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 سجاد پورقناد

سال ۱۳۵۸، روزگار غم انگیزی 
را برای حسین دهلوی رقم زد؛ اول 
درگذشت چهره برجسته موسیقی 
کالسیک ایران، علینقی وزیری که 
الهام بخش او و به نوعــی بنیانگذار 
مکتبی بود که دهلــوی آن را به اوج 
اقتدار رساند، دوم بازنشستگی او از 
وزارت فرهنگ و هنر که همزمان بود 
با تعطیلی ارکســتر صبا و کنسرت 
پایانی این ارکســتر در بزرگداشت 

وزیری و ســوم، نقطه پایان دو سال 
تالش حسین دهلوی برای نگارش 
اپرای مانا و مانــی که در اوج توانایی 
و تجربه اش ســامان گرفت ولی در 
همان سال خوانندگی زنان ممنوع 
شــد و رویای اجرای این اپرا تبدیل 
به خوره ای شــد که ۴۰ ســال روح 

خالق اش را آزرد.
حســین دهلــوی بعد از ســال 
۱۳۵۸، دیگــر آن هنرمنــد خالق 
و پرکار نبــود و کم کــم رو به زوال 
رفت. دیگر نه از مدیریت موســیقی 

و رویاهای بزرگش خبری بود، نه از 
هنرستان و ارکستر سمفونیک های 
عظیم الشــأن اروپایی کــه پیش از 
خشک شدن جوهر نت هایش، آثار 
او را جهانی می کردند. شــاگردان 
برجسته هنرستان ملی یکی پس از 
دیگری از ایران می رفتند و موسیقی 
وارد رکودی بی سابقه می شد. دیگر 
تنها صدایی که از موسیقی به گوش 
می رســید یا مارش هــای انقالبی 
هنردوستان آماتور بود یا آثار جوانان 
مخالــف مکتب وزیــری و دهلوی. 

روزهایــی چنان پر تــب و تاب و پر 
از موفقیت و شــکوه، بــه ناگه رو به 

خاموشی و فراموشی رفت.
دهلوی خانه نشین شد...

پس از ســکوتی طوالنی کم کم 
سرگرم کارهای نوشتاری سال های 
قبل شد؛ جزوه پیوند شعر و موسیقی 
را که روزگاری درس هنرستان ملی 
بود سر و سامان می داد و در کنار آن 
به ویرایــش پارتیتورهــای آثارش 
می پرداخت؛ ولی دیگر حامی دولتی 
در کار نبود؛ باالخره سال ها بعد این 
آثار با ســرمایه گذاری دوســتانش 

روانه بازار شد.
تا ســال ۱۳۷۲ هیــچ فعالیت 
صحنــه ای از حســین دهلــوی 
نمی بینیم تا اینکه یکی از ایده های 
قدیمــی اش، ارکســتر ســازهای 
مضرابی ایران، با حضور گروه بزرگی 
از نوازندگان ســازهای مضرابی به 
رهبری خود او بــه روی صحنه تاالر 
رودکی رفت. این کنسرت بهانه ای 
شــد تا حســین دهلوی جز تنظیم 
آثار قدیمی تــر و چند اثر از دیگران، 
آخرین اثــرش را کــه تصنیفی در 
سه گاه بود )شراب عشــق( بسازد؛ 
هرچند ظاهرا این تصنیف هیچ گاه 
نزد خود او جایگاه دیگــر آثارش را 
پیدا نکرد و همیشه »مانا و مانی« را 

آخرین اثر خود خواند.
حســین دهلوی اعتقاد داشت، 
تا زمانی که مجوز اجــرا و ضبط مانا 
و مانی ابالغ نشــود، دیگر دست به 
آهنگســازی نمی زنــد. هرچند تا 
سال های پایانی هوشــیاری خود، 
به آهنگســازی دوباره امید داشت 
و گاه روی تکــه کاغذ هایــی در 
پیاده روی های روزانــه، موتیف ها 
و تم هــای کوتاهی را یادداشــت و 
یــادآوری می کرد کــه در تکمیل 
پایان نامه لیســانس اش، سمفونی 

باشــکوهی در نوا خواهد ساخت که 
آخرین ساخته او خواهد بود.

ارکســتر مضرابی بعد از اجرایی 
موفــق بــه کلــی از طــرف دولت 
فراموش شــد و تــا روی کار آمدن 
دولت اصالحات، دهلوی دیگر چوب 
رهبری به دست نگرفت. در چهلمین 
ســالگرد درگذشــت صبا در تاالر 
وحدت، حســین دهلوی با ترکیبی 
از نوازنــدگان ســازهای مضرابی و 
نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران 
به روی صحنه رفــت. در این برنامه 
سنگ بنای ارکستر ملی گذاشته شد؛ 
دهلوی که به تنهایی مدیر هنری این 
ارکستر شده بود، برای اداره شورایی 
ارکستر، پیشنهاد تشکیل یک هیات 
هنری را داد که از قضــا در آن گروِه 
مدعو، رقیبان او حضور پیدا کرده و به 
کلی ارکستر را به دست گرفتند. پس 
از این اتفاق، دهلوی، از نزدیک ترین 
دوســت خود دلگیر شد و رفته رفته 

افسردگی اش شدت گرفت.
دیگر »آیین خودسوزی« دهلوی 
در مقابل دولِت هنرناشــناس، ابعاد 
دیگری یافته بود؛ او خودی ها را هم 
غرق خودخواهی و در جبهه دشمن 
می دید و در جوار این صلیب سوزان، 
به جای حواریون، الشــخورانی در 
انتظار مرگ اش را نظــاره می کرد. 
در ســال ۱۳۷۸ کتاب »پیوند شعر 
و موســیقی«، حاصل ممارست ۴۰ 
ســاله اش، به بازار آمد و به ســرعت 
مورد توجه قرار گرفــت. این کتاب 
»بهترین کتاب سال« شناخته شد 
و در میان دروس دانشــگاهی جای 
گرفت. اما نه تنها این موفقیت، بلکه 
انتخاب او در ســال ۱۳۸۲ به عنوان 

»چهره ماندگار« ایران نتوانســت 
جای گمشده او را بگیرد.

افســردگی روز افــزون، تبدیل 
به بیمــاری آلزایمر شــد و دهلوی 
را دلمرده تر و رنجورتــر از پیش در 
خود فرو برد. کالس های دانشــگاه 
که تنهــا مربوط بــه تدریس کتاب 
پیوند شعر و موسیقی می شد کم کم 
تعطیل شدند و او ماند و خاطراتش 
که گاه زنده می شــدند و در نظرش 
دیدنی. روزی منتظر دیدار دوست 
و مرشــدش محمدعلی امیرجاهد 
بود، روز دیگر نگــران از حال کلنل 
وزیری؛ روز دیگر سوســن اصالنی 
را که همچون فرشته ای مهربان در 
کنارش بود، در قامت مادرش می دید 
و روز دیگــر ســرگردان و غمگین 
از نیافتــن پلکانی کــه او را به اتاق 
آهنگسازی اش در خانه قدیمی شان 

می رساند...
پرده جســتجوی مانــا در میان 
جنگل و نــدای غم انگیزی که مانی 
را با آن می خواند، برای کســانی که 
روزهــای بی قراری و سرگشــتگی 
دهلوی را دیده اند، به جنگل تاریکی 
می  ماند که خالــق مانا و مانی در آن 

گم شد... .

در خاموشی سلطان عزلت، استاد حسین دهلوی

خودسوزی یک موسیقیدان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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 این شــماره  فصلنامه با مقاله ای آغاز می شود 
درباره  منظومه قرقیزی ماناس، نوشته  کاْرل رایخل، 
که به انتقال این حماسه به نسل های جوان قرقیزی 
و نقش مهم آن در ایجاد هویت فرهنگی قرقیزها 

می پردازد.
 مقاله  دوم تأمالت متأخر ساسان فاطمی است 
بر طبقه بندی موسیقی ها به کالسیک، مردمی و 
مردم پسند و نیز بر مفهوم »فرهیختگی چندپاره« 
که از چندی پیــش، در ارتباط با تأثیرات فرهنگ 
مردم پسند، اینجا و آنجا آن را مطرح کرده بود. در 
این تأمالت، او به برخی از بازخوردهایی که مطالب 
پیشینش در این باره برانگیخته بود پاسخ می گوید 
و می کوشد برخی مسائل دیگر، به خصوص در آنچه 
به گسترش موســیقی مردم پسند و تبعات آن در 
دوره  معاصر مربوط می شــود و، به گفته  خودش، 
تا کنــون کمتر به آنهــا پرداخته بــود، را به طور 

روشن تری بیان کند.
 ســعید ابراهیمی در مقاله ی بعدی به بررسی 
حیات اجتماعی ســه تار از دوره  قاجــار تا امروز 
پرداخته و پس از مطالعه  تأثیر عوامل مختلف، مثل 
صنعت ضبط، تأسیس رادیو، تأسیس کالس های 
آموزش موسیقی، توجه به شــکِل ظاهری ساز و 
غیره، به این نتیجه می رسد که این ساز از عاملی 
کنش گر به ابزاری صرفاً کنش پذیر تبدیل شــده 

است. 
در بخش »یادداشت های پراکنده« این شماره 
دو مطلب منتشر شده؛ یکی از مهدی فراهانی که، 
در پی انتشــار مقاله  خودش در دو شــماره  پیش 
فصلنامه درباره  آقاعلی اکبر فراهانی، مطالب تازه ای 
در این خصوص یافته اســت و دیگری از عســکر 
بهرامی، درباره طبل باز، که شاهدی دیگر بر شواهد 
مقاله ای که خود او برای شماره گذشته فصلنامه از 

نیُکُنُرف ترجمه کرده بود اضافه می کند.
 در بخش »مفاهیم بنیادیــن«، مقاله ای از 
اودو ویل ترجمه شــده اســت که مؤلف در آن 
می کوشد، ضمن زیرسؤال بردن ضرورت استفاده  
از نغمه نگاری رایج غربی در قوم موسیقی شناسی، 
به نقــد از آن بپردازد و، پــس از مروری تاریخی 
بر مراحل رشــد نغمه نگاری غربی و تأثیر آن بر 
شکل دهی فرم های موسیقی غربی، نشان  دهد 
که چگونه ممکن اســت تحلیل موسیقی های 
شــفاهی و غیرغربی بر اســاس نت نوشــت به 
سوء تفاهم هایی درباره  واقعیت این موسیقی ها 

منتهی شود.
 مینا و میتــرا هرندی، در بخــش »گزارش« 
این شــماره بــه بیســت ونهمین جشــنواره ی 
موسیقی روُدلشتات آلمان، که خود آنها ازجمله 
شرکت کنندگان آن بوده اند، پرداخته اند و، ضمن 
معرفی تاریخچه و اهداف این جشنواره، گزارشی 
از نحوه  برگزاری امسال آن، معرفِی گروه ها و افراد 
شــرکت کننده در آن و موضوعات مطرح شده در 

بخش پژوهشی آن ارائه می دهند. 
در این شــماره دو گفتگو منتشــر شــده که 
به نحوی می توانند با یکدیگر مرتبط باشند. یکی 
با جمشید شمیرانی، استاد تمبکی که از سال ها 
پیش در فرانســه اقامــت دارد، و دیگــری با ژان 
دورینگ، محقق شناخته شده  فرانسوی که درباره 
موســیقی های ایران و آســیای میانه تحقیقات 
وسیعی انجام داده است. هردو شخصیت، به نوعی، 
سوای تمام فعالیت های هنری ـ علمی ارزشمند 
دیگرشان، به مدت چند دهه نقش سفیر موسیقی 
کالســیک ایرانی در غرب را ایفا کرده و هرکدام 
به گونه ای با تحول عظیم حیات موسیقایی ایران 
که با ظهور مرکز حفظ و اشاعه  موسیقی سنتی آغاز 

شد همراه بوده اند. 
در بخش نقد، مقاله ای از جولین ُهرتُن ترجمه 
شده درباره نقد تحلیل موسیقی از سوی طرفداران 
جریان نقدی که بر ارجحیت تمرکز بر گفتمان های 

فکری ـ فرهنگی تأکید دارند. 

نو نوا
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بیتا یاری

چه چیزهایی مناســب طــرح در یک کتاب اســت؟ 
چه حرفهایی بهتر است در روزنامه ها مطرح شوند؟ وقتی 
تصمیم به انتشــار کتابی می گیریم آیا واقعاً مشــخص 
کرده ایم کــه چه چیزهایی را مناســب طرح شــدن در 
روزنامه ها نیافته ایم و حتماً باید برای آن کتاب بنویسیم 
و شــرح جزییات دهیم؟ آیا هدف و جامعه مخاطبانمان 
مشخص است و یا مشــخص کرده ایم که برای چه قشری 
از جامعه با چــه دانــش و شــعوری می خواهیم کتاب 
منتشر کنیم؟ آیا برایمان مشخص شده که چه چیزهای 
ارزشــمندی را فراتر از قالب صفحه رسانه ها مایلیم برای 
همیشــه در قالب یک کتاب آن هم در این شرایط سخت 

نشر و چاپ قرار است ثبت و نگه داریم؟
این ها پرســش های اولیه خواننده در مواجهه با کتاب 
»چون بوی تلــخ خوش ُکندر« اســت کــه می خواهد 
ارائه کننده زندگی نامه فرهاد مهراد باشد. زندگی نامه ای که 
در گفتگو با همسر این خواننده فراموش ناشدنی موسیقی 

پاپ راک ایران ارائه شده است. هر چه بیشتر در صفحات 
کتاب غرق می شویم و عکس های بیشــتری را مشاهده 
می کنیم بیشــتر به ســوالهای اولیه که در باال مطرح شد 
می اندیشیم که انتشار چنین کتابی چه ضرورتی داشته؟ 
چه نیازی بوده که حرفهای همسر او را در قالب یک مجلد 

به عالقه مندان این خواننده پرآوازه ارائه کنیم؟ 
آنهم وقتی که پــوران گلفام در این کتاب نوشــته که 
انگیــزه او از این مصاحبــه  طوالنی بــرای فراهم کردن 
متریال کتاب »چون بوی تلــخ ...« معرفی فرهاد به  دور از 
»اکاذیب منتشرشده در رســانه ها« است چراکه او اغلب 
»کتاب نویســی های پر از تناقــض و دروغ های عجیب و 
باورنکردنــی مطبوعات« را مغایر با واقعیت می دانســته 
است. ازاین رو به جای ارســال پاسخ به رسانه ها و یا انتشار 
هر آنچه باید درباره فرهاد در رسانه ای معتبر گفته شود را 
در قالب کتاب خاطرات و زندگی نامه فرهاد منتشر ساخته 
است. هرچند می توانست به جای برگزیدن مدیوم کتاب، 
»وب سایتی« به نام فرهاد ایجاد نماید و در آن کلکسیون 
آلبوم عکس ها، دست نوشــته ها و هر تکه خاطره انگیز را 
ضمن ارائه به عموم نگه دارد و البته ارتباط مستقیمی نیز 
با عالقه مندان این خواننده برقرار نماید تا درباره اطالعات 

ناصحیحی که پیش تر منتشرشده بتوانند بحث نمایند و 
این گونه زندگی نامه را از حالــت »موزه خاطرات« خارج 
ســازد. ضمن آنکه کتاب را از اتهاِم ناخواســتِه غیرمجاز 
دانستِن حرف زدن و سخنرانی درباره فرهاد برای دیگران 

و بی صالحیت دانستن آنان، بری می ساخت.
اینکه عالقه مندان فرهاد بدانند او با افراد بزرگی چون 

محمدرضا شــفیعی کدکنی، فقیه، ادیب، شاعر و استاد 
ادبیات دانشگاه تهران و هوشنگ اســتوار، موسیقیدان، 
آهنگســاز و مدرس هارمونی کالج ســلطنتی لندن )که 
البته در کتاب یکی از برجسته ترین آهنگسازان »مکتب 
موسیقی سمفونیک ایرانی« معرفی شده( دیدار داشته و 
موردپذیرش، عالقه و محبت این دو بزرگ قرارگرفته بوده 
در جای خود بسیار باارزش است اما کتاب به گفته نویسنده 
آن قرار نیست به بحث هنر فرهاد و موسیقی اش ورود کند 
و می خواهد او را در »مقام یک انســان« معرفی نماید که 
همین با آنچه مخاطب در متن با آن مواجه می شود چالش 
عظیمی را ایجاد می نماید که مفهــوم این گونه تأکید بر 
این »انسان بودن« چیست؟ از لحن و حالتی که از نوشته 
کهندل استنباط می شود آن است که او فرهاد را دارای شان 
و مرتبه واالی انسانی، باالتر از عموم یافته و می خواهد این 
انسانیت را معرفی کند که ناشناخته مانده، غافل از اینکه 
درک هر خواننده از انســان بودن با دیگری متفاوت است 
و با توجه به متن کتاب می تواند درســت عکس خواسته 

نویسنده تعبیر شود.
یکپارچگی و انســجام کتاب مهم ترین نکته در حین 
انتشار آن است ولو به جهت آنکه گردآوری خاطرات باشد 
مانع از آن نیست که ناشر در انســجام، به هم پیوستگی و 
یکریختی مطالب آن دقت ننمایــد و کتابی را که روای و 
دانای کل آن از سوم شخص به یک مجهول تغییر موضع 
می دهــد را به عنوان کتابــی مرجع ولو بــرای خاطرات 

موردپذیرش قرار دهد. 

نگاهی به کتاب »چون بوی تلخ خوش ُکندر«، زندگی نامه فرهاد مهراد

انتخاب نامناسب مدیوم برای موزه خاطرات

استکاتو

استاد حسین دهلوی، بامداد سه شنبه 22 مهرماه در 92 سالگی درگذشت. او تنها بازمانده نسل طالیی دهه اول این قرن 
و به واقع بزرگترین موسیقیدان زنده هم عصر ما بود که در آهنگسازی، تدریس و استانداردسازی در موسیقی ایران آثاری 

ماندگار داشته است. بنا بر اظهارات سجاد پورقناد نوشته ای که پیش رو دارید قرار بود سال گذشته در یادنامه استاد دهلوی به 
انتشار برسد؛ این یادنامه قرار است به زودی منتشر شود. 

پرده جستجوی مانا در میان 
جنگل و ندای غم انگیزی 
که مانی را با آن می خواند، 

برای کسانی که روزهای 
بی قراری و سرگشتگی 

دهلوی را دیده اند، به جنگل 
تاریکی می ماند که خالق 
مانا و مانی در آن گم شد... .
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