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نوا

فراتر از اعتراض به تشابه نامی دو ارکستر

مساله با «شهر» یا بی«شهر» نیست!
چندوقتپیشمدیرعاملبرجمیالدازراهاندازیارکسترفیالرمونیکشهرتهرانباهدفترویجموسیقیایرانی،بهدستور
شهرداریخبرداد.هدفازراهاندازیاینارکستر،محوریتقراردادنبرجمیالدبهعنواننمادویادمانملیایرانیانبیانواعالم
شددستوروتاکیدحناچی،شهردارتهرانمبنیبرپرداختنبهظرفیتهایموسیقیایرانی،باعثشدهبرجمیالدتاسیساین
ارکستررادراولویتهایکاریخوددرسال۹۸قراردهد.اینارکسترپسازتشکیل«،ارکسترفیالرمونیکشهرتهران»نامیده
شد؛وایندرحالیاستکهپیشترارکسترفیالرمونیکتهرانراداشتیمکهازسال۹۰فعالیتخودراآغازکردهبودودرچنین
حالتیتفاوتاسمیایندوارکسترتنهابهیککلمه«شهر»بندبود.بههمینجهتایننامگذاریحواشیمتعددیرابهدنبال
داشتوسرانجامبهتغییرنامارکسترفیالرمونیکشهرتهرانبهارکسترفیالرمونیکبرجمیالد،منجرشد.

آرش گوران

تشکیلارکسترفیالرمونیکدیگری
درتهرانخبرخوبیاست؛بهشرطاینکه
نگاههنریپاک،شفافوباهدفاحترام
به شعور مخاطب تشــکیل شود و هر
اثر ســخیفی را اجرا نکند .در این مورد
مشــکل اینجا بود که این ارکستر در
تبلیغات گستردهای که برای کنسرت
شــامگاه ۱۲مرداد (اولین اجرای آنها)
داشت ،از نام «ارکســتر فیالرمونیک

شهر تهران» استفاده کرد .استفاده آنها
از نام ارکستر فیالرمونیک تهران باعث
ناراحتی من و دیگر همکارانم شــد؛ به
همین دلیل بیانیهای را در همین راستا
منتشــر کردیم که درنهایت منجر به
عذرخواهی شفاهی آنها شد .ولی با این
حال بین تبلیغات صورت گرفته برای
کنسرتوعذرخواهیآنهاتناقضزیادی
وجوددارد؛چراکهپسازآنبیلبوردهای
تبلیغاتی اجرا همچنان با نام «ارکستر
فیالرمونیک شــهر تهران» در سطح

شهر دیده میشــد.گله من این است
که چرا تمام بیلبوردهای شهری جمع
نشدهاست؟روزانهچندینتماسبامن
گرفتهمیشودوازمنسوالمیپرسند:
«شماکنسرتداشتید؟رهبرتانعوض
شــده؟» .این امر از بعد بینالمللی هم
برایماخوبنیست.بههرحالارکستر
فیالرمونیکتهرانشناختهشدهاست.
ما دو سال پیش نمایندهای برای پروژه
صلح جهانی در ارکستر فیالرمونیک
نیویورک کــه در ســازمان ملل روی

صحنه رفت ،داشتیم .بد نیست که این
دستاوردها را یادمان نرود و بهتر است
که بدانیم ما کار هنری انجام میدهیم.
من اینگونه تصاحب اسمها و به دنبال
واژه بودنها را اصــا نمیفهمم .تمام
ســالهایی که کار کردهام تالشم این
بوده که فقط به اصل هنر موســیقی و
مخاطب متعهد باشم و وارد این بازیها
نشوم .از جعل اسمو سوء استفادهایکه
از اعتبار ارکســتر فیالرمونیک تهران
صورت گرفت ،ناراحت شدم؛ البته در

کیهان کلهر برنده
جایزه وومکس شد
این مدت ،زمانی کــه دیدم مخاطبان
ارکسترفیالرمونیکتهرانچقدرازاین
اتفاق ناراحت بودند و برایشان دغدغه
بود ،بخشــی از ناراحتیهایم فروکش
کرد؛چراکهحمایتوعالقهآنهارادیدم.
به نظر من در این جا سوءتفاهمی از
نظر مطالعاتی برای دوستان به وجود
آمده اســت و نیاز دارند زمان بیشتری
صرفکنندتاسازوکارواقعیارکستربه
معنایفیالرمونیکرادرککنند.گروه
فیالرمونیک در ذات به معنای انجمن
عاشقان موسیقی است و در تمام دنیا
هر ارگانی که وابستگی دولتی داشته
باشدبههیچوجهنمیتواندبانیایجادو
تشکیلیکارکسترفیالرمونیکشود؛
بلکه میتواند نهاد حمایتی باشــد .در
این مورد هم نهاد شهرداری که دولتی
است تا حدی میتواند نقش حمایتی
داشته باشــد نه اینکه خودش ارکستر
فیالرمونیک تشــکیل دهــد .به طور
کلی یک نهاد دولتی میتواند ارکستر
سمفونیک رســمی و دولتی در دست
داشــته باشــد ولی فیالرمونیک یک
مقوله خصوصی است و کامال به واسطه
حامیانموسیقیهدایتمیشود.
از طرفی اگر شهرداری یا برج میالد
قصد حمایت و دغدغــه کار فرهنگی
هنری داشتند ،میتوانستند سالن در
اختیارماقراردهند؛چونمیخواستند
ارکسترفیالرمونیکتهرانکهاینهمه
مخاطب و برد بینالمللی دارد و تعداد
زیادی رپرتــوار (مجموعه قطعههای
موسیقی است که تکنواز برای ارکستر
آماده میکند) جدیــد معرفی کرده،
کار کند و بیدغدغه باشد .این نهادها
میتوانستندبرایکنسرت ۲۰میلیون
اجاره سالن و یا شــش میلیون هزینه
ســالن تمرین نگیرند تا نوازندگانی
که به واسطه اعتقادشان به هنر در این
ارکسترشرکتمیکنند،انگیزهداشته
باشند و حداقل بخشی از هزینههایی
که کردهاند جبران شــود .بخش دوم
این است که اساســا یک نهاد دولتی

تشکیلارکستر
فیالرمونیک دیگری در
تهران خبر خوبی است؛ به
شرط اینکه نگاه هنری پاک،
شفاف و با هدف احترام به
شعورمخاطبتشکیلشود
و هر اثر سخیفی را اجرا
نکند.مشکلاینجاست
کهارکسترفیالرمونیک
برجمیالددرتبلیغات
گستردهای که برای
کنسرت شامگاه ۱۲مرداد
(اولین اجرا) داشت ،از نام
«ارکسترفیالرمونیکشهر
تهران» استفاده کرد
میتواند ارکســتر سمفونیک رسمی
و دولتی را در دســت داشته باشد ولی
فیالرمونیک یک مقولــه خصوصی
و کامال به واســطه حامیان موسیقی
هدایت میشــود .اگر مثــا اآلن من
بخواهم ارکســتری به نام ارکســتر
سمفونیک شهر تهران تشکیل دهم
آیادفترموسیقیبهمنمجوزمیدهد؟
قطعا نه! پس وقتی نام ارکستر خود را با
یک«شهر»اضافهثبتمیکنند،نشان
میدهد به دنبال یک نــوع دور زدن
هستند .نمیدانم این دستاندازیها
قرار است چه نتیجهای داشته باشد؟
امیــدوارم که نتیجه بد و ســوء نیتی
نداشته باشد.
هم اکنون نام این ارکســتر در اکثر
صفحات رســمی آن به فیالرمونیک
برج میالد تغییر پیدا کرده است .حال
اگر برخی هنرمندان و دوستان از اسم
قبلی در تبلیغات و یــا مصاحبههای
خود اســتفاده میکنند باید دید که
چه منظوری دارنــد؟ این امر بازی آنها
با وژگان اســت و شــاید میخواهند
مخاطبان بیشتری به واسطه ارکستر
فیالرمونیکتهرانداشتهباشند.

یادداشت
نامه انتقادی یک هنرمند خطاب به لوریس چکناواریان

نیشخند ضحاکگون چرا؟

پرویز یحیوی هنرمندی که در خارج
از کشور در عرصه موسیقی کالسیک
مشغول فعالیت است ،با نوشتن نامهای،
انتقاداتیرانسبتبهلوریسچکناواریان
مطرح کــرد .چراکه هفته گذشــته
خبرگزاریتسنیمگفتوگوییبالوریس
چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر
منتشــر کرده بود که در این گفتوگو
چکناواریان انتقادهایــی به کیفیت
اجراهایاینروزهایارکسترسمفونیک
داشت و ســطح کیفی این ارکستر را
پایین دانســت .پس از چند روز یکی از
هنرمندان عرصه موســیقی کالسیک
که در اروپا مشغول ادامه تحصیل است،
یادداشتی را در اختیار ما قرار داده که
در آن انتقاداتی به لوریس چکناواریان
وارد کرده است .در ادامه این یادداشت
از نظرتان میگذرد.
« بیوفا ،حاال که من افتادهام از پا چرا؟ بله
سطح ارکستر سمفونیک تهران پایین است اما
چه کسانی مقصرند؟ ایکاش حرفهایتان در
مصاحبههای شما طی 20سال گذشته واقعی
بود و جهت پیشرفت موسیقی در مملکت ما
مطرح میشد .مصاحبههایی که بیشترشان
حول این بحث بیانشدهاند که «چقدر سطح

ارکسترسمفونیکپاییناست»؛درصورتیکه
خودتان بهعنوان مشــاور هنری ،مســئول
بودهاید.
شما که سالها بهعنوان مشاور اول معاون
هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد جزو ردیف اول
مسئوالن موسیقی برای ارکستر سمفونیک
تهران تصمیم گرفتهاید ،چرا و چطور شــده
که بهیکباره متوجه شــدهاید که ارکســتر
سمفونیک تهران در سطح بسیار بدی است؟
بله ارکستر سمفونیک در سطح بدی است
و این را همه میگوینــد و میدانند ،ولی نه در
سطح ارکستر دبستان که شما میگویید .این
جمله شــما بهنوعی سوءاستفاده از ناآشنایی
مردم بوده و توهین به نوازندگان بسیار عالی در
این ارکستر است .نوازندگانی که ثابت کردهاند،
حتی با رهبران ضعیف هم نتیجه نسبتاً خوبی
میدهند.
در این سالها مصاحبههای انتقادی شما
چه کمکی به ارکستر سمفونیک کرده است؟
در تمام این سالها شما ازیکطرف بهعنوان
مشاور ،بهنوعی مســئول اغلب فعالیتهای
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد در زمینه
ارکسترها بودهاید و از طرف دیگر منتقد آنها
در رسانهها.
درست اســت که آقای شــهرداد روحانی
بدون تجربه و نداشتن رپرتوار کافی با رزومهای

غیرواقعی و دستکاریشده در 20سالگذشته
اغلبارکسترسمفونیکتهرانرارهبریکرده
و حدود 3سال اســت که رهبر دائم ارکستر
ســمفونیک اســت (البته در حضور شما)،
درست است که ســطح ارکستر پایین است و
رپرتوارهایش تکراری شده ،درست است که
باید رهبران حرفهای و باتجربه تنها با ارکستر
ســمفونیک تهران کار کنند؛ ولی انتقادات
شــما که هرچند وقت یکبار از رسانهای سر
درمیآورند ما را متعجب کرده است و سواالتی
را پیش میآورند که دوســت داریــم به آنها
جواب بدهید.
جناب آقای چکناواریان؛ شــما بهعنوان
رهبر حرفهای قبل از انقالب مسئول ارکستر
اپرا در ایران بودید و بعد از انقالب هم ســالها
مسئولیت ارکستری در ارمنستان را در اختیار
داشتید ،حدود  20سال اســت که بهعنوان
آهنگساز و رهبر ارکســتر از ارمنستان دوباره
به ایران برگشتهاید و در این کشور از بهترین
امکانات برخوردار بودهاید.
برای ما این سوال پیش میآید که چرا شما
که خود را ایراندوست و رهبر حرفهای ارکستر
میدانید و در تمام این مدت بهعنوان مشاور
هنری با دریافت دستمزدی بسیار باال (حدود
 5برابر یک نوازنده ارکستر) داشتهاید چرا در
این  20ســال قدم مهمی برای درست کردن
یک ارکســتر حرفهای و تربیت رهبر ارکستر
در ایران برنداشــتهاید .این در صورتی است
که در زمان ریاســت جمهوری آقای خاتمی
ســاختمانی را جهت تدریس در اختیار شما

نوزدهمین جایزه جهانــی وومکس به کیهان
کلهر آهنگســاز و نوازنده پرآوازه کمانچه از ایران
تعلق گرفت .بنا بر اعالم رسمی وبسایت وومکس
( )womex.comدر صفحــه اول خــود ،پیرنا
آرتز ،برگزارکنندگان رویداد وومکس ،ضمن ابراز
شعف و خوشحالی از اهدای این جایزه با افتخار به
کیهان کلهر ،آن را به دلیل تسلط و یکانگی مهارت
این ویرتئوز کمانچه ،در نوآوری و ایجاد زبانهای
جدید هیجانانگیز موسیقی و برای رساندن سنت
موسیقی کالســیک ایرانی به گوش مردم سراسر
جهان به کیهان کلهر از ایران اهدا میکند .مطابق
اعالم رسمی وبسایت وومکس 27 ،اکتبر امسال
مصادف با پنجم آبان در مراسم بیست و پنجمین
سالگرد تاســیس وومکس ،این جایزه در فنالند به
کیهانکلهرتقدیمخواهدشد.وطیمراسمیکیهان
کلهر همراه با اردال ارزنجان نوازنده باغالما بر روی
سنبهاجراخواهندپرداخت.الزمبهتوضیحاستدر
سال 2016نیزرویدادجهانیوومکسمیزباناجرای
مشترکایندوهنرمندازایرانوترکیهبودهاستکه
آلبومآننیزبانام«باد»پیشترتوسطشرکتمعتبر
وپرآوازه ECMمنتشرشدهاست.

به شکایت شجریان از صداوسیما
دوباره رسیدگی میشود

شکایت «محمدرضا شجریان» از صدا و سیما
پس از گذشــت ۱۰ســال بار دیگر در شهریورماه
رسیدگی میشود .محمدحســین آقاسی ،وکیل
مدافع محمدرضا شجریان ،میگوید دوم شهریور
امسال برای رســیدگی به پرونده مربوط به پخش
بدون رضایت آثار موکلش تعیین شده است .پیش
از این استدالل شــده بود که صدا و سیما در پخش
آثار این هنرمند آوازخوان ،سوء نیتی نداشته و پس
ازاعتراضبهاینحکمنیزباردیگرصداوسیماازاتهام
انتسابیمبراشد.استداللقاضیاینبودهکه«پخش
آثارموکلدرصداوسیما،موجبشهرتویشدهو
به زیان او نبوده است» .این وکیل دادگستری ادامه
داد که موکلش به حکم صادر شــده اعتراض کرده
و پرونده به شعبه  ۶۸دادگاه تجدیدنظر به ریاست
قاضیمسعودیمقامارسالشد.

جلوگیری از حضو ِر دو نوازنده
زن در کنسرت «صنم ناهنجار»

گذاشتند.باتحقیقاتما،بهایننتیجهرسیدیم
که شما هرچند یکبار از نبودن ارکستر و رهبر
خوب انتقاد کردهاید و همین به شما این حق را
داده است که یا ارکستری از خارج بیاورید و یا
اینکه قطعاتتان را در خارج با مخارجی بسیار
باال ضبط کنید.
شما میگویید باید رهبران خوبی به ایران
بیایند ،اما ما از نوازندگان ارکستر سمفونیک
شــنیدهایم که در  12ماهی کــه آنها با علی
رهبری ،رهبر مشــهور بینالمللی ایرانی در
سطحی بسیار باال کار میکردند شما ارکستر
را تحریم کرده بودید .نهتنها به تمرینهایشان
نرفتید بلکه حتی یکی از کنسرتهایشــان
را هم از نزدیک ندیدید .نوازندگان ارکســتر
میگویند شما حتی اجازه ندادید که ارکستر
سمفونیک تهران قطعاتتان را اجرا کند.
اینکارهای شما ما را متعجب کرده است.

در خاتمه اجازه دهید بهعنوان یک ایرانی
بزرگترین انتقادم را خدمتتان عرض کنم:
جنــاب آقــای چکناواریان حــدود 20
سال است که شــما به ایران برگشــتهاید و
باوجود مشــکالت فراوانی کــه مملکت در
حوزههای فرهنگی داشــته اســت ،شما از
ســازمانهای مختلفــی بهعنوان مشــاور
هنــری و عناویــن مختلف دســتمزدهای
بسیار باالیی داشتهاید.
فرزند شما امانوئل که زمان برگشتن شما
به ایران فقط  3ســال داشــته امروز  23ساله
شده است و با دستمزدهای شما از ارگانهای
مختلف ،در اروپا تحصیلکرده و خدا را شکر به
موفقیتهای بسیار باالیی رسیده است؛ چرا
در رزومه فرزند شما ،شمایی که دائم از ایرانی
بودن صحبت میکنید ،به هیچ زبانی نام ایران
و ایرانی بودن اشاره هم نمیشود».

علــیقمصرینوازندهوآهنگســازموســیقی
ایرانی دوشنبه هفته گذشته بعد از چندماه وضعیت
نامشــخص ،باالخره با مجموعه کنســرت «صنم
ناهنجار» در حالی روی صحنه رفت که از حضو ِر دو
نوازندهزندرکنسرتشممانعتشد.تازهترینپروژه
علیقمصریباصدایبهادرصحتوعلیرضابرنجیان
و اشــعاری از رضا افشــاری و همراهی «همنوازان
حصار» روی صحنه رفت« .صنم ناهنجار» روایتی از
جهانمدرنامروزبودهکهبرایكنترلمردمبهخلق
چارچوبها و قواعدی میپردازد كه هویت ارزشــی
متفاوتیرادرانسانتاییدمیكندوبهاینصورتجایی
برایدیوانهوعاشقدرنظامانسانیباقینمیگذارد.

اجتماع دف نوازان در سنندج

اجتماع بــزرگ دف نوازان با عنــوان «آوای
دوســت» در بخــش جنبی نهمین جشــنواره
بینالمللی دف نوای رحمت روز سهشــنبه 22
مردادماه  98در پارک اســتقالل سنندج برگزار
میشود .در دوره های مختلف برگزاری جشنواره
بین المللی دف نوای رحمت در بخش جنبی این
جشــنواره به منظور تقویت دوستی و همگرایی
فرهنگــی و هنری بیــن هنرمنــدان و معرفی
پتانسیل های هنری و فرهنگی استان کردستان
برنامههایی در نظر گرفته میشــود که بارزترین
آنها برای اولین بار در جهان همنوازی  1000دف
نواز کردستانی در عمارت خسروآباد سنندج بود
که در ب ُعد بین المللی مــورد توجه قرار گرفت و
توانست کردستان را به عنوان پایتخت دف جهان
معرفی کند.

