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گروه فرهنگ و هنر| مسابقات گروه نوازي در دو رشته 
موسيقي ايراني و موسيقي كالسيك امروز در تاالر شهيد 
آويني دانش��گاه تهران به كار خود پايان خواه��د داد. اين 
مسابقات كه در راستاي جلب توجه جوانان ايراني به هنر 
نوازندگي و معيارهاي زيباشناسانه  آن شكل گرفته است 
با انتشار فراخواني در دانشگاه هاي سراسر كشور كار خود 
را آغاز كرد و س��رانجام با رقابت 9 گروه در رشته موسيقي 
ايراني و 11 گروه در حوزه موسيقي كالسيك، به كار خود 
پايان داد. دكتر آذين موحد، رييس دپارتمان موس��يقي 
دانش��كده  هنرهاي زيبا دانش��گاه ته��ران در گفت وگو با 
»اعتماد« انگيزه برگزاري اين مس��ابقات را دغدغه گروه 
موسيقي دانشگاه تهران براي اشاعه موسيقي در تقابل با 
جريان تجاري آن دانست و گفت: »ما مخالفتي با صنعت 
موسيقي يا شو_ بيزنس نداريم ولي به دليل آنكه احساس 
مي كنيم سياست هاي ملي در جهت معرفي و حمايت از 
همه سبك هاي مختلف نيس��ت، به همراه برخي اساتيد 
و اعضاي هيات علمي دانش��كده به اين نتيجه رس��يديم 
تا مس��ابقه اي را در ح��وزه گروه نوازي بين دانش��جويان 
دانشگاه ها برگزار كنيم. چون معتقديم موسيقي فرآيندي 
فرهنگي_ اجتماعي است كه تفكر، مدنيت و نگاه افراد به 

زيبايي شناسي را شكل مي دهد.« 
دكتر موحد با اشاره به رشد جريان 
تجاري در موس��يقي راي��ج امروز 
اي��ران گف��ت: »متاس��فانه امروزه 
بخش اعظمي از جوانان ايراني كه 
به موس��يقي عالقه مند هس��تند، 
صرفا براي پر ك��ردن صفحه هاي 
مجازي )اينستاگرام ش��ان( در اين 
رشته تحصيل مي كنند. اين جريان 
عجيبي است كه در ايران به شدت 
رش��د كرده و ما معتقديم در نظام 
دانشگاهي، كه نقش بسيار مهمي 

در فرآيند علمي و زيباشناس��انه موس��يقي ايفا مي كند، 
مي توانيم خالف اين جريان با برگزاري چنين رويدادهايي 
رفتار كنيم.« دكتر آذين موحد سياستگذاري هاي نادرست 
را عامل به وجود آورنده وضع نامتعادل موس��يقي در اين 
س��ال ها مي داند و معتقد است به س��بب نبود بسترهاي 
تفكري هدفمند در نظام فرهنگي ما، همه موسيقي ها به 
يك ميزان حمايت نمي شود: »اميدواريم بتوانيم اين رويداد 
را به طور مداوم و ساالنه يا هر دو سال يك بار برگزار كنيم تا 
جامعه ايران و به خصوص جواناني كه به موسيقي عالقه مند 
هستند، بتوانند رابطه شان را با موسيقي غير تجاري حفظ 
كنند.« او در ادامه به سمينار »خالقيت در موسيقي ايران« 
كه دو سال پيش در دانشگاه تهران برگزار شد، اشاره كرد 
و برپايي مسابقات گروه نوازي را در همان راستا دانست و 
گفت: »امسال به اين فكر افتاديم كه با برگزاري يك مسابقه 
گروه نوازي، جوانان را به سوي نگاه آكادميك جذب كنيم 
تا از طريق آن، قوه زيبايي شناسانه  آنها را در مسير درست 
ترغيب كنيم. به همين دليل است كه بعد از دو روز برگزاري 
اين مسابقه، در روز آخر مستركالسي را برگزار مي كنيم تا 
گروه هاي شركت كننده در حضور اساتيد و داوران، از چند و 
چون داوري اجراهاي شان باخبر شوند و اين اجراها را مورد 

بررسي قرار دهند.«
جريان غالب موسيقي ايران به سمت آثار و اجراهاي تجاري 
رفته است كه براي جذب مخاطب بيشتر، به هر ظرفيتي 
چنگ مي اندازد. مدتي گروه نوازي با آنسامبل هاي عريض 

و طويل، آن هم با تلفيق س��ازهاي ايران��ي و غربي مد روز 
مي شود و مدتي ديگر موسيقي آميخته به هنرهاي نمايشي 
و تصويري از هيچ تالش��ي براي جذب مخاطب بيش��تر 

كوتاهي نمي كند. 
دكتر آذين موح��د درباره اينكه چرا ش��اخه گروه نوازي را 
براي برگزاري اين مسابقات در نظر گرفته اند به »اعتماد« 
گفت: »از طريق برگزاري جش��نواره ملي موسيقي جوان 
تالش هاي بسيار زيادي براي تقويت رويكرد تكنوازي در 
جوانان شده اس��ت. بنابراين اجراي اين مسابقات در كنار 
اين جشنواره مي تواند معنادار باشد. همه ما معتقديم هنر 
واالي نوازندگي در تلفيق معيارها و اصول زيباشناس��انه 
با گروه ن��وازي و همنوازي به اوج خود مي رس��د. اساس��ا 
در نظام هاي آكادميك، برگزاري كالس هاي موس��يقي 
مجلس��ي يا گروه نوازي نقش بس��يار مهمي در توس��عه 
مهارت هاي تكنوازي هنرجويان دارند. در اصل با همنوازي 
اس��ت كه نوازنده ه��ا درك واقعي خ��ود را از رنگ پردازي 

موسيقايي و ساختار موسيقي نشان مي دهند.«
اما از آنجا كه بخش اعظمي از جوانان موسيقي ايران بدون 
گذراندن دوره هاي آكادمي��ك، تنها به صورت خصوصي 
نوازندگي را فراگرفته اند به نظر مي رس��د برگزاري چنين 
مس��ابقاتي فقط بتواند بخش اندكي از جوانان را به سوي 
خود جلب كند. اما رييس دپارتمان موس��يقي دانشكده 
هنرهاي زيبا دانشگاه تهران در اين باره اشاره كرد: »در آغاز 
ما قصد داشتيم كه اين مسابقات را فقط براي دانشجويان 
موسيقي برگزار كنيم. اما چون نسبت به تطابق معيارهاي 
زيبايي شناس��ي و نحوه انتقال آنها در دو رشته موسيقي 
كالسيك و ايراني، حتي در سطوح دانشگاهي هم مشكل 
داريم، درب��اره نوع رپرتوار اجرايي مش��ورت هاي زيادي با 
اس��اتيد و داوران انجام داديم. آن وقت بود كه آنها هم اين 
نكته را مطرح كردند كه اگر بنا باشد به دل آحاد ملت دست 
پيدا كنيم و با آنها تعامل داشته باشيم، نبايد كار را فقط به 
دانشجويان رشته موسيقي محدود كنيم. به همين دليل 
مسابقه ما براي دانشجويان دانش��گاه هاي سراسر كشور 
تدارك ديده ش��ده چنان كه گروه هايي از دانشگاه شهيد 
بهشتي و صنعتي شريف هم در اين برنامه حضور دارند. اما 
براي كنترل معيار ضمني و طيف سنجي مخاطبان، شرط 
اصلي را برمبناي »دانشجو بودن« 
اعضاي گروه گذاشتيم هر چند در 
ادامه اعالم كرديم لزومي ندارد هم 
اعضاي گروه دانش��جو باشند بلكه 
مهم است كه سرپرس��ت گروه ها 

حتما دانشجو   باشد.«
در نظ��ام فرهنگ��ي ام��روز ايران 
پيداس��ت كه به جرياني نياز داريم 
كه اهميتي خ��اص ب��راي مقوله 
زيبايي شناسي قايل شود. از طريق 
همين جريان اس��ت كه در مقابل 
جري��ان صنع��ت هن��ر )در اينجا 
مشخصا موس��يقي تجاري( مي توان پافشاري كرد. آذين 
موحد در اين باره گفت: »بحث ما اين نيست كه آن جريان 
را از بين ببريم چون به واسطه چرخش هاي مالي كه براي 
نظام هاي سياسي- اجتماعي ايجاد مي كند، قدرت كالني 
مي خواهد. ولي وظيفه ما اين است كه براي حقانيت حرفه 
خودمان و ايجاد فرصت موازي، به بهترين شكل تالش مان 
را انجام دهيم. حاال كه نظام فرهنگي اجازه نمي دهد اين 
اتفاق در صدا و سيما بيفتد، دانشگاه ها با پشتيباني وزارت 
ارش��اد مي توانند در جهت عكس عمل كنند تا مردم حق 
انتخاب هاي بيشتري داشته باش��ند.«اين استاد دانشگاه 
درباره لزوم حمايت هاي دولتي در راس��تاي تداوم چنين 
جريانات هنري افزود: »ما لزوما نمي توانيم سياستگذاري 
فرهنگي انجام دهيم چون اصال كار دانش��گاه اين نيست. 
در اصل قصد داريم فرصت��ي براي جوان��ان ايجاد كنيم. 
طبيعي اس��ت اگر در اين راه حمايت هايي صورت گيرد، 
اين مسابقات مي توانند به صورت ساالنه يا هر دو سال يك 
بار برگزار شوند. خوشبختانه در اين راستا دفتر موسيقي 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي هم حمايت خودش را 
به طور كامل اعالم كرده است. از بستر اين مسابقات اتفاق 
مهمي رخ مي دهد و جوانان و گروه هاي برگزيده تا يك سال 
فرصت آن را دارند كه رپرتوار خودشان را براي ضبط و نشر 
آماده كنند. اين آلبوم ها در دو حوزه موسيقي كالسيك و 
موسيقي ايراني توسط انتش��ارات دانشگاه تهران منتشر 

خواهند شد.«

گ�روه فرهن�گ و ادب| بيس��ت و شش��مين دوره از 
نمايشگاه قرآن كريم در حالي برگزار مي شود كه بيش از 
20 موسسه بين المللي معتبر جهاني براي شركت، اعالم 
آمادگ��ي كرده اند. آنگونه ك��ه دس��ت اندركاران برگزاري 
اين جشنواره و نمايش��گاه جهاني گفته اند، امسال عالوه 
بر برنامه هاي معمول در س��ال هاي گذش��ته، برنامه هاي 
متنوع و ج��ذاب ديگري براي اس��تفاده هرچه بيش��تر 

بازديد كنندگان افزوده شده است. 
فعاليت هاي هنري، علمي و آموزشي

 

نمايشگاه قرآن كريم كه هرساله همزمان با فرارسيدن ماه 
مب��ارك رمض��ان، درته��ران برگ��زار مي ش��ود، يكي از 
نمايشگاه هايي است كه در تعدد برنامه هاي مربوط به علوم 
قرآن��ي كم نظيراس��ت زي��را زيربناه��اي محتواي��ي و 
برنامه ريزي ه��اي منس��جم فرهنگي- هن��ري، علمي و 
آموزشي راتوامان در دل خود دارد. برپايي نمايشگاه قرآن 
كريم و افزون ش��دن مراكز فعال جهاني و همچنين آمار 
بازديد كنندگان درهرسال، نشان مي دهد كه اين نمايشگاه 
تا حد زيادي توانس��ته به اهداف خ��ود در زمينه هديه و 
آموزش عل��وم قرآني موفق عمل كند. ع��الوه بر مهمانان 
موسس��ات بين المللي حاضر در نمايش��گاه امسال، چند 
وزارتخانه و مركز دانشگاهي و نهاد مردمي و مراكز حوزوي 

نيز در اين رويداد شركت دارند. 
 برنامه هاي ويژه براي نابينايان

يكي از مسووالن برگزار كننده اين دوره از نمايشگاه، گفته 
اس��ت كه همزمان با اين دوره از جش��ن بين المللي قرآن 
كريم، در 1۷ استان كشور، جشن رمضان برگزار مي شود 
كه بخشي از ُبن هاي خريد محصوالت قرآني به استان ها 
اختصاص پيدا مي كند. همچني��ن از جمله كارهاي ويژه 
ما در اين نمايش��گاه، رونمايي از نخستين شماره نشريه 
»شبنم« همزمان با نخس��تين روز نمايشگاه قرآن است؛ 
سعي مي كنيم تا پايان سال 9۷ حداقل 10 شماره از اين 
نشريه را منتشر كنيم. رسيدگي به امور نابينايان از ديگر 
اولويت هاي م��ا در دوره جديد نمايش��گاه خواهد بود به 
اين صورت كه حداقل پنج راهنماي اختصاصي از خواهران 
و برادران براي نابينايان در نمايشگاه درنظر گرفته خواهد 
شد. به گزارش ستاد خبري بيست و ششمين نمايشگاه 
بين المللي قرآن كري��م او گفته ك��ه »برنامه محوري« از 
ديگر رويكردهاي اصلي دوره بيس��ت و شش��م نمايشگاه 
قرآن است. ما نمايشگاه را تماشاخانه نمي دانيم، بلكه آن 
را به چشم يك جشنواره بزرگ قرآني با جنبه هاي مختلف 
هنري، محتوايي و فرهنگي مي بينيم كه ش��خصيت ها و 

نهادها و مراكز قرآني از سراسر كشور با طرح و برنامه امكان 
مشاركت در آن را دارند. تالش كرديم نمايشگاه قرآن را از 
روزمّرگي و انفعال خارج كرده و موثر واقع شويم. همچنين 
در اين دوره با بررسي هاي صورت گرفته از حضور عده اي با 
توقعات خاص، جلوگيري كرديم. در اين زمينه اتاق فكر و 
كارگروه طرح و برنامه تشكيل شد. در مجموع بيش از ۴00 
طرح و برنامه دريافت ش��د كه پس از بررسي هاي الزم در 
نهايت 120 طرح به تاييد رسيد. در اين دوره از نمايشگاه 

طرح هاي بسيار سودمند و پويا اجرا مي شود. 
 حضور چهره هاي برجسته جهاني

امسال در نمايش��گاه قرآن كريم، چهره هايي برجسته از 
كشورهاي اسالمي مانند مالزي، تركيه، روسيه، آذربايجان، 
عراق و... حض��ور دارند كه درطول برگزاري نمايش��گاه با 
چهره هاي فرهيخته قرآني اي��ران در اين زمينه به بحث و 
تبادل نظر خواهند پرداخت. عالوه بر اين، چهار تحريريه 
مستقل توليد محتوا در بخش بين الملل فعال خواهد بود كه 
نتيجه فعاليت آنها عالوه بر انعكاس روي سايت ها، به صورت 
فيزيكي منتش��ر خواهد ش��د. در اي��ن زمينه همچنين 
مجالتي ب��ه زبان ه��اي عرب��ي، انگليس��ي، اردو و تركي 

آذربايجاني منتشر مي شود. 
حضور رييس جمهور و تجليل از خادمان قرآني

همزمان با اين دوره از نمايشگاه بين المللي قرآن، بيست 
و سومين دوره انتخاب خادمان قرآن كريم، همزمان با 1۵ 
رمضان سالروز والدت امام حسن مجتبي )ع( و با دعوت 
از رييس جمهور برگزار مي شود. در آستانه چهلمين سال 
پيروزي انقالب اسالمي قرار داريم و برخي فعاليت هاي 
بخش هاي مختلف نمايشگاه به اين جنبه اختصاص دارد. 
در اين راستا از چهره هاي برجس��ته انقالب اسالمي كه 
نقش مهمي در به ثمر رس��يدن انقالب ايفا كرده و امروز 
به ديار باقي شتافته اند در غرفه اي خاص تجليل و آثاري 
نيز در اين زمينه رونمايي مي ش��ود. همچنين غرفه اي 
به فعاليت هاي معاونت قرآن و عترت ب��ه عنوان يكي از 
دس��تاوردهاي ملموس قرآني جمهوري اسالمي ايران 

اختصاص مي يابد. 
تنوع گسترده موضوعي

آن گونه كه مس��ووالن برگزاري نمايش��گاه مي گويند، 
امس��ال، جنبه فروش��گاهي بر جنبه علمي و محتوايي 
غلبه دارد، ولي سعي بر اين است كه اين جنبه ها بر جنبه 
فروش��گاهي ارجحيت و غلبه داش��ته باش��د. نمايشگاه 
 قرآن كريم، عرصه ارايه توانمندي ها و جش��نواره بزرگ 

فعاليت هاي مختلف قرآني در جمهوري اسالمي است. 

به گفته خ��ود 30 س��ال عمرس��وزي كرده ت��ا چنين 
دسترنجي پديد آمد. گويا يك بار نسخه اي در سال 38۴ 
به پايان رسانيده و بار ديگر در ۴00 هجري تحريري تمام 

كرده است. 
فردوس��ي دهقان زاده بوده. دهقان نه به معناي رعيت بل 
به معناي قديم��ي آن يعني نجيب زاده، خ��رده مالكي 
كه اهل معرفت بود و دليري. هرچند اين دهقانان خود از 
رعايا ماليات مي ستاندند و با اعراب بده بستان داشتند اما 
در عين حال، با تسلط قوم عرب مخالفت مي ورزيدند و از 

زمان ساسانيان پاسدار فرهنگ ايران بودند. 
اما گويا فردوس��ي خود براي تدوين ش��اهنامه هست و 
نيستش را داده. او جابه جا در شاهنامه از شرايط سختش 

مي نالد. 
نماندم نمكسود و هيزم نه جو
نه چيزي پديد است تا جو درو
بدين تيرگي روز هول و حراج

زمين گشت از برف چون گوي عاج 
بستر تاريخي و تدوين نامه ي داستان

دوران متالطم فردوسي خود قابل توجه است چرا كه ما 
بي نگاه به آن دوران پس از هزارسال گويي همين امروز با 
او سلفي گرفتيم و او در هپروت هزارساله دست و پا مي زند. 
دوران پر تالطمي كه از افول ساس��انيان آغاز ش��ده و به 
غزنويان مي رسد و مسير چهارصدساله اي را براي جبران 
شكس��ت طي مي كند. در اين دوران پس از حمله تازيان 
و خلفاي اموي و عباس��ي كه زبان عربي زبان اول ايرانيان 
مي شود، به تدريج با كشاكش بسيار صفاريان و سامانيان 
تقالي بازيابي هويت ايراني، عاملي مي شود براي بازگشت 
به گذش��ته. در آغاز اين كار با ترجمه فارس��ي قرآن آغاز 
مي شود و سپس تر با بازنوش��ت و گردآوري آثار باستاني 

تداوم مي يابد. 
يكي نامه بود از گِه باستان 
فراوان بدو اندرون داستان

پراگنده در دست هر موبدي 
از او بهره اي نزد هر بخردي

پيش از او دقيقيِ  زرتشتي هزاربيت آن را سروده بود كه با 
به قتل رسيدنش ناكام ماند. اين كار فردوسي ارج نهادن 
به كار دقيقي اس��ت اما در عين حال به قي��اس، از قدرت 

تصويرسازي و صحنه آرايي برابر ِ دقيقي مي گويد. 
همزمانِي فردوسي هم با قول اس��تاد جنيدي با محمود 
غزنوي همسال نيست. محمود در زمان سرودن شاهنامه 
هشت ساله است. در تاريخ بيهقي هم از شاعران همزمان 
او، نامي از فردوسي نيست. در متون شاهنامه فلورانس، او 
مدح محمود نگفت. حسن ميمندي در اين نسخه، عكس 
نسخه هاي ديگر، دشمن فردوسي است. او سلطان محمود 
را از دادن زر به فردوسي وا مي نهد و به جاي زر، سيم در آن 
نهاده و به فردوسي پس مي فرستد كه باعث خشم محمود 
شده و او به ميمندي دشنام مي دهد. اين افسانه سازي ها 
البته در داستان هاي سوزناك دختر دم بخت فردوسي و 
مرگ او هنگامه مي كند كه به قول مينوي محلي از واقعيت 

ندارد. 
شاهنامه كتابي در ستايش شاهان است؟ 

جنيدي مي گويد كه سامانيان و غزنويان شاه نبودند و تنها 
القاب موجود در اسناد تاريخي آن دوران لقب امير بوده و 
بس. از اين رو حتا شاهنامه كتابي منظوم در رساي شاهان 
نيست بل داستان شاهان است. شاه در اينجا، برگرفته از 
خداي اس��ت كه ش��اه و خدا برابرند. يكي اما در آسمان و 

ديگري در زمين. 
كتاب »خداي نامك« يا شاهنامه منصوري كتابي است 
به نثر و منبع مهم براي فردوسي. به گفته استاد ذبيح اهلل 
صفا خداي همان شاه است و خداي نامك تاريخ شاهان. از 
سويي خوِد فردوسي در هيچ جاي كتابش آن را شاهنامه 

نخوانده. بل گفته: 
نباشي بر اين نيز همداستان

يكي بشنو از نامه باستان
بمانم به گيتي يكي داستان

از اين نامور نامهي باستان
يا: كنون باز گردم به آغاز كار

سوي نامور شهريار
بدين نامه شهرياران پيش

بزرگان و جنگي سواران پيش 
 همين طور: نامهي نام��ور، نامور نامه، ف��رخ نامه، نامهي 
پارسي و... ناميده است. او اين كتاب را در شصت هزاربيت 
س��روده كه ده هزاربيتش مفقودشده. س��ه بخش دارد: 

اساطيري. حماسي و تاريخي. 
آميختگِي اسطوره و حماسه و تاريخ البته در همه ي اين 
س��ه بخش وجود دارد. فرازهاي��ي از پهلوانان اش��كاني 
يا ديدگاه ه��اي آيين مه��ري و زرتش��تي در اين بخش 
قابل توجه اس��ت كه خود مبحث مفصلي را مي طلبد. از 
كيومرث كه نخستين انسان )انسان كامل( است، خداي 
نباتي كه با رويان��دن ريواس خود زن و مرد نخس��تين را 
مي آفريند. اين اسطوره آفرينش البته در دوران باستانِي 
ميانه، يعني ساس��انيان، توس��ط مغ هاي زرتش��تي در 
بهينه سازي اوس��تا صورت مي گيرد. رس��تم و نياكانش 
تبلور اين سنت مهرياند و اس��فنديار پهلوانان زرتشتي. 
اينكه جمشيدشاه، شاه نبود، خدايي است � يم � هنديي 
كه عامل زايش آدمي اس��ت. همچون رس��تم كه ايزدي 
هندي ايرانيست همچون ايندرا خداي جنگ كه پس از 
گذر تاريخ در دوره اشكانيان پهلواني مي شود بر ساخته ي 
فردوسي )رستم در اوستا نيست(. يا خوِد آژدي هاك كه 
اژدهاي سه سر و سه پوز اس��ت و در شاهنامه پا بر زمين 
مي گذارد مي شود ضحاك ماردوش و كشنده جمشيد و 
مقلوب فريدون. در ش��اهنامه نيروهاي رازآميز آسماني، 
اسطوره و افسانه به واقعيت بدل مي شود و ماوراءطبيعت 
به عرصه طبيعت فرود مي آيد. از اين رو شاهنامه در جوهر 
خود واقع گراست. شاهنامه حماسه تاريخي و درونمايه آن 

تاريخ ايران است. )ارمغان مور. مسكوب( 
سخن هرچه گويم همه گفته اند.
بِر باِغ دانش همه ُرفته اند

شاهنامه متكي به داستان هاي پيشين باستاني است. اما 
پيش از آنكه به متن هاي پهلوي زرتش��تي وابسته باشد، 
به سنت زنده و پوياي روايات شفاهي و گاه مكتوب شرق 
ايران وابس��ته اس��ت و به همين دليل با متون حماسي 
اوس��تا تفاوت دارد هرچند به گماني خوِد شاهنامه يكي 
از منابع زرتشتي است. او راوي داس��تان هاي شرق ايران 
است و از اين رو در ش��اهنامه از داستان هاي جنوب ايران 
كمتر نشاني است. به عبارتي حكيم توس ناظمي است كه 

داستان هاي پيشين خود را به نظم در مي آورد.
 ادامه دارد

شاهنامه، تاريخ به زبان رويا دكتر آذين موحد از برگزاري مسابقات گروه نوازي دانشجويان گفت 
 تقابل دانشگاه با موسيقي تجاري

نمايشگاه قرآن كريم و حضور پررنگ فرهيختگان  تجربه و تمرين دارد تا جاي خودش را در سطح بين المللي 
باز كند اما خوشبختانه با در نظر گرفتن تمام اين شرايط 
به نظر من بس��يار خوب پيش رفته ايم و باالخره به نقطه 

ايده آل مان خواهيم رسيد. 
  پيش از اين ش�ما به عنوان آهنگس�از هم بسيار 
فعال بوديد اما به نظر مي رسد در اين دو سال بيشتر 
روي رهبري اركستر تمركز داش�ته ايد. با اين حال 
قرار است دو قطعه تازه از ساخته هاي تان براي اجرا 
در بازي هاي جام جهاني توسط اركستر سمفونيك 
تهران آماده شود. درباره اين قطعات و ساختار آنها 

بيشتر توضيح مي دهيد؟ 
طبيعتا اين روزها بيشتر تمركز من روي اركسترسمفونيك 
است و فرصت كمتري براي آهنگسازي دارم. اما با اين حال 
كار آهنگسازي ام را نيز ادامه مي دهم مثل دو قطعه اي كه 
براي بازي هاي جام جهاني ساخته و سعي كرده ام تا حال 
و هواي اين رويداد مهم ورزشي را در موسيقي ام پياده كنم. 
من حدود 20 سال پيش هم تجربه اي شبيه به اين داشتم. 
وقتي ايران در بازي هاي آس��يايي تايلند در شهر بانكوك 
حضور پيدا كرد از من و آهنگسازان ديگري از كشورهاي 
مختلف درخواس��ت ش��د تا براي افتتاحي��ه و اختتاميه 
قطعاتي بنويسيم. من دو قطعه نوش��تم كه به همراه يك 
گروه كر 200 نفره با اركستر سمفونيك بانكوك اجرا شد. 
بنابراين وقتي پيشنهاد س��اخت قطعاتي براي بازي هاي 
جام جهاني مطرح شد، برايم بسيار خوشايند بود. من سعي 
كردم در اين دو قطعه شور و حركت ورزش را حفظ كنم و 
به عنوان يك آهنگساز ايراني، از وجوه موسيقي سرزمينم 

بهره بگيرم. 
  پي�ش از اين قرار ب�ود عليرضا قربان�ي به عنوان 
خواننده يكي از اين قطعات، اركستر سمفونيك را 
در روس�يه همراهي كند اما از اين كار انصراف داد. 

دليل اين انصراف چه بود؟
آن قطعه  چيز ديگري بود و ق��رار بود آقاي عليرضا قرباني 
از روي ش��عر زيبايي از آقاي ساعد باقري با محتواي ملي- 
ميهني بخوانند اما به دليل برخي مسائل شخصي ترجيح 
دادند در اين برنامه حضور نداشته باشند. اما من براي اين 
بازي ها دو قطعه سازي نوشته ام كه مولفه ها و مشخصه هاي 

ايراني دارند. 
  وقتي صحبت از مولفه هاي ايراني مي شود اولين 
تلقي اس�تفاده از سازهاي ايراني اس�ت. آيا در اين 
قطعات از س�ازهاي ايراني بهره گرفته ايد يا اينكه 
س�اختار كل�ي موس�يقي برگرفت�ه از مولفه هاي 

موسيقي ايراني است؟ 
براي رس��يدن به هويت ايراني مي توان از اين س��ازها در 
آنسامبل اركستر بهره برد اما اس��تفاده از سازهاي ايراني، 
صرفا قطعه را ايراني نمي كند. كما اينكه اگر قطعه اي براي 
اركستر سمفونيك بنويسيد لزوما غربي نخواهد بود. مثال 
قطعاتي كه احمد پژمان، حش��مت س��نجري يا حسين 
دهلوي براي اركستر سمفونيك نوشته اند اگرچه ساختار 
اركس��تر غربي دارند اما وقتي اجرا مي شوند پيداست كه 
آهنگسازي از مشرق زمين آنها را نوشته است. من هم در 
قطعاتي كه ساخته ام تالش كرده ام تا اين قوانين را رعايت 

كنم. 
  در خبرها اعالم ش�ده بود تركيبي از دو اركستر 
س�مفونيك و ملي ب�راي اج�را در روس�يه آماده 

مي شوند. اين تركيب به چه شكل خواهد بود؟
وقتي به چنين سفرهايي مي رويد محدوديت هايي از نظر 
هزينه  وجود دارد. چنانچه اعالم ش��ده قرار است تعدادي 
از نوازنده هاي اركس��تر ملي به اركستر سمفونيك اضافه 
شوند. بنابراين ما مجبور شديم اركستر سمفونيك را كمي 
كوچك تر كنيم تا برخي از نوازنده هاي اركستر ملي به ما 

ملحق شوند. 
  نوازنده هاي اركس�تر س�مفونيك تهران اكثرا يا 
فارغ التحصيالن هنرس�تان موس�يقي هستند يا 
دانشجويان دانش�كده هاي موس�يقي. با توجه به 
اينكه ش�ما در تعامل مس�تقيم با آنها قرار داريد، 
وضعيت آموزش موس�يقي در ايران امروز را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟ 
جا دارد اينجا از معلماني كه دارند هنرجو تربيت مي كنند 
تشكر كنم. معلم ها كار بزرگي انجام مي دهند. 99.9 درصد 
اين نوازنده ه��ا در ايران تحصيل كرده اند. م��ا پيش از اين 
با كمبود نوازنده هارپ در ايران روبرو بوديم و اين مس��اله 
هميشه مشكل س��از بود اما با تعليم معلمان خوبي كه در 
اين رشته فعال هستند در حال حاضر چهار نوازنده هارپ 
براي اركستر داريم كه نشان مي دهد آنها كار خودشان را به 
بهترين شكل انجام داده اند. ولي اين كار بايد مثل دوره اي 
كه من در ايران درس مي خواندم، سيس��تماتيك ش��ود. 
آن زمان از 10 سالگي وارد هنرستان موسيقي مي شديم 
و با برنامه هاي مدون و معلمان خوبي ك��ه براي ما در نظر 
گرفته ش��ده بود، قدم به قدم پيش مي رفتيم تا به مرحله 
اخذ ديپلم و بعد هم دانش��كده و دانشگاه برسيم. االن اين 
سيس��تم به هم ريخته اس��ت. با اين حال همين نزديك 
80 نفر نوازنده  اركس��تر س��مفونيك، هم��ه تعليم ديده  
هنرستان ها، دانشگاه ها و بخش خصوصي هستند. معلمان 
كارشان را خوب انجام مي دهند و نمونه آن شاگرداني است 
كه به بدنه اركستر اضافه  شده اند ولي براي به ثمر رسيدن 
يك نتيجه ايده آل نيازمند حمايت دولتي آن هم در همه 
ش��هرها )و نه فقط در تهران( هس��تيم. كاش مي شد هر 
شهري يك هنرستان موسيقي فعال داشته باشد. هر چند 
در حال حاضر بعضي شهرها هنرستان موسيقي دارند، اما 
كامل نيس��تند چون در كل حمايت علمي و آكادميك از 
آنها نمي شود. اينها كمبودهايي است كه به بدنه موسيقي 
ما آسيب مي رس��اند. اگر حمايت از اين نسل مورد توجه 
قرار مي گرفت و بودجه روش��ني داش��ت، نتيجه بهتري 
مي گرفتيم. ما جوانان با اس��تعداد زياد داريم اما امكانات 

كافي ندارند. 
  همين چن�د روز پيش دي�دم كه بني�اد رودكي 
فراخواني براي جذب نوازنده ص�ادر كرده بود. اين 
نوازنده ها قرار است به بدنه اركسترها تزريق شوند 

يا اينكه برنامه ديگري داريد؟
خوب اس��ت كه اين فراخوان ها صادر شوند چون معتقدم 
يك كشور نبايد فقط يك اركستر سمفونيك داشته باشد. 
ما بايد اركسترهاي مختلف داشته باشيم. من پيشنهاداتي 
مبني بر تشكيل اركسترهاي متنوع داده ام كه اين فراخوان 
بيش��تر آن بخش  را در برمي گيرد. هر چه تعداد نوازنده ها 
بيشتر باشد تعداد اركسترهايي كه مي توانند شكل بگيرند 
هم بيشتر مي شود. خوب است ما از شهرستان هاي مختلف 
نوازنده ها را براي حضور در اركس��ترهاي مختلف دعوت 

كنيم تا فعاليت شان را به صورت حرفه اي دنبال كنند. 
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اگرچه اركس�تر س�مفونيك ته�ران با پيش�ينه 
85 ساله اش از قديمي ترين اركسترهاي خاورميانه 
به ش�مار مي رود اما اين س�بقه طوالن�ي دليلي بر 
حضور مستدام و پيوس�ته آن بر بدنه هنري ايران 
نيست. از س�ال 1312 كه غالمحسين مين باشيان 
اركستر بلديه را راه اندازي كرد، در برهه هاي زماني 
مختلف و به فراخور فراز و نش�يب هاي سياس�ي- 
اجتماعي، اين اركس�تر هم پس�تي و بلندي هاي 
فراواني را تحم�ل ك�رد. از تعطيلي در س�ال هاي 
1324-1320 )به واس�طه تبعات جنگ جهاني دوم 
و بركنار شدن مين باشيان( گرفته تا وقفه اي كه در 
س�ال 1329 به دليل مهاجرت پرويز محمود، رهبر 
اين اركس�تر به وجود آم�د. هر چند ت�ا اوايل دهه 
50 با كمك هاي دولتي و بودجه مس�تقل، اركستر 
سمفونيك توانست كج دار و مريز به كار خود ادامه 
دهد اما با وقوع انقالب 57 و پ�س از آن جنگ بين 
ايران و عراق، اين اركس�تر باز هم دچار نابساماني 
شد. چنان كه سرانجام با انصراف حشمت سنجري 
از رهب�ري اركس�تر در س�ال 1368 اين اركس�تر 
تعطيل شد. پس از سنجري رهبران مختلفي )مثل 
فرهاد مش�كات، فريدون ناصري، نادر مش�ايخي، 
ايرج صهبايي و علي رهبري و غيره( زمام امور را به 
دس�ت گرفتند اما گاه و بي گاه به دليل نبود بودجه 
مشخص و كم اهميت پنداشتن موسيقي )باالخص 
موسيقي كالسيك( سايه بي ثباتي و تشويش بر سر 
اركستر و نوازندگانش پهن بود. حاال اگرچه سال ها 
از آن دوران مبه�م و پراغتش�اش، آخرين تغيير و 
تحوالت اركستر، غضب علي رهبري و عزيمتش از 
ايران مي گذرد اما شهرداد روحاني بيش از دو سال 
است كه چوب رهبري اركستر را به دست گرفته و 
با برنامه ريزي مدون تالش كرده تا نوازندگان جوان 

آن را براي حضور در عرصه هاي جهاني آماده كند. 
 اركس�تر س�مفونيك ته�ران ق�رار اس�ت 28 
ارديبهش�ت ماه در تاالر وح�دت روي صحنه رود 
اما اي�ن گفت وگو ن�ه فقط درب�اره اين اج�را بلكه 
درباره حض�ور آن در بازي هاي ج�ام جهاني 2018 
روسيه است. ش�هرداد روحاني براي اين اجراها دو 
قطعه سازي نوشته كه قرار است در سه شهر روسيه 
)مس�كو، كازان و س�ن پترزبورگ( به همراه برخي 
قطعات ديگر اجرا ش�ود. با اين آهنگس�از و رهبر 
اركستر درباره اجراي اركس�تر سمفونيك تهران 
در تاالر وح�دت و البته چند و چ�ون حضورش در 

بازي هاي جام جهاني فوتبال گفت وگو كرده ايم. 

  در اجراي 28 ارديبهشت ماه قرار است با اركستر 
س�مفونيك ته�ران قطعات�ي از دورژاك، موزارت 
و بتهوون را روي صحن�ه اجرا كني�د. در وهله اول 
بد نيس�ت به اين بپردازيم كه رپرت�وار اجرايي هر 

كنسرت را بر چه اساسي انتخاب مي كنيد؟
در اين كنسرت س��عي كردم از موسيقي دوران كالسيك 
و رمانتيك اس��تفاده كنم؛ چنانچه اش��اره كرديد؛ يكي از 
قطعات اوِوتور »Coriolan« از بته��وون خواهد بود كه 
يك پيش  درآمد براي نمايش��ي با همين عنوان است و ما 
هم به عنوان پيش درآمد كنسرت آن را اجرا خواهيم كرد. 
قطعه ديگر سمفوني شماره ۴0 موزارت است كه به نظر من 
سمفوني بسيار زيبايي است و احتمال مي دهم مردم آن را 
شنيده باشند. در مجموع قصد داشتم قطعاتي انتخاب كنم 
كه مردم بتوانند با آن ارتب��اط برقرار كنند. يكي از وظايف 
من به عنوان مدير هنري و رهبر اركستر سمفونيك تهران، 
اين است كه مردم را بيشتر با موسيقي كالسيك آشنا كنم. 
متاسفانه در ايران، برخالف كشورهاي اروپايي كه بچه ها 

از س��نين كودكي تحت آموزش موسيقي قرار مي گيرند، 
موقعيت آشنايي با موسيقي كالسيك كمتر وجود دارد. 
البته سمفوني شماره ۴0 موزارت يكي از قطعات معروف 
اين آهنگساز اس��ت و در تمام دنيا اجرا مي شود. مردم ما 
هم احتماال با آن آشنا هستند. انتخاب اين قطعات باعث 
مي شود كس��اني كه كمتر با موسيقي كالسيك آشنايي 
ندارند، توجه شان به اركس��تر جلب شود و برنامه هاي ما و 

موسيقي كالسيك را بيشتر دنبال كنند. 
  يك قطع�ه ديگر س�مفوني ش�ماره 9 دورژاك، 
معروف به سمفوني »دنياي نو« است كه حتمامردم 

ما موومان آخر آن را به خاطر دارند... 
 دورژاك س��مفوني »دنياي ن��و« را در اولين س��فرش به 
امريكا نوشته است. او براس��اس آثارش، جزو آن دسته از 
آهنگسازاني اس��ت كه همواره سعي داش��ته از موسيقي 
فولكلور س��رزمين مادري اش )چكس��لواكي( وام بگيرد. 
دورژاك در »دنياي نو« پ��س از حضور در امريكا و برعهده 
گرفتن مديريت كنس��رواتوار ملي موسيقي اين كشور، از 
موسيقي »جز« بهره مي گيرد. چنان كه مي دانيد، كشور 
امريكا برخالف اروپا سابقه موس��يقي كالسيك ندارد اما 
موسيقي »جز« دستمايه آهنگسازي دورژاك در ساخت 
سمفوني »دنياي نو« شده است. او وقتي براي اولين بار وارد 
امريكا شد، تالش كرد موس��يقي فولكلور اين سرزمين را 
پيدا كند. از اين رو گام هاي »جز« توجه او را به خود جلب 

كردند. چهار موومان متضاد اين سمفونيك با مواد تماتيك 
يكسان، انس��جام و يكپارچگي خاصي ايجاد مي كنند. در 
نهايت در موومان چهارم هم��ان گام هاي »جز« و تم هاي 
موومان هاي پيشين يادآوري مي ش��ود. او در مدت زماني 
كه مدير كنس��رواتوار موس��يقي ملي نيويورك بود مدام 
به موسيقيدانان كالسيك امريكا تاكيد داشت از تم هاي 

موسيقي خودشان بهره   بگيرند. 
   با توجه به كنسرت هاي اخير اركستر سمفونيك 
مي توان گفت بيشتر از قطعات موزيسين هاي دوره 
رمانتيك مثل »ريش�ارد اش�تراوس«، »ش�وپن«، 
»برامس« و غيره برنامه اجرا كرده ايد. شما االن هم 
به عدم آگاهي مردم از موس�يقي كالسيك اشاره 
كرديد و هم فرصت تمرين نوازنده هاي اركستر كه 
دو مولفه اصل�ي در انتخاب قطعات كنس�رت هاي 
اركستر س�مفونيك تهران هس�تند اما تا چه حد 
سليقه ش�خصي ش�ما در انتخاب قطعات اركستر 

سمفونيك دخيل است؟ 
من معتقدم براي آشنا كردن مردم با موسيقي كالسيك، 

بهتر اس��ت از دوره هاي متاخر و به صورت پله پله ش��روع 
كنيم. ضم��ن اينك��ه در برنامه هاي بعدي اركس��تر قرار 
است از آثار آهنگسازان فرانس��وي مثل »كلود دبوسي« و 
»موريس راول« هم اجرا داشته باشيم. شكي در آن نيست 
انتخا ب هايي كه تا امروز صورت گرفته متاثر از سليقه من 
نيز بوده است، ولي فقط سليقه من دخيل نيست. شايد اگر 
فقط س��ليقه من مطرح بود قطعات ديگري را براي اجرا با 
اركس��تر انتخاب مي كردم. هر بار ك��ه مي خواهم رپرتوار 
اجرايي اركس��تر را انتخاب كنم، بايد در نظر بگيرم كه آن 
قطعه تا چه حد ق��درت نوازندگي نوازنده هاي اركس��تر 
س��مفونيك را باال مي برد. نيز بايد در نظر بگيرم قطعات 
انتخابي با تعداد تمرين هاي اركستر متناسب باشد. البته 
فراموش نكنيد ما از »ايگور استراوينس��كي« )آهنگساز 
روس( و برخي آهنگسازان معاصر ايران مثل احمد پژمان 
هم آثاري را اجرا كرده ايم و بنا داريم در برنامه هاي آينده از 
ديگر آهنگسازان ايراني كارهايي را روي صحنه ببريم. در 
مجموع بايد بگويم اين مسائل به گذر زمان نياز دارد اما من 
فكر مي كنم اركستر سمفونيك، امتحانش را_ در انتخاب 
قطعات و جذب مخاطب_  پس داده است. تا امروز، تمام 
بليت هاي كنس��رت هاي ما از هفته ها قبل تمام  شده در 
صورتي كه قبال اين طور نبود. اين استقبال نشان مي دهد 
مردم به موسيقي كالسيك و اركستر سمفونيك عالقه مند 

شده اند. 

  ش�ما وقتي به ايران بازگشتيد تا رهبري اركستر 
سمفونيك تهران را برعهده بگيريد قطعا روياها و 
خواسته هايي داشتيد كه شما را به اين كار ترغيب 
مي كرد. حتي خاطرم هست در نامه اي به وزير ارشاد 
نگراني تان را از سرنوشت اين اركستر ابراز كرديد. 
حاال بيش از دو س�ال از رهبري ش�ما بر اركس�تر 
س�مفونيك تهران مي گذرد. در اي�ن مدت چقدر 
توانسته ايد به روياهاي تان برس�يد و چقدر از اين 

خواسته ها دست نيافتني بوده است؟
 من وقتي مسووليت اركستر سمفونيك تهران را برعهده 
گرفتم، مي دانس��تم اين اركس��تر را در چه شرايطي دارم 
تحويل مي گيرم. نيز مي دانستم شرايط و اوضاع موسيقي 
در كش��ورم به چه صورت اس��ت. بنابراين با آگاهي از اين 
مسائل، رهبري اركستر سمفونيك را پذيرفتم و بايد بگويم 
آرزو يا روياي خامي نداشتم كه غير طبيعي باشد. توانايي 
نوازنده هاي اركستر ما مشخص است اما من به عنوان رهبر، 
بايد طوري برنامه ريزي  مي كردم ك��ه روز به روز كيفيت 
بهتر شود، مخاطبان بيشتري جذب موسيقي سمفونيك 

شوند و نوازنده ها را از مسائل حاشيه اي دور كنيم. به جرات 
مي توانم بگويم، روز به روز به آن برنامه اي كه از پيش در نظر 
داشتم، رسيده ايم و هنوز هم در حال ادامه دادن هستيم. 
اگرچه هنوز به آن نقطه ايده آل مورد نظرم نرسيده ايم اما 
خوشبختانه داريم در مسير درستي گام برمي داريم و بسيار 
خوشحالم اين پيشرفت رخ داده است. اركستر سمفونيك 
روز به روز بهتر شده  و جو حاكم بر آن بسيار حرفه اي و سالم 
است، بدون هيچ مشكل حاشيه اي. البته جا دارد اينجا از 
بنياد رودكي و شخص آقاي علي اكبر صفي پور )مديرعامل 
بنياد رودكي( تش��كر كنم. چون من فقط بخش��ي از كار 
هستم و تنها مسائل هنري اركس��تر را پيش مي برم. اگر 
مسائل اداري اركستر، حقوق نوازنده ها و بيمه  آنها درست 
نباشد مشكل ايجاد مي شود و با همكاري هايي كه به نحو 
احسنت انجام شده توانسته ايم از اين مسائل دور باشيم و 
مشتركا كار را پيش  بريم. كار ما يك كار گروهي است و با 
تك روي انجام نمي ش��ود. اگر تكروي وجود داشته باشد 
همان مسائل گذش��ته دوباره تكرار مي ش��ود ولي وقتي 
همه احس��اس كنند كه اين كار، گروهي است و هر كس 
به بهترين شكل وظيفه اش را پيش ببرد، شاهد پيشرفت 

مجموعه خواهيم بود. 
  شايد به عنوان يكي از مظاهر اين پيشرفت بتوانيم 
به اجراي مش�ترك اركستر س�مفونيك تهران و 
اركستر ايتاليا به رهبري ريكاردو موتي اشاره كنيم 

كه اتفاق بسيار مهمي بود... 
 وقتي رهبر بزرگي مث��ل ريكاردو موتي ك��ه در تمام دنيا 
مطرح است پس از اولين تمرين اركستر سمفونيك به اتاق 
من مي آيد و مي گويد: انتظار نداشتم اركستر شما قطعات 
»جوزپه وردي« را اينقدر خوب اجرا كند، براي من بهترين 
عالمت از سطح پيشرفت اركستر است. او قبل از اينكه به 
ايران بيايد رپرتوار اجرايي را مشخص كرده بود و من آن را 
با نوازنده ها تمرين كرده بودم. ايتاليايي ها مي گويند وردي 
يعني خود ايتاليا! آن قدر به او افتخار مي كنند و موسيقي اش 
را مي شناس��ند كه اگر جايي كم و كاس��تي وجود داشته 
باشد، مطمئنا متوجه مي شوند.   وقتي »موتي« بعد از اولين 
تمرين اركستر اينچنين به وجد مي آيد نشان مي دهد كار 
درست انجام شده و صحيح پيش رفته است. بعد از آن اجرا 
اركستر سمفونيك براي حضور در فستيوال »راونا« ايتاليا 
دعوت شد و جلوي تقريبا 1800 نفر، به همراه اركستر ايتاليا 
برنامه اجرا كرد. جالب است بدانيد تلويزيون سراسري ايتاليا 
)Rai( هم اين برنامه را ضبط و پخش كرد. اين موارد نشان 
مي دهد كه امروز پس از س��ال ها تالش و زحمت، اركستر 
در س��طح خوبي اس��ت و توانس��ته از پس چنين اجرايي 
برآيد. خوشبختانه اركستر سمفونيك تهران به عنوان يك 
مجموعه فرهنگي، ج��اي خودش را در س��طوح مختلف 

كشور باز كرده و اين  ساده به دست نمي آيد. 
    اركس�تر س�مفونيك خوش�بختانه حاال آنقدر 
جايگاه خود را پيدا كرده كه قرار است به همراه تيم 
ملي فوتبال ايران براي اجرا در روس�يه اعزام شود. 

اين اتفاق چقدر در همه دنيا مرسوم است؟ 
اگر اخب��ار اخير را دنبال ك��رده و در جري��ان مالقات كره 
شمالي و جنوبي باشيد، حتما مي دانيد اين اتفاق بي سابقه 
بوده است چون هميشه احتمال جنگ بين اين دو كشور 
وجود داشت. مذاكرات بين دو كره از بازي هاي زمستاني 
در كره جنوبي آغاز شد و براي اولين بار كره شمالي در اين 
بازي ها حضور پيدا كرد. هر چند اين كشور مقامي كسب 
نكرد اما توانس��ت از اين رويداد به نحو احس��نت در ايجاد 
مذاكره اس��تفاده كند. در همين بازي ها ب��ود كه اعضاي 
اركستر سمفونيك كره شمالي و خوانندگان كر آن كشور، 
تيم اعزامي خ��ود را همراهي كردند. حضور اين اركس��تر 
باعث دوستي بين دو كشور شد چنانچه االن در همه دنيا 
صحبت از اين اتفاق است.  به نظر من اين سفيران فرهنگي 
اگرچه كم هزينه  و كم دردسر هستند اما مي توانند از بعضي 
مذاكره كنندگان موثرتر باشند. حضور اركستر سمفونيك 

تهران در كنار تيم ملي هم مي تواند همين حكم را داشته 
باشد. ما در سه ش��هري كه تيم ملي بازي دارد، كنسرت 
خواهيم داشت كه اتفاق بس��يار فرخنده اي است. در اين 
كنس��رت قرار اس��ت قطعاتي از آهنگس��ازان روس مثل 
»چايكوفسكي«، »موسورگسكي« و آهنگسازان كالسيك 
چك مثل »دورژاك« اجرا كنيم. در عي��ن حال با اجراي 
برخي قطعات از آهنگسازان ايراني مثل حسين دهلوي، 
احمد پژمان و حشمت سنجري س��عي در معرفي آنها به 
مردم دنيا داريم. اما از آنجا كه اين مراسم يك رويداد ورزشي 
است، بنياد رودكي نيز چند قطعه به چند آهنگساز سفارش 
داده تا در اين كنسرت ها اجرا ش��وند. از جمله قطعات، دو 
اثر از من اس��ت كه براي اين رويداد نوش��ته ام. بنابراين در 
يك برنامه چند منظور را پي مي گيري��م؛ افزايش توانايي 
اركستر س��مفونيك تهران، اجراي آثار آهنگسازان روس 
و اجراي آثار تعدادي از هنرمن��دان خودمان كه در همان  
شيوه آهنگسازي مي كنند. شايد جهانيان درك درستي 
از جريان فرهنگي و هنري ايران نداشته باشند اما با چنين 
رويدادهايي مي توان به شناخت هرچه بيشتر و بهتر هنر 
ايران كمك كرد. من معتق��دم گروه هاي هنري ديگر هم 
مي توانند س��فيران فرهنگي خوبي براي كشور ما در دنيا 

باشند. 
  كشوري مثل روسيه بعد از اتريش، شايد دومين 
مهد موسيقي جهان باش�د كه آهنگسازان بسيار 
شاخصي هم دارد. اجراي اركستر سمفونيك تهران 
در چنين كش�وري ش�جاعت و جس�ارت زيادي 
مي خواهد. آيا واقعا اركستر سمفونيك ما توان اين 
را دارد تا براي مردمي كه موس�يقي كالسيك را به 

خوبي مي شناسند برنامه اجرا كند؟ 
من براي اين اجراها روز ش��ماري مي كنم. اي كاش اجراي 
ما همين فردا بود تا روس ها مي ديدند اركستر سمفونيك 
تهران در چه سطحي است. اتفاقا ارزش كار ما هم در همين 
است. ما قصد نداريم اركسترمان را با اركستر فيالرمونيك 
برلين يا اركستر مارينسكي روسيه مقايسه كنيم. همانطور 
كه رويارويي تيم مل��ي ايران با تيم ه��اي برتر جهان مثل 
اسپانيا و پرتغال را بايد به فال نيك بگيريم اين اتفاق هم مهم 
است. نبايد با نااميدي بگوييم كه تيم ما حتما بازنده مي شود. 
همين كه اين موقعيت پيش آمده كه در س��طح جهاني با 
بزرگ ترين تيم هاي دنيا مسابقه دهيم، نشان مي دهد ما به 
سطح قابل قبولي رسيده ايم. همين جريان درباره اركستر 
سمفونيك تهران هم صادق است. من روزشماري مي كنم 
تا در روس��يه روي صحنه برويم و نش��ان دهيم اركس��تر 
سمفونيك تهران از عهده اين كار برمي آيد. به اين ترتيب 
نه تنها با اجراي آثار آهنگسازان آنها بلكه با اجراي قطعات 
آهنگسازان خودمان، هنر اين سرزمين را به روس هايي كه 
شايد شناخت دقيقي از ما نداشته باشند، معرفي مي كنيم. 
البته نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه ممكن است قيمت 
يكي از س��ازهاي نوازندگان اروپايي به اندازه تمام سازهاي 
اركستر سمفونيك ما باشد. اين مساله در صدادهي اركستر 
تاثير بسيار زيادي دارد. هيچ شكي نيست ما كمبودهايي 
داريم اما نبايد بگوييم چون اين كمبودها هست نبايد كاري 
انجام دهيم. كاش مي شد سازها و ابزارهاي بهتري داشته 
باشيم كه تاثير مستقيمي بر صدادهي اركستر مي گذاشتند 
اما به هر حال اين تمام داش��ته هاي ما است و بايد بهترين 

توانايي مان را بر مبناي آن نشان دهيم. 
  شما هيچ پيشنهادي به بنياد براي خريد ساز يا در 

نظر گرفتن تسهيالت براي نوازنده ها نداده ايد؟
ما پيش��نهادهايي داده ايم و تا حدودي هم كارهايي انجام 
شده است ولي نمي توان به يك باره انتظار داشت تمام اين 
كاستي ها مرتفع شوند. يك ويلنسل )نسبتا معمولي( بين 
1۵ تا 20 هزار يورو قيمت دارد و نمي توان آن را به راحتي 
تهيه كرد. از سوي ديگر ميانگين سني اركستر سمفونيك 
تهران حدود 2۴-23 س��ال اس��ت و از اين منظر اركستر 
بسيار جواني اس��ت. اين اركس��تر جوان احتياج به زمان، 

نيوشا مزيدآبادي

بر اس��اس تفاهمنامه منعقدش��ده، ميزباني اصفهان در 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان دايمي 
شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان 
و به نقل از روابط عمومي سازمان امور سينمايي سازمان 
امور سينمايي، سمعي و بصري، آيين امضاي تفاهم نامه 
برگزاري جشنواره بين المللي فيلم هاي كودك و نوجوان 
ميان محمدمهدي حيدريان، رييس سازمان سينمايي 
و قدرت اهلل نوروزي، ش��هردار اصفهان در سالن تشريفات 
سازمان سينمايي  برگزار ش��د. در اين جلسه همچنين 
تفاهمنامه الحاقيه بين شهردار اصفهان و عليرضا تابش، 
مديرعامل بنياد سينمايي فارابي مبادله شد كه بر اساس 
آن، تاريخ برگزاري سي ويكمين جشنواره فيلم كودك و 
نوجوان، 8 تا 1۴ شهريورماه سال جاري تعيين شد. بنابر 
اين گزارش، رييس سازمان سينمايي در سخناني، ضمن 
ابراز رضايت و خرسندي از برگزاري جشنواره فيلم كودك 
و نوج��وان در اصفهان گفت: جش��نواره هاي مهم جهان 
را به نام شهر مي شناس��ند و برگزاري اين جشنواره ها در 
شهرهاي ديگر منطقي ندارد، مگر به داليلي خيلي خاص 
كه اميدواريم  اتفاق نيفتد. اين مدير ادامه داد: جش��نواره 
فيلم هاي ك��ودكان و نوجوان��ان بايد به عنوان س��رمايه 
اصفهان جا بيفتد و از اي��ن بابت نياز به ثب��ات، آرامش و 
اعتماد داريم و اميدواريم بتوانيم سال به سال جشنواره را 
باشكوه تر برگزار و اصفهان را عالوه بر محل دايمي برگزاري 
جش��نواره، به عنوان پايگاه توليد محصوالت سينمايي 
معرفي كنيم و با همين رويكرد، اين توافق دايمي ش��د. 
محمدمهدي حيدريان افزود: اميدواري��م در اين دوره با 
حمايت شهرداري اصفهان در يك هم افزايي مناسب در 
حوزه فيلم و فيلمسازي كودك، بتوانيم پايگاه جشنواره 
فيلم كودك و نوج��وان را در اصفهان حفظ كنيم. معاون 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي در ادامه با اعالم اينكه ما 
به واسطه سينما به دولت، تعهد و برنامه داده ايم كه ارزآور 
باشيم، خاطرنشان كرد: از امسال بايد سينماي ايران را با 
شتاب در عرصه بين الملل صاحب بازار كنيم و فيلم هايي با 
مخاطب كودك و نوجوان خصوصا انيميشن از عرصه هاي 
مهم در اين زمينه است. هر اقدام در حوزه سينماي كودك 
 هم بايد با نشانه گيري بين المللي باش��د و از اين رويكرد 

حمايت مي كنيم.

ميزباني اصفهان در جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان دايمي شد

جشنواره كودك؛ سرمايه اي كه 
به ثبات نياز دارد 

خبر ويژه

ستاره كاظمي/ اعتماد

شهرداد روحاني:  به نظر من اين س�فيران فرهنگي اگرچه كم هزينه  و كم دردسر هستند اما 
مي توانند از بعضي مذاكره كنندگان موثرتر باشند. حضور اركستر سمفونيك تهران در كنار 
تيم ملي هم مي تواند همين حكم را داش�ته باش�د. ما در سه ش�هري كه تيم ملي بازي دارد، 

كنسرت خواهيم داشت كه اتفاق بسيار فرخنده اي است.

؟؟؟؟؟

شهرداد روحاني در گفت وگو با »اعتماد« از حضور اركستر سمفونيك تهران در جام جهاني مي گويد

سفير ايران در سرزمين تزارها

نمايشگاه نقاشي پشت شيشه »ش��اهنامه چاپ سنگي 
ميرزا عليقلي خوي��ي«، مجموعه آثار هنرجوي��ان دوره 
آموزشي نقاشي پش��ت شيش��ه در كتابخانه و موزه ملي 
ملك روز گذشته زيرنظر مهرنوش بشارت، مدرس و استاد 
اين هنر ازيادرفته ايراني، با الگوگيري از تصويرگري هاي 
نسخه چاپ سنگي شاهنامه موجود در گنجينه كتابخانه 
و موزه ملي ملك افتتاح ش��د. اين هنرمند در گفت وگو با 
»اعتماد« درباره برپايي نمايشگاه توضيح داد: »اين براي 
اولين بار اس��ت كه داستان هاي ش��اهنامه به اين صورت 
پشت شيش��ه اجرا مي ش��وند و از قضا كيفيت كار بچه ها 
قابل تامل و مثال  زدني اس��ت. اين گروه نخستين تيمي 
هستند كه اين آثار را به شكل ترام و پيكسل كار مي كنند. 
اين روش بر اس��اس رنگ ه��اي دوران قاجار اجرا ش��ده و 
پرداخت آنها به همان حالت اولي��ه و بدون دخل و تصرف 
اتفاق افتاده است.«به گفته بشارت اين نمايشگاه حاصل 
دو س��ال تالش گروهي هنرجويان جوان است. او در ادامه 
گفت: »سال 91 نيز آثاري بر اس��اس اشعار موالنا كار شد 
كه اس��تقبال بازديد كنندگان را به همراه داشت و موجب 
شد به برگزاري نمايشگاه ديگري فكر كنيم كه حاصل آن 

حاال پيش روي همه قرار دارد.« او در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا برپايي نمايش��گاه هاي ديگر نيز در برنامه قرار دارد 
يا خير توضي��ح داد: »به دليل اس��تقبال صورت گرفته ما 
برپايي نمايشگاه هايي براس��اس آثار ديگر مشاهير ايراني 
را در دستور قرار داده ايم كه به صورت موضوعي در زمينه 
مشاهير، اس��طوره ها و روايت ها پيش خواهد رفت.« اين 
هنرمند همچنين از ويژه برنامه هاي مرتبط با ش��اهنامه 
فردوس��ي در زمان برپايي نمايش��گاه خبر داد ك��ه از آن 
جمله مي توان به سخنراني هادي سيف، پژوهشگر حوزه 
هنرهاي تجس��مي و اجراي نقال��ي )خوانش هفت خوان 
رستم( اش��اره كرد.  در استيت منت اين نمايشگاه كه روز 
گذشته سه شنبه 2۵ ارديبهشت، همزمان با روز بزرگداشت 
حكيم ابوالقاسم فردوسي آغاز شده است، مي خوانيم: »در 
اين نمايشگاه آثاري از بانوان هنرمند، شراره امامي، شكوفه 
اسالمي، صديقه استادي، رويا پورنقي، سعيده جوشقاني، 
آزاده جويلي، زهرا رازي پور، نازنين عقاقيري، زهراسادات 
قاس��م پور، معصومه قربانعل��ي، مهديه قربان��ي و ماندانا 
ميرفخرايي با همراهي آثاري از مهرنوش بش��ارت عرضه 
شده است. آثار موجود در اين نمايش��گاه با تكنيك ترام، 
نقاشي به سبك نقطه گذاري با روش واردآوردن ضربه هاي 
اندك رنگ بر س��طح پدي��د آمده و از تصويرس��ازي هاي 
خيالي ميرزا عليقلي خويي در كتاب چاپ سنگي شاهنامه 
فردوسي برگرفته اس��ت.«عالقه مندان براي بازديد از اين 
نمايشگاه كه برگزاري آن تا اواخر ماه مبارك رمضان ادامه 
دارد، مي توانند در روزهاي كاري موزه از ساعت 9 تا 1۶ به 
موزه ملك واقع در خيابان امام خميني، خيابان ملل متحد 

)باغ ملي(  مراجعه كنند. 

موزه ملك ميزبان هنر رو به احتضار ايراني
نمايشگاه نقاشي پشت شيشه »شاهنامه چاپ سنگي...« برپا شد

صنايع مستظرفه

ام�روزه بخش اعظم�ي از جوانان 
ايراني كه به موس�يقي عالقه مند 
هس�تند، صرفا ب�راي پ�ر كردن 
صفحه هاي مجازي  ش�ان در اين 
رش�ته تحصي�ل مي كنن�د. اين 
جري�ان عجيب�ي اس�ت ك�ه در 
ايران به شدت رش�د كرده و نظام 
دانشگاهي مي تواند نقش مهمي 
در فرآيند علمي و زيباشناس�انه 

موسيقي ايفا  كند.


