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بیتا یاری

نوازندگی در کمال دقت و مهارت، 
نوازش آرام و پرظرافت انگشتان بر روی 
پیانو درنهایت مهربانی و سحرآمیزی، 
پخش حس زاللی و محبــت، ذوق و 

شعف گرمای ساطع شونده و به وجد 
آوردن همدلی در حاشــیه ستایش 
موسیقی و حظ بردن مخاطب از یک 
اجرای اعالی مسحورکننده، نمود بارز و 
عیان کنسرت پیانونوازی خانم حکیم اُوا 

در پنجشنبه گذشته بود. 
کنسرت رسیتال پیانو دلبر حکیم 
اُوا در حاشیه جشنواره دانشجویی صبا، 

در تاالر رودکی با اســتقبال گسترده 
مخاطبان روبرو شــده و این شبی بود 
که چیزی در آن فراتر از موسیقی و به 
خاطر موسیقی می درخشید و البته 
برای جشــنواره دانشجویی صبا یک 
گام مثبت روبه جلو بود که با دستانی 
خالی و بدون حمایــت مادی اتفاقی 
ارزشمند را رقم زده بودند. در این شب 

کسانی که برای شنیدن هنر انگشتان 
خانم حکیم اُوا به تــاالر رودکی آمده 
بودند؛ هنرمندی را به نظاره نشستند 
که نه خودنمایی در هنر او راهی دارد و 
نه تکبر و نخوت. تنها چیزی که جریان 
داشت مهر و احترام بود که بزرگ ترین 
و پیشکسوت ترین ها را نیز مشتاق این 
اجرا ســاخته بود. و البته بعد از پایان 

برنامه، شعف این اجرای مسحورکننده 
درخشــان به زبان مهر و دوستی ابراز 
می شد و نشان از عمق شرافت و زاللی 
این هنرمند تاجیکستانی متولد مسکو 
داشت که پس از اجرا می گفت ایران را 
خانه خود می داند هرچنــد به او ویزا 
نمی دهند تا در ایران بماند و یا بر سرکار 
سابقش در دانشــگاه تهران به عنوان 

استاد برگردد. 
و این دقیقا بیان تمام آن حسرتی 
بود که پس از پایان کنسرتی بی نظیر 
ذهن و روح مخاطب را همچون خاری 
می خلید و دردی به سراسر احساس 
مخاطب مشــعوف از اجــرا تحمیل 

می کرد که پایانش نبود.
دردی که کمتر در این 10 ســال 
از آن گفته و نوشــته  شده است. درد 
خســارتی که مشــکالت ناشی از 
ناتوانی در مدیریت صحیح کشــور 
موجب ایجاد رانت خواری و اختالس 
گسترده در حوزه اقتصادی شد، تنها 
بر وضعیت اقتصــادی زندگی مردم 
تأثیر منفی نگذاشت و البته که حوزه 
فرهنگ و هنر را نیز از آن متأثر ساخت. 
همان گونه که بزرگان، هنرمندان و 
فاضالن برای تمامی مردم نفع رسان 
مادی و معنوی هستند، افراد بدکردار 
و تبهــکار نیز برای همــگان مضر و 
خطرناک اند و مردم باالخره از وجود 
آنها خسارت مادی و معنوی می بینند. 

و این گونه بود که شنیده ها حکایت از 
آن می کرد که بابک زنجانی و آن بانک 
صوری ساخته شده در تاجیکستان و 
اختالفات دولت ها بر ســر اموال این 
اختالس گــر مانعی شــده که دیگر 
اساتید تاجیک در ایران جایی برای 
کار نداشته باشند و به کشور خویش 

برگردند. 
دامنه اختالفات آن قدر باال گرفت 
که ویزا و مدت اقامت در هر دو طرف 
را متأثــر ســاخت و این گونه اعمال 
اختالس گری، اهالی موســیقی را از 
وجود این یگانه ذهن و عمل محروم 
ســاخت و بزرگ ترین خسارت را به 
جامعه موسیقی دانشگاهی تحمیل 
کرد. دانشــجویانی که همواره در هر 
حادثه ای اولین ضرر بدان ها می رسد.

در حاشیه برگزاری کنسرت رسیتال پیانو »دلبر حکیم اُوا« آشکار بود

رد پای بابک زنجانی  درخسارت به اهالی موسیقی

روزنامه صبح 
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ششمین جشنواره موسیقی 
نواحی و آیینی آینه دار

برنامه اجراهای ششــمین فستیوال موسیقی 
نواحی و آیینی »آینه دار« با محوریت موسیقی اقوام 
ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز منتشر 
شــد. برنامه کامل اجراهای ششــمین جشنواره 
موسیقی نواحی و آیینی »آینه دار« که روزهای ۲0 
تا ۲۲ آذرماه سال جاری با محوریت موسیقی اقوام 
ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز در تاالر 
رودکی تهران پیش روی مخاطبان قرار می گیرد، 

بدین شرح منتشر شد.  
طبق اعالم روابط عمومی ایــن رویداد، ۲0 آذر 
این جشنواره آغاز خواهد شد و نوبت اول فستیوال 
آینه دار در ساعت 1۸ روز چهارشنبه بیستم آذرماه 
به هنرمندان تهران اختصاص یافته اســت که زیر 
عنوان »غزل خوانی تهــرون« برنامه های خود را 
اجرا می کنند. این در حالی اســت که در نوبت دوم 
هنرمندانی از منطقه  کومش کنســرتی در حوزه 
»نی ساربانی و چاربه دار کومش« را در ساعت ۲1 

برگزار می کنند.
روز پنجشنبه ۲1 آذرماه و در دومین روز آینه دار 
پروژه »ترکمن خالق آیدیم سازالری« با هنرنمایی 
هنرمندانی از منطقه  ترکمن صحرا ساعت 1۸ روی 
صحنه می رود. در نوبت دوم نیز که ساعت ۲1 اجرا 
می شود هنرمندانی از منطقه  الموت و طالقان و کرج 
با عنوان »از دژهای الموت تا باغ های طالقان« روی 

صحنه  تاالر رودکی می روند.
در شب سوم ششمین فستیوال آینه دار که روز 
بیســت و دوم آذرماه میزبان دوستداران موسیقی 
است، نخست هنرمندانی از شمال خراسان پروژه 
»دوتار و زعفران خراســان« را اجرا می کنند و در 
ساعت ۲1 نیز پروژه »از نشیب دشت های ترکمن تا 
فراز قله های الموت« به عنوان گزیده ای از اجراهای 
دوره ششم برگزار خواهد شد. آیین پایانی ششمین 
فستیوال موسیقی نواحی و اقوام آینه دار روز یکشنبه 

۲۴ آذر در تاالر وحدت تهران برگزار می شود.

سه فانتزی روسی

برای پیانو
فرید عمران

به همراه یک سی دی
ناشر: ماهور ۱۳۹۸

فرید عمران، موســیقی دان، آهنگســاز و 
استاد موســیقی، متولد 1۳۲۴ موسیقی را با 
فراگیــری ویولن و پیانو آغاز کــرد. فراگیری 
موسیقی را در کنســرواتوار تهران ادامه داد و 
از اســتادان او می تــوان از زنده یادان مرتضی 
حنانه و یوسف یوسف زاده نام برد. او هم زمان 
نزد پیانیست و آهنگساز روس لئونید ساموس 
به فراگیــری آهنگســازی و نوازندگی پیانو 
ادامه می داد. ســپس در آکادمی موســیقی 
لندن تحصیل در رشته  آهنگسازی را تا درجه  

استادی پی گیری کرد و به پایان رساند. 
در آنجا نزد استادانی چون جان مک کیب 
در آهنگسازی، پروفســور الرنس لئونارد، در 
رهبری ارکســتر، به تحصیل پرداخت. فرید 
عمران بیش از چهل سال در ایران و انگلستان 
به تدریس موسیقی مشغول بوده است. پس از 
بازگشت به ایران در 1۳۸۲ ارکستر »آکادمیا« 
را پایه ریزی کرد و در 1۳۸۴ هنرکده ی عالی 
موسیقی و روان شناســی به نام »آکادمیا« را 

بنیان نهاد. 
در ســال های ۸۵ و ۸۶ به عنــوان رهبر و 
آهنگساز ُکر و ارکستر »آکادمیا« در جشنواره  
موسیقی فجر شرکت کرد و به دریافت چنگ 
زرین نایل آمد. فرید عمــران. همواره در کنار 
آموزش موســیقی مولفی با سبک خاص خود 
بوده است. آثار او در بسیاری از کشورهای اروپا 

و امریکا و ایران به اجرا درآمده اند. 

نوا

نو نوا

لیال موسی زاده

اوایل مردادماه امســال هم زمان با آغاز 
جشــنواره موســیقی جوان زمانی بود که 
متوجه شــدیم بلوار شــهریار یعنی همان 
خیابانی که تاالر وحــدت در آن قرارگرفته 
است حصارکشی شــده تا عملیات عمرانی 
بهبود بستر خیابان در سمتی که مجموعه 
تاالر وحدت قرارگرفته اســت انجام و کف 

خیابان مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد. 
آن هــم روزهایی کــه جشــنواره ملی 
موســیقی جــوان در حــال انجــام بود و 
بسیاری از شــرکت کنندگان این جشنواره 
از شــهرهای دور به تهران می آمدند و این 
منظر جدید خیابان و ورودی تاالر وحدت 
برای آنها غیرمنتظره می نمود و ای بسا باعث 

سرگردانی مضاعف در پیدا کردن محل تاالر 
و درب ورودی آن بود مســاله ای که تمامی 
کنســرت های این چند ماه گذشــته با آن 

دست به گریبان بوده و هستند.
بســیاری در همان تابســتان گذشته 
نسبت به عمل شــهرداری منطقه خواهان 
اعتراض شدند چراکه این بازسازی همچون 
مزاحمتی برای عالقه مندان موســیقی بود 
و حکایت از بی توجهی شــهرداری منطقه 
به این ســالن و مدیرانش داشت که بدون 
هماهنگی با مدیران بنیاد رودکی و وزارت 
ارشــاد در روزهای اوج کنســرت  ها پیش 
از آغاز ماه محرم، نســبت به تخریب بافت 
قدیمی خیابــان و حصارکشــی آن اقدام 
کرده و دسترســی به تاالر وحدت و رودکی 
را محدود و ســخت نموده اســت. بسیاری 

معتقد بودند اگر مدیران شهرداری منطقه 
جویای نظر مدیران وزارت ارشــاد و بنیاد 
رودکی می شــدند این عملیــات  به زمانی 
دیگر همچون ایام محــرم و صفر موکول و 
محدود می شد که به ســبب عدم برگزاری 
هیچ گونه کنسرتی در تاالر وحدت و رودکی 
زمان مناســب تری برای عملیات عمرانی 
اســت و کمتر موجب آزار و بی احترامی به 
شهروندان عالقه مند به موسیقی می گشت. 
شــهروندانی که در این ســالها همواره به 
علت نبود پارکینــگ عمومی و جای پارک 
اتومبیل در اطراف تاالر وحدت با مشکالت 
زیادی برای دیدن و شنیدن یک موسیقی 
دلخواه به صورت زنده دســت به گریبان اند 
و البته شــهرداری منطقه به جــای چاره 
اندیشــیدن برای این مســاله برای بافت 

خیابان تصمیم گیری عملیاتی نابهنگام را 
کرده است. عملیاتی که بر سر آن هیچ گونه 
تابلویی از شــروع و پایان عملیات عمرانی 
وجود ندارد که مشــخص باشد باالخره کی 
به اتمام خواهد رســید و حتی تصویری از 
طرح بهینه سازی بافت بلوار نیز بر سر منطقه 
حصارکشی وجود ندارد که بدانیم از قبل به 
چه چیزی اندیشیده شده است و آیا واقعا به 
چیزی اندیشیده شــده یا خیر.  ضمن آنکه 
مســیر باریکی که بــرای ورود به مجموعه 
تاالر وحدت از بلوار شهریار تعبیه شده، فاقد 
روشنایی است و حصارها فضای تاریکی را 
آفریده اند که در شب هنگام ورود به مجموعه 
را دشوار کرده؛ همچنین امنیت عالقه مندان 
را نیز تأمین نمی کند. در تابستان، زمان آغاز 
عملیات عمرانی، به علت بلندی روز و حضور 
خورشید تا دیروقت در آسمان، این مساله 
تنها برای کنسرت های آخر شب آن هم در 
حین خروج محسوس بود و اکنون که روزها 
کوتاه است و کمتر خورشیدی در آن یافت 
می شود عدم امنیت ناشی از تاریکی مسیر 

و خیابان بیشتر درک می شود. ضمن آنکه 
پایان عملیات بهسازی هم نامشخص است 
و معلوم نیســت چرا مدیران بنیاد رودکی 
و وزارت ارشــاد نســبت به ایــن وضعیت 
آشفته کاری شهرداری ســکوت کرده اند 
و همچنین نســبت به وضعیــت تحمیلی 
شــهرداری به اهالــی موســیقی بی اعتنا 

هستند. 
سالهاســت کســانی که بــه مجموعه 
تاالر وحدت مراجعه می کننــد آرزو دارند 
که شــهرداری بــرای این تاالر که ســر و 
کار اغلب اهالی موســیقی بــا آن می افتد 
پارکینگی طبقاتی بسازد تا کمتر سرگردان 
خیابان های اطــراف تاالر شــوند و کمتر 
برگه های جریمه را به سبب پارک در وسط 
بلوار بر روی ماشین خود ببینند اما گویا نه 
مدیران شــهری درکی از بهسازی و احترام 
برای اهالی موســیقی دارند و نــه مدیران 
بنیاد رودکی و مجموعه عوامل وزارت ارشاد 
عالقه ای به پیگیری و رفع ســریع این گونه 

مشکالت و تکریم عالقه مندان موسیقی. 

باگذشت 5 ماه، هنوز تعمیرات بلوار شهریار در مقابل تاالر وحدت پایان نیافته

بی احترامی شهرداری به اهالی موسیقی

آروین صداقت کیش

هنگام شــنیدن رســیتال پیانوی تازه  دلبــر حکیم اُوا، 
گذشته از زیبایی تمام  وکمال و مسحور کننده  موسیقی که 
در لحظه لحظه  کنسرت جریان داشــت، یک فکر، یک رؤیا 
ذهنم را به خود مشغول می کرد. برای آن که منشأ آن رؤیا را 
بهتر ببینیم باید به گذشته بازگردیم، به حدود 10 سال قبل 
هنگامی که نوازنده  نام آور تاجیــک ایران را ترک کرد. دقیقاً 
نمی دانیم چه شد که او باز به دوشنبه بازگشت یا بهتر بگوییم 
مجبور به بازگشت شد اما اگر همان حدس ها و شایعه ها را -که 
در ایران اغلب چون چیزکی هســت مردم همچون چیزی 
دهان به دهان منتقلش می کننــد- مبنا قرار دهیم آن وقت 

رؤیای حاشیه  کنسرت خود را به ما نشان خواهد داد.
در رؤیا آرزو می کردم ای کاش می شــد مسببان چنین 
تغییراتی را به زور هم که شده یک بار به کنسرت بیاوریم، روی 
صندلی های تاالر رودکی بنشانیم و وادارشان کنیم آن همه 

زیبایی را بشــنوند. نمی دانم می توانند بشنوند یا گوششان 
چنان فروبسته و جانشان چنان تیره وتار شده است که حتی 
زیبایی شاعرانه  شــوپن، ریاضیات مجســم باخ و شروشور 
مهارنشدنی لیســت زیر انگشــتان دلبِر معجزه گِر چنین 
نوازنده ای نمی تواند دلشان را بلرزاند و از جهان بی رنگ ورویی 
که در آن زندانی اند آزادشــان کند. اما اگــر بر فرض محال 
می توانستند و گوش شنوایی داشتند البد پس از این پنج شنبه 
شب شگفت انگیز پشیمان می  شدند از کاری که کرده اند و 
زیانی که خواسته و ناخواسته به زندگی هنری در ایران زده اند. 
یا شاید حتا افسوس می خوردند بلکه می گریستند بر عمری 
که گوش و هوششــان بی زیبایی گذرانده اســت و خسران 

دنیایشان که چون گذشت هیچ بازش نمی گرداند. 
نمی گویم زیانی که بــا تاراندن چنیــن نوازنده و معلم 
برجسته ای به جوانان و هنرجویان ایرانی زده اند چون چنان 
کسانی محال است این اندازه برای آموزش ارزش قائل باشند و 
در ضمیرشان توجهی به آینده  هنری و فرهنگی فرزندان این 

کشور وجود داشته باشد. می گویم شاید این زیبایِی اکنون 
دور از دسترس شنونده  ایرانی، زیبایی بی واسطه  موسیقی که 
از فراز سد و بندها می گذرد در دلشان کارگر افتد و ناچارشان 
کند از کرده  خود پیشمان شوند و اندکی افسوس بخورند از 
بدکاری هایشان در حق یک انسان نازنین و در حق موسیقی. 
اما نتیجه  مثبت گرفتن و متنبه شدن این جماعت حتی 

در رؤیا نیز ممکن نمی نماید پس در نهایت راهی نمی ماند جز 
این که مانند آن گزین گویه  منسوب به شکسپیر بیندیشیم 
این کسان که در درون خویش موســیقی ندارند و نواهای 
خوش آنان را حتی نمی جنباند تنها به کار خیانت و توطئه 
و غارتگری می آیند. و به راســتی که جز این نیز از ایشــان 

برنمی آید.
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خسران دنیا

هزارتوی شنیدار

می گفت ایران را خانه 
خود می داند هرچند به او 

ویزا نمی دهند تا بر سر کار 
سابقش در دانشگاه تهران 

به عنوان استاد برگردد 
و این دقیقا بیان تمام آن 

حسرتی بود که پس از پایان 
کنسرتی بی نظیر ذهن و 
روح مخاطب را همچون 

خاری می خلید
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