهنگساز پیشکسوت ادامه داد :متاسفانه تاریخ موسیقی ما
عموما فاقد آهنگساز است .با این که ما نوازندههای خوبی داشته و
داریم اما باید قبول کنیم که ما همواره مجریان موســیقی بودهایم.
بســیاری از نوازندههای ما بداهه نوازی کردهاند اما اینها ساخته و
پرداخته ذهنشان بوده است.
وی افــزود :البته نمیتوانیــم منکر افرادی باشــیم که کار
آهنگسازی کردهاند اما باید این را بپذیریم و باید این نقص را رفع
کنیم .آفرینش موسیقی وقتی ارزش پیدا میکند که بتوانیم مکتب
جدیدی در موسیقی ایران خلق کنیم.
لوریس چکناواریــان در پایان برنامه ابــراز امیدواری کرد تا
در آیندهای نزدیک فســتیوال موسیقی پرفســور هرمز فرهت در
کشورمان برگزار شود.
در این مراســم که جمعی از اعضای شــورای عالی و هیئت
مدیــره خانه موســیقی ،هنرمندان و عالقمندان حضور داشــتند،
قطعاتی از ساختههای هرمز فرهت پخش شد.

کارهای هرمز فرهت برای ما الگو و فراموش نشدنی است

شــاهین فرهت (آهنگساز پیشکســوت و پسر عمومی هرمز
فرهت) در این مراســم گفت :من از بچگی پیگیر کارهای او بودم
و حتی وقتی اســتاد برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت همچنان
فعالیتهــای او را دنبال میکردم .هرمز فرهت برای من یک بت
بود که موسیقی را برای اولینبار از او آموختم .این هنرمند کارهایی
دارد که همیشــه من را تحت تاثیر قــرار داده و به نوعی میتوان
گفــت که من را دیوانه میکرد که چطور یک هنرمند میتواند این
چنین پربار در موسیقی حضور داشته باشد.
وی با ارائه توضیحاتی از دورههای مختلف فعالیتهای هرمز
فرهت بیان کرد :هرمز فرهت هنوز به دنیای کمپوزیســیون ایران
مقروض است به همین جهت از او میخواهم دوباره بنویسد چرا که
کارهای او برای ما الگو و فراموش نشدنی است .در این مجال باید
از امیر مهیار تفرشیپور تشکر کنم که بخش اعظمی از بازگشت او
به ایران مدیون زحمتها و تالشهای این هنرمند است.
موسیقی در ایران رشد کرده است
در بخش دیگری از این مراسم هرمز فرهت گفت :حرف زدن
در این مراســم برایم کار سختی است چون آن قدر به من در این
مراســم لطف شــده که واقعا نمیدانم چه کار کنم .به همت امیر
مهیار تفرشــی پور بعد از  ۳۹ســال به ایران بازگشتم و این چهار
روزی که ایران هســتم غیر از ترافیــک تهران از همه چیز انرژی
مثبت دریافت میکنم.
این هنرمند گفت :من غیر از تحصیالت در عرصه موســیقی
همواره مشــغول به کار بودهام و هیچ آهنگسازی کار دائم من در
آموزش شده
عرصه موســیقی نبوده است و بخشی از وقتم صرف
ٍ
است .امیدوارم کارهایی که کردهام ثمربخش بوده باشد.
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در جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح شد

انتقاد از بی توجهی صدا و سیما به موسیقی سنتی و ملی
جلسه کمیســیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی با
حضور اعضای کمیســیون و اعضای شورای عالی و هیئت مدیره
در هفته اول اردیبهشت ماه در خانه موسیقی برگزار شد و مسائل
مختلف پیرا مون وضعیت موسیقی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلســه که در محل خانه موسیقی تشکیل شد محمد
حسین ایمانی خوشــخو؛ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای
عالی انقالب فرهنگــی گفت :هر روز که پیش می رویم ضرورت
یک نظام نامه مشخص در حوزه موسیقی در کشور بیشتر احساس
می شــود و بر اســاس همین ضرورت سند موســیقی با نظرات
کارشناســان موســیقی در کمیســیون هنر و معماری تهیه شد و
امیدواریم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با جدیت بیشتری سند
را پیگیری کند و در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شود.
ایمانی خوشــخو در ادامه با انتقاد از کم توجهی به موســیقی
ســنتی و ملی گفت :متاسفانه نهادهای مســئول از جمله صدا و
سیما به موسیقی سنتی و ملی توجه الزم را ندارند و در برنامه های
موســیقی صدا و سیما موســیقی سنتی و ملی ما ســهمی ندارد.
متاســفانه ما به موسیقی ملی که از ســرمایه های فرهنگی کشور
است و سال ها در جامعه نقش داشته است توجه نمی کنیم .وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری و مهمتر از همه صدا و سیما باید در زمینه موسیقی
ســنتی و ملی برنامه ریزی و فعالیــت کنند .آموزش و پرورش نیز
بعضا در مدارس موســیقی های کم ارزش را بر موســیقی اصیل و

فاخر ترجیح می دهد.
رییس کمیســیون هنــر و معماری شــورای عالی انقالب
فرهنگی افزود :موسیقی همیشــه در عرصه های اجتماعی حضور
داشته است و با جدیت استادان و هنرمندان موسیقی و نسل جوانی
که در حوزه موسیقی ملی و سنتی فعالیت می کنند ،موسیقی ملی و
سنتی از بین نمی رود ،اما ضرورت دارد که نهادهای مسئول توجه
جدی به این موسیقی داشته باشــند .البته موسیقی پاپ هم الزم
است و به فضای فعالیت نیاز دارد.
ایمانی خوشــخو در ادامه گفت :بســیاری از موانع و مسائل
موجود در حوزه موســیقی ناشی از سوتدبیر های مدیریتی است که
می توان با جدیت و تعامل آنها را برطرف کرد.
ایمانی خوشخو با اشاره به استفاده از ظرفیت های شرکت های
دانش بنیان و پارک های علم و فنــاوری در حوزه فرهنگ و هنر
گفت :شــرکت های دانش بنیان و پارک های علــم و فناوری در
شرایط امروز فرصت هایی هستند که می تواند در حوزه فرهنگ و
هنر نیز مورد استفاده باشد .نخستین پارک علم و فناوری در حوزه
فرهنگ با عنوان پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
با پیگیری هایی که در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انجام شد
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در دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی شد و در روزهای آینده افتتاح
می شــود .این پارک می تواند در حوزه فرهنگ و هنر مولد باشد و
طرح ها و ایده ها را اجرایی کند.
حمیدرضا نوربخش؛ مدیرعامل خانه موسیقی در این نشست
گفت :کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی چند
ســالی است که تشکیل شده و در این مدت فعالیت هایی از جمله
تدوین سند موسیقی را انجام داده است .خانه موسیقی در دور جدید
فعالیت ها و دوره جدید شــورای عالی خانه با انگیزه و توان جدی
تر فعالیت می کند.
حمیدرضــا نوربخش(مدیر عامل خانه موســیقی) نیز در این
جلســه با برشمردن فعالیت های کمسیون در خصوص موسیقی در
ســال گذشته برگزاری این جلسه را با حضور اعضای شورای عالی
و هیئت مدیره خانه موســیقی مثبت ارزیابــی کرد و از این اعضا
خواست تا در مورد مباحث مورد نظر صحبت هایی را ارائه دهند.
محمد ســریر نیز(عضو شــورای عالی خانه موسیقی) در این
جلسه گفت :شورای عالی خانه موسیقی خطوط اصلی موسیقی را
در نظر دارد و شورای عالی انقالب فرهنگی هم می تواند مصوباتی
در زمینه موســیقی داشته باشــد .در زمینه آثار موسیقی که منتشر
می شود ،سراشــیبی شدیدی وجود دارد البته این آثار خواهان دارد
اما از آن ســو اندیشــه ورزی در هنر کمرنگ می شود .الزم است
مخاطب تغذیه فکری و اندیشــه ای شود اما آثار مناسب موسیقی
در پخش صدا و سیما جایی ندارد چون احساس می شود مخاطب
ندارد در حالی که می توان برای ســاعت های خاصی برنامه ریزی
کرد .بنابراین باید در زمینه سیاستگذاری در صدا و سیما فکر شود
و شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در این زمینه فعال تر باشد.
ســریر در ادامه گفت :در خانه موسیقی بیشتر هدف این است
کــه با نگاههای تازه بخش های مختلف فعال در حوزه موســیقی
بازنگری شــود و در برنامه های موســیقی از حوزه سرگرمی فرتر
برویم.
داریــوش پیرنیاکان(دبیر و ســخنگوی شــورای عالی خانه
موسیقی) نیز دراین جلسه توضیحاتی درباره ثبت جهانی سازهای
ایرانی ارائه کرد و گفت :پرونده ساز کمانچه را تدوین کردیم و ابتدا
با همکاری ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
ثبت ملی شــد و بعد هم به نام ایران و با شــراکت آذربایجان در
یونسکو ثبت جهانی شد اما متاسفانه رسانه ها و صدا و سیما به این
اتفاق توجه نداشتند.
پیرنیاکان در ادامه گفت :پرونده ســاز عــود نیز برای ارائه به
یونســکو تدوین شــده و در مراحل نهایی است ،البته ساز عود نیز
با کشورهایی مشترک اســت تا بتوانیم از سهمیه ایران برای ثبت
ساز های دیگر استفاده کنیم.
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ســید محمد میرزمانی(رییس هیئت مدیره خانه موسیقی) نیز
دراین جلسه گفت :حمایت دولت از انجمن ها و تشکل های دولتی
به مرور کم شده است .موسیقی در روابط اجتماعی تاثیر فرهنگی
دارد و با توجه به جایگاه آن الزم اســت که برای موسیقی هزینه
شود .در حال حاضر صدا و سیما به ندرت موسیقی تولید می کند و
از آثار تولید شده استفاده می کند.

الزم است که برای موسیقی
هزینه شود .در حال حاضر
صدا و سیما به ندرت موسیقی
تولید می کند و از آثار تولید
شده استفاده می کند

هوشنگ کامکار (عضو شورای عالی خانه موسیقی)نیز دراین
جلســه گفت :هنر موسیقی بعد از انقالب اسالمی پیشرفت شایانی
کرده اســت و مسائلی در موســیقی به دلیل تعدد مراجع تصمیم
گیری وجود دارد.
حســن ریاحی(عضو شورای عالی خانه موسیقی) در ادامه این
جلســه گفت :تکنولوژی امکاناتی می دهد و چیزهایی را از انسان
می گیرد ،اشتغال هنرمندان موســیقی و اینکه جوانان از موسیقی
ملی خود دور شــده اند ،فقط مســاله ایران نیست و در کشورهای
مختلف این مسائل وجود دارد.
در این جلسه هنگامه اخوان(عضو هیئت مدیره خانه موسیقی)
نیــز از نبود فضا برای اجرای خوانندگان زن برای بانوان در بعضی
استان ها انتقاد کرد.
داود گنجــه ای (عضو شــورای عالی و هیئــت مدیره خانه
موسیقی) نیز با اشاره به فراگیری موسیقی پس از انقالب اسالمی
درباره نقش هنرمندان و خانه موسیقی مطالبی را بیان کرد.
در این نشســت بهداد بابایی از اعضای هیئــت مدیره خانه
موسیقی و آذر هاشمی(بازرس خانه موسیقی) نیز حضور داشتند.
اعضای کمیســیون هنــر و معماری شــورای عالی انقالب
فرهنگــی حضور نیز در این جلســه مطالبی را در زمینه مســائل
موسیقی بیان کردند.
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مراسم نکوداشت مقام هنری ملیحه سعیدی برگزار شد

هنرمندی عاشق قانون
مراســم نکوداشت ملیحه ســعیدی مدرس و
نوازنده قانون به همت گروه موسیقی «نوشه» با
همکاری خانه موسیقی ایران و خانه هنرمندان
ایران جمعه  ۲۱اردیبهشــت در سالن شهناز
خان ه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این مراســم دکلمهای از ملیحه سعیدی برای حضار
پخش شد سپس دکتر محمد سریر (آهنگساز و عضو شورای عالی
خانه موسیقی) دقایقی در مورد محلیه سعیدی به سخنرانی پرداخت.
سریر گفت :امشب مراسم نکوداشت کســی برگزار میشود که در
حوزه موسیقی جایگاه ویژهای دارند و طی چند دهه گذشته خدمات
ارزندهای داشته و شاگردان خوبی پرورش داده اند .در حدود ده قرن
گذشته موسیقی ملی ایران حکایتی از سرگذشت مردم ایران است.
همه کارهای هنری عموما اینگونه اســت اما موسیقی به طور کلی
بیان این تغییر است و شاید یک زبان عام تری دارد که در نسلها و
قرنهای مختلف بهتر میشود به آن استناد کرد.
در دورهای که گذراندیم ،بــه نظرم قضیه یک مقدار جدی تر
بوده اســت و دورهای بوده که نوازندگان و موسیقی دان هایی آمدند
و امکان عرضه بیشتری داشتند و ســازهایی مانند عود و قانون در
گذشته ما را ترک کرده و به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند و
بعدها به کشور ما برمی گردند و به نظر من این توفیقی به موسیقی
ما است که دوباره به خانواده موسیقی ایران راه پیدا می کنند.
دکتر محمد ســریر در سخنانش همچنین به نقش ویژه ملیحه
ســعیدی در اشاعه ساز قانون و پرورش شاگردان و هنرمندان اشاره
کرد و از زحمات این هنرمند قدردانی و یادی نیز از همســر ملیحه
سعیدی کرد.
در ادامــه فیلمی پخش شــد کــه در آن هنرمندانی همچون
حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل خانه موســیقی) مینــا افتاده ،تقی
ضرابی ،و محمد سریر در مورد ملیحه سعیدی نکاتی را بیان نمودند
و در ادامه سامان احتشامی (پیانو) و امیر رفعتی (آواز) به روی صحنه
آمدند و قطعات "راز دل" و "در میان گل ها" با آهنگســازی استاد
همایون خرم را اجرا کردند.

بانوان فعالیت جدی داشــتند و باعث شدند راه برای من و امثال من
هموار شود .خانم ســعیدی یک نوازنده بی همتا ،مدیری الیق (در
زمان مدیریت هنرستان) ،آهنگسازی بســیار خوش ذوق و مولفی
بسیار آگاه هستند.
این نوازنده پیشکســوت سنتور در پایان سخنانش گفت :اولین
باری که من ســاز ساز زیبای خانم سعیدی را شنیدم فکر کردم که
میشــود ساز من(سنتور) و قانون در کنار هم قرار بگیرند و از آن به
بعد با شــاگردان خانم سعیدی فعالیت هایی داشتیم .در حقیقت ساز
قانون را خانم سعیدی به من شناساند و از این بایت خوشحالم .اینجا
باید از همه جوانانی که بانی این مراسم بودند تشکر و قدردانی کنم.
سپس رابعه زند(نوازنده قانون و از شاگردان ملیحه سعیدی) به
اجرای یک قطعه آوازی پرداخت و خاطرهای را از استادش بیان کرد.
ملیحه سعیدی با عشق به سمت موسیقی آمد

در ادامه این مراســم سیدعباس ســجادی (شاعر و مدیرعامل
فرهنگسرای نیاوران نیاوران) دیگر سخنران این مراسم بود و گفت:
نگاه من به شخصیت خانم ســعیدی نگاه دیگری است .یک نگاه
جامعه شــناختی و آن چیزی که در حوزه مسائلی که بر زنان ما در
کشور میرود ،بیشتر مورد توجه است .شخصیتی مانند خانم سعیدی
و شخصیتهای دیگری مانند ایشــان که با تمام سختیها چه در
گذشــته و چه در سالهای اخیر برای موســیقی بوده است ،با این
عشق به سمت موسیقی میآیند و مانند خیلی از افراد مصرف کننده
موسیقی نیستند و به آن اضافه می کنند ،به نظر من از نعمات روزگار
ما است.
در این مراسم سیدعباس عظیمی (مدیرعامل موسسه هنرمندان
پیشکسوت) و دکتر محمد سریر(عضو شورای عالی خانه موسیقی) به
روی صحنه آمدند و لوح تقدیری را به ملیحه سعیدی اهدا کردند.
ســپس کلیپی از فعالیتهای هنری ایــن هنرمند برای حضار
پخش شد و در ادامه گروه آوازی تونال (تهران) به سرپرستی میالد
عمرانلو به روی صحنه آمدند و قطعه "کوچه لر" و یک قطعه گیلکی
را اجرا کردند .پریچهر خلوتی(خواننده موسیقی ایرانی) نیز به پشت
تریبون آمد و یک شــعر از سرودههای خودش را قرائت کرد و آن را
تقدیم به ملیحه سعیدی کرد .همچنین یکی از سازندگان ساز ،ساز

با ملیحه سعیدی ساز قانون را شناختم

در ادامه آذر هاشمی(نوازنده سنتور و بازرس خانه موسیقی) در
جایگاه حاضر شد و در ســخنانی گفت :چه خوب است این مراسم
موقعی اتفاق افتاده که دوستان و شاگردان در کنار این عزیز باشند و
با هم مراسم نکوداشت خانم سعیدی را برگزار می کنند.
آذر هاشمی گفت :خانم سعیدی اولین بانویی بودند که در عرصه
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قانون ساخته خودش را به ملیحه سعیدی تقدیم کرد.

عاشق سازم هستم و عاشق همسرم زنده یاد احمد ستوده هستم .من
این هدیه نقدی که تمام دوســتان و هنرمندان عزیز برای من تهیه
کردند را با اینکه به شدت نیاز دارم ،با افتخار تقدیم به تمام زنان بی
بضاعت سرزمینم می کنم.
در پایان مراسم نیز علیرضا میرعلینقی (پژوهشگر موسیقی) در
سخنان کوتاهی در مورد نقش ملیحه سعیدی در موسیقی و پرورش
شاگردان و اشاعه ساز قانون سخنرانی کرد.
مراسم نکوداشت ملیحه سعیدی با امضای هنرمندان بر پوستر
یادبود این مراسم به پایان رسید .اجرای این مراسم را احسان کرمی
(بازیگر و خواننده گروه نوشه) برعهده داشت.

عاشق موسیقی و سازم هستم

در ادامه نیوشا بریمانی و سامان احتشامی به روی صحنه آمدند
و تندیس گروه موسیقی "نوشه" به همراه یک هدیه از سوی جمعی
از هنرمندان جوان ملیحه سعیدی اهدا شد .ملیحه سعیدی نیزضمن
تشکر از هنرمندان بابت حضورشان در این مراسم ،گفت :دکلمهای
که در اول مراسم تقدیمتان شد ،در آلبوم «هزار گیسو» که اخیرا پس
از  ۹سال منتشر شد ،وجود دارد و دلنوشتهای به همراه ساز خودم بود
که روز گذشــته این آلبوم منتشر شد که شامل  ۴لوح صوتی است.
خدا را میپرســتم ،عاشق همه شما هستم ،عاشق موسیقی هستم،

یادی از استاد محمد میرنقیبی
آهنگساز و نوازنده ویولن

اتفاقــات ناگواری که پی در پی بــرای این هنرمند بزرگ پیش
آمد روزگار به یأس و درد و رنج برای ایشــان تبدیل شد .یکی از
چشمان او بعلت مرض قند بینائی خود را از دست داد و ترس از
دســت دادن چشم دیگر مجبور به عمل جراحی قرار گرفت که
متأســفانه بینایی چشم دیگر خود را از دست داد و تا آخر عمر از
نعمت بینائی محروم گشت.
مرحوم میرنقیبی بــه دلیل نابینائی بارها دچار اتفاقات ناگوار
از قبیل افتادن و شکســتگی استخوان و کمر شدند و تحت عمل
جراحی قرار گرفتند و با مشــکالت عدیدهای روبرو بودند .در کنار
این مشکالت حادثهای تاسف بار دیگری که سبب رنج و محنت
استاد گردید ،تصادف نوه دلبند ایشان در اثر بی احتیاطی یک راننده
بی مسئولیت بود که نوه ایشان را از بین برد و استاد تا پایان عمر
نتوانست این مصیبت را فراموش کند .
استاد میر نقیبی مرد خوش سیما و خوش صحبت و مهمتر
از همه مهمان نواز بود مجلس اخوتی در منزل خود برپا کرده بود
و هرماه یکبار این جلسه برگزار میگردید که اغلب هنرمندان در
آن شرکت می کردند ،اینجانب هم نیز در اغلب این مجلس شرکت
می کردم و در این مجلس اجراء موســیقی و بحث و گفتگو درباره
موسیقی میشد و در آخر از تمامی مهمانان پذیرائی میگردید ضمن ًا
اینجانب کنسرتهای متعددی را با ایشان اجرا می کردم.
از ملک هنر پایه گذاران همه رفتند
رو بار سفر بند که یاران همه رفتند
این عمر سبک سایه ما بسته ی آهی ست
دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت

استاد شادروان میرنقیبی در سال  1302ه.ش در مشهد و در
خانوادهای هنردوست دیده به جهان گشود .از عنفوان جوانی عالقه
به موســیقی و اشتیاق ایشان به این هنر به حدی بود که در سال
 1322به تدریس موسیقی در مدارس خراسان همت گمارد.
بعــد از آن به تهران عزیمت و به تدریس موســیقی ادامه
داد ،ایشــان جزء هنرمندان تکنواز به استخدام رادیو درآمد و در
رشــتههای آهنگسازی و رهبری ارکســترهای مختلف رادیو و
نیــز در تهیه و تنظیم کلیه برنامههای موســیقی رادیو از جمله
سرپرســتی برنامه گلها ،دبیر شــورای موسیقی و تهیه کنندگی
برنامه تکنوازان فعالیت داشتند.
استاد در سال  1320در هنرستان موسیقی ملی خدمت خود را
در اشاعه موسیقی ادامه دادند و سرانجام به سمت نظامت هنرستان
عالی موسیقی منصوب شدند ،ایشان تا آخرین روزهای خدمت خود
به هنر موسیقی و اشــاعه آن پرداختند .در سال  1354بازنشسته
شدند و تا آخر عمر به تربیت هنرمندان موسیقی پرداخت.
متاســفانه اســتاد در اواخر عمر روزگار خوبی را نداشــتند.

شماره بیست و نهم -بهار 97
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گزارشی از برگزاری مراسم جشن تولد هنرمندان متولد فصل بهار
در خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

جشن هنرمندان در خانه پدربزرگ
مراســم نکوداشــت زادروز هنرمندان پیشکسوت موســیقی متولد بهار 31 ،خردادماه با حضور جمعی از
هنرمندان ،مســئوالن فرهنگی و اعضای شورای شهر تهران با همکاری خانه موسیقی ایران در خانه موزه
«دکتر معین و استاد امیرجاهد» برگزار شد.

در ایــن برنامه جمعــی از مســئوالن فرهنگی و شــورای
شــهرتهران از جمله مهندس محسن هاشمی رفسنجانی (ریاست
شــورای اســامی شــهر تهران) ،حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل
خانه موســیقی) ،دکتر محمد جوادحق شــناس (عضو شــورای
شــهر و رئیس کمیســیون فرهنگی) ،دکتر الهــام فخاری (عضو
شــورای شهر و رئیس شورای عالی اســتان تهران) ،سید محمود
میرلوحــی ،محمد علیخانی ،ناهید خداکرمی (از اعضای شــورای
شــهر اســامی تهران) ،دکتر ابوالفضل رفیعی (مدیرکل فرهنگی
شهرداری تهران) ،دکتر فرهودحمیدی (شهردار منطقه  ،)۱۴یاسر
هاشمی رفسنجانی ،مهدخت معین( ،فرزند معین و نوه امیرجاهد)،
حمیدرضــا عاطفی(مدیراجرایی خانه موســیقی) ،پریچهر معین،
مهدی سبحانی(مدیر موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد) ،مهدی
مساح بیدگلی (مدیر آموزش موزه) حضور داشند.
در ابتدای این مراســم دکتر فرهود حمیدی شــهردار منطقه
 14تهران ضمن خیرمقدم به ریاســت و جمعی از اعضای شورای
شهر تهران و هنرمندان پیشکسوت حاضر در مراسم گفت :منطقه
 14شــهر تهران یکی از پر جمعیت ترین مناطق شهر است و مهد
شــخصیت های ملی ،مذهبی و هنری است .در این منطقه اماکن
مهمی از جمله ورزشــگاه جهان پهلوان تختی ،گورستان تاریخی
ارامنه از دوران زندیه ،گورســتان زرتشتیان و کوشک وثوق الدوله
نیز در این منطقه قرار دارد.
حمیدی در پایان ســخنانش گفت :منطقــه  14تهران دارای
خصوصیاتی اســت که آن را از دیگر مناطق متمایز می کند .الزم
می دانم از حضور استادان محترم موسیقی و بویژه مدیرعامل خانه
موســیقی که تالشهای فراوانی داشــته اند و اعضای شورای شهر
تهران تشکر کنم.
در ادامه برنامه امین اهلل رشیدی(خواننده پیشکسوت موسیقی
ایرانی) پشــت تریبون قرار گرفت و بعد از بیان خاطراتی به اجرای
یک قطعه زنده موسیقی پرداخت.
ســپس حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی ایران)
ضمن خوشــامد گویی به ریاست و اعضای شــورای شهر تهران
گفت :به همت این مســئوالن شورای شهر است که چنین محل
هایی در شــهر تهران پا برجاســت و محل انــس و الفت اهالی
موسیقی اســت و امیدوارم این کمک ها بســیار بیشتر شود چون

انتظار مردم و اهالی فرهنگ و هنر از مجموعه شــورای شــهر و
شهرداری فراتر از گذشته است.
نوربخش گفت :اهالی فرهنگ و هنر در انتخابات شورای شهر
و ریاست جمهوری مشارکت و انتظاراتی داشته اند که این انتظارات
باید در همین دوره برآورده بشود .نهاد خانه موسیقی که نوزده ساله
شده اســت ،متجاوز از  15هزار عضو از سراسر کشور دارد و همه
اهالی موســیقی این خانه را خانه خود می دانند .ما انتظار داریم به
همت مهندس هاشمی و دکتر حق شناس و همه اعضای شورای
شهر ،خانه موسیقی بیش از پیش پا بگیرد.
مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه افزود :خانه موسیقی تنگناهایی
را که در این دوسه سال تجربه کرده در تمام عمر خودش ندیده بود.
شایسته نیست نهادی اینچنینی که این همه تاثیرگذاری در ساحت
فرهنگ و هنر کشــور دارد دچار اینگونه تنگناها باشــد .بودجهای
امروز که خانه موســیقی و دیگر نهادهای صنفی دارند شایسته آنها
نیســت .اگر بخواهیم نگاه خدمات شهری هم داشته باشیم تاثیری
که هنرمندان ما دارند ،کاری که در این شهر برای شهروندان انجام
میدهند و با توجه به فعالیت هایی که این نهادها دارند ،فکر می کنم
بیشتر از اینها باید به آنها کمک شود.
در اداره شهر با نگاه فرهنگی باید به اصناف هنری نگاه
ویژه ای داشت

وی افزود :وظیفه مجموعه شــهرداری اســت که به اینگونه
مسائل توجه بیشتری داشته باشد ،وقتی عزیزان می خواهند با نگاه
فرهنگی شــهر را اداره کنند شایسته است که به این مسائل بیشتر
26

فصلنامه خانه موسيقي

گـــــــزارش

www.iranhmusic.ir

فرهنگی تهران از چهارراه حافظ تا میدان انقالب را در برنامه دارند
و پیاده راه هایی که می تواند در اختیار هنرمندان پیشکســوتان ،از
جمله هنرمندان موسیقی قرار بگیرد.
مهندس محسن هاشــمی در پایان سخنانش گفت :در تهران
فرهنگسرای خوبی داریم و بیش از پنجاه سالن مناسب برای اشاعه
فرهنگ موسیقی سنتی وجود دارد و خواهشم این است که با کمک
همه اســتادان بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم و مردم را جذب
فرهنگســرا کنیم .امیدواریم روزی برسد که شعار"هنر نزد ایرانیان
است و بس" به صورتی باشد که این را به جهانیان ثابت کند.
در این برنامه همچنین مهدی سبحانی (مدیر خانه موزه دکتر
معین و اســتاد امیرجاهد) در جایگاه قرار گرفت و ضمن خوش اند
گویی به حضار گفت :فکر برگزاری این محافل را از خانم مهدخت
معین فرزند دکتر معین و نوه اســتاد امیرجاهــد الهام گرفتیم که
می گفتند خانه پدربزرگ من محفل استادان موسیقی بود .جا دارد
من در اینجا از اعضای محترم شــورای شــهر ،شهردار منطقه و
همه کســانی که مارا در این برنامه یاری کردند تشــکر کنم .این
مجموعه ای که امروز می بینید و بــه جرات می توانم بگویم یکی
از مراکز تخصصی شــهر تهران شده است با حمایت های اعضای
شــورای شــهر ،شــهردار منطقه ،آقای نوربخش مدیرعامل خانه
موسیقی و آقای عاطفی مدیر اجرایی خانه موسیقی صورت گرفته
است که باید از این عزیران قدردانی کنیم.
در ایــن مراســم دو برنامه موســیقی نیز اجرا شــد .در ابتدا
هادی منتظری(کمانچه) و جمشید عزیزخانی(آواز) به اجرای یک
موسیقی کردی پرداختند  .همچنین در بخش دیگر موسیقی حسن
همایونفال(خواننده) به همراه جمشــید آقایی(سنتور) و حمیدرضا
همایونفال(تمبک) به اجرذای قطعه ای خاطره انگیز پرداختند.
در این برنامه در ســه بخش از هنرمندان متولد بهار توســط
مسئوالن شورای شهر تهران ،مدیرعامل خانه موسیقی و مدیر خانه
موزه امیرجاهد تقدیر شد .هنرمندانی که در این برنامه از آنان تقدیر
شــد عبارت بودند از شــاهین فرهت ،هنگامه اخوان ،قاسم رفعتی،
ســید محمد میرزمانی ،هادی منتظری ،علی اکبر شکارچی ،جاوید
مجلســی ،بهناز ذاکری ،حســن همایونفال ،بهرام گودرزی ،زیداهلل
طلوعی ،عباس تهرانی تاش ،امین اهلل رشــیدی ،محمدرضا دارابی،
بهرام ســاعد ،علی رستمیان ،سیمین غانم ،رضا ژاله ،فرمان مرادی،
داود فیاضی ،خســرو بهرامی ،سیامک بنایی ،محمدجلیل عندلیبی،
سیما مافیها ،رضارضایی پایور ،احمدعلی راغب و رضا خدامی.

توجه کنند .عددی که امروز در بودجه شورای شهر برای اختصاص
به این نهادها هست اصال قابل گفتن نیست .این اتنظار هست که
با عزم جدی دوستان شاهد گشایش خوبی باشیم.
نوربخش در پایان ســخنانش ضمن قدر دانی از تالش های
مهدی سبحانی (مدیر موزه) و مهدی مساح بیدگلی (مدیر آموزش
موزه) با اشــاره به بنای "خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد"
گفت :این بنا از نگاه ما موسیقی دانها بسیار منحصر بفرد است زیرا
زنده یاد اســتاد امیرجاهد جایگاه ممتازی در موسیقی دارند و دکتر
معین هــم جایگاه باالیی در فرهنگ ایران دارند .این انتظار وجود
دارد که دوستان بتوانند فعالیت هایشان را در این محل بیشتر کنند.
این تولدها بهانه ای اســت برای گردهمایی هنرمندان است و این
محافل انس اگر هر روز هم باشــد باز هم جا دارد زیرا امروز بیش
از هر زمانی به همدلی نیاز داریم و همه برای سرفرازی کشورمان
تالش کنیم.
در ادامه برنامه مهندس محســن هاشمی رفسنجانی (رئیس
شــورای اسالمی شهر تهران) پشــت تریبون قرار گرفت و گفت:
مفتخر هســتم امروز در این برنامه زادروز هنرمندان موســیقی را
گرامی می داریم و در حضور اســتادان برجســته موســیقی ایران
هستم .استاد محمدعلی امیرجاهد موسس انجمن اشاعه موسیقی
در ســال  1299بوده اند و در بیســت و چهارسالگی یکی از مفاخر
فرهنگ ایــران بوده اند و امروز در خانه ایشــان و همچنین خانه
دامادشان دکتر معین حضور پیدا کرده ایم.
کمیسیون فرهنگی شورای شهر با مشغول برنامه ریزی
برای صیانت از فرهنگ ملی است

مهندس محســن هاشــمی رفسنجانی با اشــاره به خدمات
فرهنگی اســتاد امیر جاهــد و دکتر معین از حضــور یادگاران و
خانواده این مفاخر در این برنامه تقدیر کرد و گفت :با مشــکالتی
که شهر تهران دارد کمتر می توانیم به مسائلی از جمله موسیقی و
خانه موســیقی با پانزده هزار عضو بپردازیم .اولویت های تهران بر
اســاس نظر سنجی هایی که صورت گرفته به سمت آلودگی هوا،
ترافیک و آسیب های اجتماعی رفته است .البته تا جایی که می دانم
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شــهر تهران با قاطعیت
مشغول برنامه ریزی برای صیانت از فرهنگ ملی ما است که یکی
از آنها موضوع موســیقی است و در جلسه هم اندیشی که در این
کمیسیون بودیم ،ریاست کمیسیون توضیح دادند که برنامه راسته
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درگذشتگان فصل بهار

وداع با یاران
فصــل بهار  1397مصادف شــد با فقدان چند تن از هنرمندان موســیقی ایران .ناصر چشــم
آذر(آهنگساز) ،بزرگ لشگری(آهنگســاز و نوازنده ویولن) ،حسن مفیدی(مدیر انتشارات پارت)،
حســین فرجی (هنرمند و آوازه خوان لرســتان) ،مصطفی مرادبختی(نوازنده ساز قانون) ،نصرت
اله حدادی (مدرس و نوازنده پیشکســوت ویولن) و لعل محمد ســرودی(از نوازندگان سیستان
و بلوچســتان) ،خلیل یوسفی(نوازنده کمانچه و هنرمند موسیقی مقامی خراسان شمالی) ،ابراهیم
ســلمکى(نوازند ه پیشکسوت ویولون و سنتور) از جمله هنرمندانی بودند که بهارگذشته مارا ترک
کردند که ضایعه فقدانشان تا سالهای سال جبران نخواهد شد.

یارای بیان آن را ندارد .او سراسر شور و انگیز بوده و هر جا می آمد
با خود شور و نشاط می آورد .بسیاری از هنرمندان جوان به او نگاه
می کردند و از کارهای وی الگو می گرفتند.
وی افــزود :به اعتقاد من این روزها وقت رفتن ناصر چشــم
آذر نبــود ولی چه کنیم که ناصر ناباورانه ما را ترک کرد و به لقای
معشــوق رسید و همه ما را داغدار کرد .زنده یاد ناصر چشم آذر به
راســتی یکی از استوانه های خانه موســیقی و یاریگر ما بود .بنده
از طرف خانه موســیقی و جامعه موســیقی کشور به همسر صبور
و داغدارش تســلیت می گویم و امیــدوارم روح این هنرمند قرین
رحمت الهی باشد.
در این مراســم همچنین حمید حامی(خواننــده پاپ) ،بابک
صحرایی(شــاعر و مجری مراســم) ،بیتا فرهی(بازیگر) ،رســول
ترابی(تهیــه کننده کنســرت) ،اشــکان خطیبی (بازیگر) ،ســید
عباس ســجادی(ترانه سرا و مدیر فرهنگســرای نیاوران) ،شاهد
احمدلو(بازیگر کارگردان و برادر همســر ناصر چشــم آذر) ،پوری
بنایی (بازیگر قدیمی سینما) ،منوچهر شاهسواری (مدیرعامل خانه
سینما) ،اعضای گروه موسیقی «سون» ،بیژن بیرنگ (تهیهکننده و
کارگردان تلویزیون) به سخنرانی پرداختند.
در پایان مراسم اقامه نماز میت توسط حجت االسالم دعایی

هنرمندی که آثارش همراه با عشق بود

مراسم تشییع پیکر زنده یاد ناصر چشم آذر با حضور جمع زیادی
از هنرمندان و عالقمندان از مقابل تاالر وحدت برگزار شد .در ابتدای
این مراسم دکتر محمد سریر(عضو شورای عالی خانه موسیقی) پشت
تریبون قرار گرفت و گفت :من از سال  ۴۰در جریان داوری مسابقات
دانش آموزی با چشم آذر آشنا شدم .وی از جمله هنرمندانی بود که
از همان ابتدای نوازندگی خود به همه ما نشــان داد که آینده بسیار
خوبی دارد .زنده یاد چشم آذر در حضور خانوادهای هنرمند رشد کرد
و فضای ارزشمندی در کارهای او وجود داشت.
عضو شــورای عالی خانه موســیقی گفــت :او از همان ابتدا
در ردیف استعدادهای درخشــان موسیقی کشورمان قرار داشت و
کارهایش به شــکلی بود که ذهن خالقش همواره بر احساســش
غلبه می کــرد .او هنرمندی بود که آثارش با عشــق همراه بود و
نغمه های متفاوتی را هم به مخاطبان تقدیم می کرد.
ناصر چشم آذر سراسر شور و انگیزه بود

حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) سخنران بعدی
این مراســم بود .نوربخش در مراســم تشییع پیکر ناصر چشم آذر
گفت :درگذشت استاد ناصر چشم آذر اتفاقی ناباورانه است که زبان
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ایران قطع ًا بر پایه حضور افرادی چون بزرگ لشــگری بنا شده که
در حوزههای مختلف هنری مشــغول به کار و فعالیت هستند .به
هر ترتیب به نظر میرســد ما در حال از دست دادن این ستارگان
درخشــان تمدن ایران هســتیم که جایگاه و جایگزینی برای آنها
دیگر وجود ندارد .من امیدوارم در ســال جــاری بتوانیم با حضور
تمامی اهالی خانه موســیقی و مدیریــت آقای علی ترابی در دفتر
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فضا را به سمتی هدایت
کنیم که از اینگونه ستارگان به جامعه موسیقی معرفی شوند.
وی ادامه داد :در شــرایط فعلی که شــاهد انتشــار زیاد آثار
موسیقایی هســتیم ،واقع ًا جایگاه نغمات جاودانه کجاست و چرا ما
نمیتوانیم مانند گذشــته آثار ارزشــمند و جاودانهای را در عرصه
موســیقی تولید کنیم .من امیدوارم که هرکس از این دنیا میرود،
بزرگ از دنیا برود.

برگزار شد و سپس پیکر ناصر چشم آذر روی دست دوستداران به
سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع شد.
آرمان های بزرگ لشگری هنوز در میان ما هست

مراسم تشییع پیکر زنده یاد بزرگ لشگری آهنگساز و نوازنده
پیشکسوت موسیقی ایرانی نیز  23فروردین ماه با حضور جمعی از
هنرمندان و عالقمندان از مقابل تاالر وحدت برگزار شد.
در ابتدای این مراســم حمیدرضــا نوربخش(مدیر عامل خانه
موسیقی) با تسلیت فقدان هنرمند پیشکسوت بزرگ لشگری گفت:
ما در ســوگ هنرمندی هستیم که نام بسیار پرمعنایی داشت و به
اعتقاد من کلمه «بزرگ» شایسته انســان فرهیخته وارزشمندی
چون مرحوم بزرگ لشــگری بود .این هنرمند از جمله افرادی بود
که در دهه های مختلف ،فعالیتهای بسیار ارزشمندی را در عرصه
نوازندگی و آهنگسازی در رادیو انجام داد و همه عالقمندان با آثار
ایشان آشنایی دارند.
مدیر عامل خانه موســیقی گفت :در ســالهای اخیر توفیق
این را داشــتیم که به بهانه تولد ایشان ،دور هم جمع میشدیم و
نکتهای که در این میان برای من بســیار حائز اهمیت بود ،عالقه
شــدید ایشان به همگرایی هنرمندان در مناسبتهای مختلف بود.
او از جمله هنرمندانی بود که به هنرمندان جوان این عرصه کمک
میکرد .جســم استاد بزرگ لشــگری از میان ما رفته ولی آرمان
هایش و مجموعه ای که بنیانگذاری کرده اند وجود دارد و با همت
تمام به کارش ادامه می دهد.
در ادامــه مراســم علیرضــا پورامید(مجــری) از محمــد
معتمدی(خواننده موسیقی ایرانی) دعوت کرد .معتمدی در سخنان
کوتاهی گفت :امیدوارم روح استاد بزرگ لشگری همواره شاد باشد
و ما بدانیم که یاد و نام این هنرمند گرانقدر موســیقی ایران تا ابد
در خاطرهها و قلب فرهنگی این کشــور باقی میماند .او در ادامه
تصنیف و قطعه آوازی را در سوگ بزرگ لشگری اجرا کرد.

بزرگ لشگری انسانی متوکل بود که کارهای شایسته ای
انجام داد

در ادامه این مراســم علی مرادخانی (مدیر موزه موسیقی) در
جایگاه قرار گرفت و ضمن ابراز تاســف از فقدان بزرگ لشــگری
گفت :خیلی متأســفم که در شرایطی هســتیم که یکی از بزرگان
موسیقی را از دست دادیم .خدمت شما عزیزان توصیه می کنم که
همیشــه بدون هیچ دلیلی نزد یکی از بزرگان بروید و با او درباره
مسائل مختلف موسیقی نشست و برخاست کنید.
وی افزود :جناب بزرگ لشگری از جمله هنرمندانی بود که هر
وقت از کار خســته میشدم ،نزد ایشان می رفتم .او انسانی متوکل
بود که کارهای شایسته و بزرگی را انجام داد .بیشترین دغدغه او،
توجه به جوانان و نشر دانش میان آنها بود و چقدر خوب آثاری که
او از خود بر جای گذاشت ،اینچنین مورد تحسین مردم قرار گرفته
است .ما باید قدردان عمر پربرکت این هنرمند باشیم.
در پایان مراسم حسام ساختیانچی نوه مرحوم بزرگ لشگریبه
نمایندگی از خانوادههای لشگری و ساختیانچی ،از کسانی که در
این مراسم حضور پیدا کردند تشکر و قدردانی کرد.
سپس پیکر زنده یاد بزرگ لشگری در میان بدرقه شاگردان،
هنرمندان و عالقمندان به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)
تشییع شد.

مردان نامور جایگاه خاصی در تمدن ایران بزرگ دارند

در ادامه مراسم سید محمد میرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه
موسیقی) پشــت تریبون قرار گرفت و گفت :مردان بزرگ و نامور
جایگاه خاصی در تمدن ایران بزرگ دارند و من بر این باورم تمدن
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هوشنگ موسیقی ما

هوشــنگ کامکار اخیر در گفت و گویی صریح و روشن
با ســایت موســیقی ما یک بار دیگر خودش را بدون هیچ
پرده پوشــی و لفافه ای عرضه کرد ...هرآنچه بود و ما دیدیم
و خواندیــم ،صداقت بود و راســتی  ...بــدون هیچ کمی و
کاســتی...چنان بی پرده و عیان و صادقانه به سواالت پاسخ
گفته که انگار در خلوت و پســتوی خانه اش نشسته است و
هیچ ابایی از طعنه مخالفان و رندان ندارد که فالن و فالن...
هوشنگ همیشه همین بوده و اساسا دلیل محبوبیت و اقبال
پیــر و جوان به این یگانه مــرد هنر و زندگی در این روزگار
رنــگ و ریا همین صراحت و صالبــت در بیان اعتقادات و
نظراتش است.
این مقدمه به معنای درســتی کامــل و صد درصدی
نظرات و دیدگاه های هوشنگ نیست کما اینکه از نظر راقم
این ســطور هوشــنگ گاه در ورطه تفریط نیز افتاده و آنجا
که در باره خواننده نظرمی دهــد که خواننده از نظر او یک
خط ملودی و همچون یک ساز ایفای نقش می کند پذیرفته
نیســت و نیاز به تعدیل دارد ویا موارد دیگرکه اینجا مجال
طرح آنها نیست.
این یادداشــت صرفا اشاره به صداقت هوشنگ در بیان
نظــرات و پرهیز او از مصلحت اندیشــی با نیت نزدیکی به
مســئوالن وذی نفوذان اســت و به عبارتی دیگر بی نیازی
او از نان قرض دادن و مســائلی از این دست است که بسیار
جای تقدیر و ستایش دارد.
حتی وفا و مالمت کشــی هوشــنگ و نرنجیدن او از
بی وفایی و قدرناشناسی دیگران نیز یکی دیگر از خصلت های
نیکو و ارزشمند اوست آنجا که علی رهبری را بعد از آن همه
بی وفایی و تخریب رفاقیش می ســتاید و هنر و دانش او را
ارج می نهد جای شگفتی است.در جایی که رهبری در پاسخ
به محبت هوشنگ و استاد گنجه ای که راه را برای آمدن او

هموار کردند آماج انتقادها و تنش های او شدند ،هوشنگ اما
هرگز پا روی انصاف نگذاشــته و توانایی او را تائید می کند
.اتفاقی که متاســفانه بسیار نادر است چرا که در این ایام هر
کس که ســر ســوزنی برخالف میل ما حرف بزند کال همه
حیثیت و دانش و توانایی او را نیز پامال و زایل می کنیم.
اینها مواردی است که متاسفانه در سالیان اخیربه شدت
فضای فرهنگی و هنری ما را مشوه و آلوده ساخته به طوری
که می بینیم چه هنرمندانی با چه اهدافی به تعریف و تمجید
از آثار و یا افراد نا متناســب با رشــته خود می پردازند و یا با
هزار و یک ترفند آثار ارزشــمند و رفتار صادقانه وخالصانه را
نادیده گرفته وبا اغراض شخصی منکوب می کنند و از طرفی
جنــس تقلبی را به جای جنس اصــل و خرمهره را به جای
گوهر یمانی قالب می زنند و اسف بار تر اینکه در این تغابن و
خسران برخی رسانه های خاص نیز محملی گرم و امن برای
این قافله مهیا و بر ضریــب این کجتابی می افزایند و اتفاقا
یکی از مواردآســیب زا که هوشنگ را هم آزرده همین نقطه
است ؛او به درستی انگشــتش را بر همین زخم می گذارد و
بانگ بر می آورد که ای اهالی رسانه آیا هرکس هرچی گفت
شما باید بدون کم و کاست بنویسید و هیچ سوالی در ذهنتان
شــکل نمی نگیرد که این گفته تا چه حد با واقعیت نزدیک
است؟مگر اولین و مهمترین وظیفه خبرنگاران مطرح کردن
پرسش های ایجاد شده در ذهن خیل مخاطبان نیست؟
در شــرایطی که اکثر هنرمندان محافظه کار شده و با
دیدن انحرافات اتفاقات زیانبــار برای فرهنگ و هنر ملی،
دم فرو بســته اند و تنها خــون دل می خورند وجود و حضور
هنرمندانی چون هوشــنگ کامکار و جسارت و شجاعت او
در بیان آســیب ها بســیار مغتنم و ارزشمند است او هوش و
هوشنگ موسیقی ماست!
حمیدرضا عاطفی
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اخبار موسیقی

بهبود اطالع رسانی به اعضا و هنرمندان و همچنین ارتباط بیشتر
با این عزیزان در اینســتاگرام به نشانی نشانیhttps://www.
 instagram.com/iranhmusic.irراه اندازی شد.
همچنین در نشست اردیبهشت ماه از سامانه جامع هنرمندان
خانه موسیقی رونمایی شد.
از مهمتریــن اهــداف این ســامانه ثبــت و ویرایش آنالین
اطالعــات فردی اعضا(اعم از نشــانی ،اطالعات تماس و عکس
پرســنلی) و ثبت سوابق و فعالیت های هنری است که برای صدور
کارت های هوشمند عضویت مورد نیاز خواهد بود .در مرحله اولیه
راه اندازی این ســامانه ،اعضای خانه موسیقی می توانند با ورود به
سامانه با آدرس  www.iranhmusic.ir/crmپروفایل خود
را مشــاهده کنند و برای ویرایش اطالعات آن اقدام نمایند .کلمه
ورود اعضا کد ملی و روز عبود در ابتدا کد عضویت درج شــده در
کارت معتبر عضویت تعیین شــده که اعضا می توانند آن را تغییر
دهند.
از همه اعضای خانه موســیقی درخواســت می شود در اسرع
وقت به ســامانه مراجعه نمایند و اطالعات مربوط به عضویتشان
را ثبت کنند.

رونمایی از سایت جدید خانه موسیقی،
اینستاگرام و سامانه جامع هنرمندان

در ماه های اولیه سال  97از سایت جدید خانه موسیقی ایران
رونمایی شــد .در وبسایت خانه موســیقی امکانات بیشتری جهت
اطالع رســانی از فعالیت های خانــه و همچنین دیگر رویدادهای
موسیقی کشور قرار دارد.
همچنیــن در ســایت جدید که با دســتگاه های تلفن همراه
و تبلــت نیز هماهنگــی دارد ،بخش هایی نظیر آرشــیو صوتی،
فیلم هــای خبری مصاحبه ها و گزارش های صوتی و تصویری راه
اندازی خواهد شد .در ســایت جدید خانه موسیقی امکاناتی برای
کانون های ده گانه در نظر گرفته و هر کانون صفحه مجزای خود
را دارد که با همکاری هیئت مدیره کانون ها بروزرسانی می شود.
صفحه اینســتاگرام خانه موســیقی نیز جهت ارتباط بیشتر با
هنرمندان و اعضای این نهاد راه اندازی شد.
اعضای خانه موســیقی ،هنرمندان و عالقمندان از این پس
می تواننــد برای اطالع از اخبــار و رویداد های این نهاد به صفحه
خانه موســیقی در اینستاگرام نیز مراجعه نمایند .این صفحه جهت
شماره بیست و نهم -بهار 97

شورای عالی خانه موسیقی تصویب کرد

محدودیت اعضای برای عضویت بیش از
دو دوره متوالی در هیئت مدیره
جلسه شــورای عالی خانه موسیقی با بررسی مسائل مختلف
مرتبط با نهاد خانه موسیقی و با پیشنهادی مشخص برای اصالح
اساسنامه در ساختمان شماره یک تشکیل جلسه داد .این جلسه با
حضور فرهاد فخرالدینی(رئیس شورا) ،حسن ریاحی ،داود گنجه ای،
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محمد سریر ،هوشنگ کامکار ،داریوش پیرنیاکان از اعضای شورای
عالی و حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه) تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل) ضمن خیر
مقدم به اعضای شــورای عالی گزارشی از عملکرد ماه اخیر خانه
موســیقی و همچنین تحوالت پیرامون موسیقی به شورای عالی
ارائه داد.

و آســیب شناســی فعالیت های موســیقی ،مطالبات صنفی و ...
گزارشــهای منظمی از فعالیت های صورت گرفته به شورای عالی
ارائه و اقدامات الزم توســط هیئت مدیــره و بخش اجرایی خانه
انجام پذیرد.
همچنین در این جلسه با توجه به مفاد اساسنامه که استخدام
نیروی انســانی در حطیه وظایف مدیرعامل است به امور اجرایی
ابالغ شــد تا نسبت به ارتقای ســطح کیفی روابط عمومی و نیاز
ســنجی برای به کارگیری فردی با تخصص مدیریت این بخش
اقدامــات مقتضــی انجام پذیرد .در این جلســه برخــی دیگر از
موضوعات موســیقی از جمله وضعییت ارکستر ها ،مسائل مرتبط
با قانون کپی رایت ،مشکالت اجرا در شهرستانها و دیگر مسائل و
مشکالت روز موسیقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
الزم به توضیح اســت جلسات هیئت مدیره خانه موسیقی به
طور منظم و بر اســاس دستور جلســات برگزار نمی شود .از نیمه
اردیبهشت جلسات مشــترک هیئت مدیره با کانون های مختلف
جهت بررسی مســائل و مشــکالت کانون ها برگزار می شود که
گزارش کلی آن در شماره آینده منتشر می شود.

شــورایعالی خانه موسیقی در این جلسه پس از بحث و تبادل
نظر پیرامون مســائل و موضوعات مطرح شــده ،پیشنهاد کرد در
اولین مجمع عمومی فوق العاده خانه موســیقی اساســنامه خانه
موسیقی بازبینی شده و بندهایی از اساسنامه اصالح گردد.
شــورایعالی پیشنهاد کرد بندی به اساسنامه خانه اضافه شود
که طبق آن اعضــای هیئت مدیره نمی تواننــد بیش از دو دوره
متوالی عضو این هیئت شوند ولی پس از یک دوره فترت ،نامزدی
مجدد آنها برای عضویت در این هیئت مدیره بالمانع باشد.
جلسه مشترک شورای عالی و هیئت مدیره
خانه موسیقی برگزار شد

در جلسه هیئت مدیره با مدیرکل دفتر موسیقی
مطرح شد

خانه موسیقی از اقدامات مثبت دفتر موسیقی
حمایت می کند
جلســه هیئــت مدیره خانه موســیقی ایران بــا حضور علی
ترابی(مدیر کل دفتر موســیقی) با بررســی راهکارهای همکاری
متقابل و همچنین وضعیت کلی موســیقی کشور در خانه موسیقی
برگزار شــد .در این جلســه ســید محمد میرزمانی(رئیس هیئت
مدیره) ،تقی ضرابی ،داود گنجه ای،مسعود شعاری،بهداد بابایی(از
اعضای هیئت مدیره) ،حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل) ،حمیدرضا
عاطفی(معاون اجرایی) ،علی ترابی(مدیر کل دفتر موسیقی وزارت
ارشاد) و مجید فروغی (مدیر روابط عمومی معاونت هنری) حضور
داشتنند.

جلســه مشترک شورای عالی خانه موســیقی و هیئت مدیره
این نهاد با موضوع بررســی موضوعات مرتبط با خانه موســیقی
برگزار شد.
این جلســه با حضور فرهاد فخرالدینی(رئیس شورای عالی)
داود گنجه ای(قائم مقام خانه) ،محمد ســریر ،هوشــنگ کامکار،
حسن ریاحی(از اعضای شورای عالی) ،سید محمد میرزمانی(رئیس
هیئت مدیره) حمیدرضا نوربخش(مدیر عامل) تقی ضرابی ،مسعود
شــعاری ،بهداد بابایی ،هنگامه اخوان(از اعضای هیئت مدیره) ،آذر
هاشــمی (بازرس) و حمیدرضا عاطفی (مدیر اجرایی) برگزار شد و
تصمیماتی اتخاذ گردید.
در این جلسه با مثبت ارزیابی کردن جلسه و نشست نوروزی
و مباحث مطرح شــده از سوی اعضا و پیشــنهادهای ارائه شده،
قرار شــد نسبت به ارتقاء سایت ،رســیدگی به مسائل و مشکالت
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