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بیتا یاری

سال هاست که از او فیلمی با این 
توزیع گســترده پخش نشده است، 
اما هفته گذشته سخنان او در فضای 
مجازی بارها همرســانی شــد که 
می گفت شــاید آخرین سخنانش 
باشد. او سخنی از شــاملو و حافظ و 
نیما را دستمایه آخرین صحبت خود 
کرده بود. هرچند در آخرین بودن آن 
هم ابراز بی اطالعی کرد اما چرا این 
سخنان آنقدر شنیده شد آن هم بعد 
از مدت ها بی توجه بودن اغلب اهالی 

موسیقی به او؟
از او فیلمــی سال هاســت با این 
رویکرد منتشر نشــده است، اما هر 
از گاهی ســخنانی و یا نوشــته ای 
از او  با ردی پررنــگ از اعتراض در 
فضــای مجازی دســت به دســت 
می شــد، اما این بار او ســخنانش 
جور دیگــری بــود. از آن دســت 
سخنان همیشــگی نبود و نمی شد 

 برای آن از گذشــته مثالــی آورد.
سال هاست فیلمی که در آن استاد 
بهمن رجبی روی ســن تنبک بزند 
منتشر نشده اســت، یعنی از 8 سال 
پیش کنســرت الیگودرز که آن هم 
بعد از مدت هــا اتفاق افتــاد؛ البته 
او نیز سال هاســت اصراری بر اجرا 
ندارد و گوشه عزلت گزیده و کارهای 
اساسی  تری را پیش می برد که همانا 
آموزش هنرجویان در نوازندگی ساز 
تنبــک و نگارش کتــاب در تحلیل 
ریتم باشد. تا بلکه هم فراموش کند و 

هم مانع فراموشی شود.
سال هاســت جامعه موســیقی 
کمتر بــه او روی خوشــی نشــان 
داده اســت چراکه مدت ها بستری 
بودن در بیمارستان )همانگونه که 
خودش در فیلم اخیر از بیمارستان 
می گویــد( از او فردی بــا خلقیاتی 
بدون رودربایستی ســاخته بود که 
تعارفات را کنــار می نهاد و صریح و 
بی پرده سخن می گفت که خوشایند 

بسیاری نبود.
اما اهالی جامعه موســیقی او را 

روزگاری در تنهایــی رهــا کردند 
تا در بیمارســتان بی رفیق بماند و 

دیگر ســراغی از او نگرفتند و یاران 
همنوازش به غیر یکــی بقیه یادی 

از او نکردند که هیــچ، به طور کلی 
او را از رفاقت خود حــذف و یادش 
را نیز دفن کردند. از ایــن رو بعد از 
بیمارســتان دیگر هیچ جایی برای 
روی صحنه رفتن به او ندادند. همان 
ماندن در بیمارستان را بهانه کردند 
و خلقیاتش را مانع دانستند و دست 
آخر او را در عین تمام بودن هنرش 

طرد کردند.
تنها اگر در این سال ها شاگردان 
او نبودنــد تــا همچنــان نامی از 
استادشــان ببرند در میــان اهالی 
موســیقی ناشــناخته می ماند. در 
صورتی که در دوره بیمارســتان و 
بعدش یکی از بهترین ها بود و سوای 
نواختــن تنبک به آنالیــز ریتم نیز 
وارد. راســتی این چه بیمارستانی 
بود که حتی بعد از مرخص شــدن 
هنــوز جراحاتش دردناک اســت 
و چرا در دهه 60 این بیمارســتان 
جداکننده موزیســین ها از هم بوده 
است. حتی موزیسین هایی که خود 
یا وابستگانشان در آنجا بستری بودند 
هم تمایلی به دیدار هم نداشــتند و 

تنها تفرقه بود که در میانه پرقدرت 
عرض اندام می کرد و آنهایی که اهالی 
موسیقی را در کنار هم نمی خواستند 
خشنود می ســاخت. حاال او یکبار 
دیگر در فیلمی با همه ســخن گفته 
است و اینبار نه دستی بر تنبک دارد 
نه پایی برای ایســتادن اما سخنش 
جای فکر دارد و نشان از جامعه ای که 

به او بدهکار است.

در حاشیه سخنان، نوازنده پیشکسوت تنبک و مدرس موسیقی

جامعه به »بهمن رجبی« بدهکار است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حسن ناهید از کما خارج شد
دختر استاد حسن ناهید، پیشکسوت موسیقی 
ایرانی و نوازنده نی، اوضاع جســمانی پدرش بعد از 
بستری شدن در بیمارستان را تشریح کرد. فرزند 
اســتاد ناهید در تازه ترین اوضاع جسمانی پدرش 
توضیح داد: »از زمانی که پدرم در بیمارستان بستری 
شد شرایط جســمی او در حالت کما قرار داشت و 
پزشکان به ما اعالم کردند که باید تا ۴8 ساعت برای 
بازگشت به حالت هوشیاری صبر کنیم. خوشبختانه 
با پزشک پدرم صبحت کردم، او از حالت کما بیرون 
آمده و سطح هوشیاری نیاز به نسبت ساعت های 
گذشته بهبودیافته اســت که امیدوارم این روند 
سیر صعودی داشته باشد«. ناهید در پایان گفت: 
»هم اکنون پدرم بدون دستگاه تنفس دارد و همین 
موضوع ما را نسبت به نگرانی که داشتیم دورتر کرده 

و امیدوارم شرایط از این هم بهتر شود.«
    

 رد تشابه قطعه »منو بشناس« 
با آهنگ مایکل جکسون

تولید قطعه »منو بشــناس« توســط مرکز 
موســیقی مــأوا از زیرمجموعه های ســازمان 
رسانه ای »اوج« با همراهی نزدیک به ۴0 خواننده 
پاپ در حالی انجام  شده است که موجب انعکاس 
گسترده در رســانه های ایرانی و خارج از مرزها 
شده و گفته می شود اثر یادشــده از روی یکی از 
آثار مهم مایکل جکسون خواننده فقید موسیقی 
we are the world ساخته  شده است. معاون 
طرح و برنامه مرکــز مأوا در گفتگو بــا روزنامه 
فرهیختگان با رد تمام تشــابهات، تأکید کرد که 
هیچ ارتباط معنایی بین آهنگ »منو بشناس« و 
قطعه WE ARE THE WORLD مایکل 

جکسون وجود ندارد. 

با الهام  از اثر صادق هدایت؛
اپرای »عروسک پشت پرده« در 

اپرای سلطنتی دانمارک اجرا می شود

اپرای »عروسک پشــت پرده« اثر »امیرمهیار 
تفرشــی پــور« از تاریــخ ۱8 آذرماه برابــر با 8 
دسامبر2020 به مدت ۵ شب در سالن اپرای شهر 
کپنهاگ دانمارک به روی صحنه خواهد رفت. متن 
این اثر بر اساس داستانی از نویسنده معاصر ایرانی، 

صادق هدایت به رشته تحریر درآمده است.
 The Doll Behind( عروسک پشــت پرده
the Curtain( درواقع داستان تخیلی مرد جوانی 
است که عاشق مانکن پشت ویترین فروشگاهی در 
فرانسه شده و درنهایت با هر ترفندی آن را خریده و 
به تهران می آورد. او چنان عاشق عروسک یا همان 
مانکن اســت که در ذهن خود دچار روان پریشی 
گردیده و درنهایت در اثر این پریشانی زندگی خود و 

نامزدش درخشنده را نابود می کند.
نویسنده ســناریو و لیبِرتو این اپرا، »دامنیک 
پاور« است و آهنگسازی اثر طی مدت ۳ سال توسط 
امیرمهیار تفرشی پور انجام شده است. این اثر در دو 
پرده بلند به مدت 8۵ دقیقــه، همراه با ۷ خواننده، 
گروه کر و با همراهی آنسامبل زهی »آتالس« اجرا 
خواهد شد. ضمناً اپرای عروسک پشت پرده ضبط و 

منتشر خواهد شد. 
امیرمهیار تفرشی پور به عنوان نخستین آهنگساز 
ایرانی با گرایش اپرای مدرن، دارای مدرک دکترای 
آهنگسازی از دانشگاه »برونل« لندن است. از آثار 
منتشرشده تفرشی پور  می توان به آلبوم »فراقی« در 
همکاری مشترک با »فوزیه مجد« که سال گذشته 
منتشرشده است و نیز آلبوم »پاییز پارسی« را که 
به صورت مشترک با پروفسور »هرمز فرهت« اخیراً 

منتشر ساخته اشاره کرد.
لینک برنامه اجرایی در سالن اپرای شهر کپنهاگ 

کشور دانمارک عبارت است از:
https://kglteater.dk/det-sker/
gastespil/the-doll-/2020202۱-sason

behind-the-curtain

نوا

نو نوا

مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران به مناسبت سالروز درگذشت 
بهمن بوستان پژوهشگر حوزه موسیقی، فیلم 
سخنرانی حسین علیزاده در مراسم بزرگداشت 
این هنرمند فقید را در اولین سالگرد درگذشت 

او منتشر کرد.
به گزارش مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران، همزمان با ششمین 
سالروز درگذشت بهمن بوســتان پژوهشگر و 
مورخ حوزه موسیقی فیلمی از حسین علیزاده در 
مراسم بزرگداشت این هنرمند فقید در دسترس 
مخاطبان قرار گرفت. این سخنرانی در سال ۱۳۹۴ 
در فرهنگسرای ارسباران ایراد شده است. بهمن 
بوستان ادیب و پژوهشگر عرصه موسیقی ایرانی 

و ادبیات سه شنبه 2۷ آبان ۱۳۹۳ درگذشت.
بوســتان، عضو ســابق هیئت مدیره کانون 
پژوهشگران خانه موسیقی ایران و ُمبدع نخستین 
برنامه های موسیقی در تلویزیون ایران بود. او فرزند 
مجدالعلی )مهرداد( بوستان، نویسنده و محقق 
ادبیات فارسی و نوه وحید دستگردی ادیب و شاعر 

دوران مشروطه بود.
این هنرمنــد دوران تحصیــالت اولیه را در 
تهران گذراند و در ســال ۱۳۳6 در رشته حقوق 
به دانشگاه تهران راه یافت و مطالعات دانشگاهی 
خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی به پایان برد. 
او از آموزش های افــرادی همچون: بدیع الزمان 

فروزانفر و جالل الدین همایی بهره برد.
او در دهه چهل به اســتخدام سازمان رادیو و 

تلویزیون درآمد و همکاری خود را با این نهاد آغاز 
کرد. او با طرح و تهیه برنامه هایی نظیر »هفت شهر 
عشق«، »بشنو از نی« و »سالمی چو بوی خوش 
آشــنایی«، با همراهی هنرمندانی نظیر احمد 
عبادی، حسن کسایی، جلیل شهناز، علی اصغر 
بهاری، حســین قوامی، لطف اهلل مجد، منصور 
نریمان به گسترش موسیقی ایرانی از طریق رادیو 
و تلویزیون پرداخت. او در ســال های اولیه دهه 
هفتاد، بانی برگزاری جشنواره هفت اورنگ شد 
که با همکاری محمدرضا درویشی در تاالر اندیشه 
و با حضور چهره های سرشناس موسیقی سنتی و 
نواحی ایران برگزار شد. در کنار این جشنواره او 
کتاب »هفت اورنــگ« را با همکاری محمدرضا 

درویشی منتشر کرد.

بهمن بوســتان پژوهش های گســترده ای 
نیز در زمینه موســیقی زورخانه و ورزش های 
باستانی انجام داد و در توسعه این ورزش نقشی 
تعیین کننده داشت. وی در دهه ۱۳80 به عضویت 
انجمن پیشکسوتان ورزش کمیته ملی المپیک 
درآمد. او در سال های اولیه دهه هشتاد به عنوان 

عضو کانون پژوهشــگران خانه موسیقی ایران 
انتخاب و چند سالی در این سمت ادامه فعالیت 
داد. بهمن بوستان از حافظه ای قوی برخوردار بود 
و تبارشناسی او از اهل فرهنگ و هنر و به خصوص 

اهالی موسیقی زبانزد این مجموعه بود.
 از این رو ســال ها مدیریت آرشیو موسیقی 
سازمان رادیو تلویزیون را عهده دار بود که در آن 
روزگار خبری از کامپیوتر و جستجوهای کمتر 
از کسری از ثانیه نبود ولیکن حافظه دقیق بهمن 
بوســتان چنین نقشــی را ایفا می کرد و تمامی 
قطعات موسیقی ساخته شده را با نام آهنگساز و 
شاعر و خواننده به خوبی می شناخت و در حافظه 
داشت. مرحوم بهمن بوستان در سال های پایانی 
عمرش بیمار و خانه نشین شد و در نهایت 2۷ آبان 
ماه ۱۳۹۳ در ۷۹ ســالگی بر اثر ایست قلبی در 
بیمارستان نیکان تهران درگذشت و پنجشنبه 
2۹ آبان پیکر وی از مقابل تاالر وحدت تشییع و در 
بهشت زهرا )قطعه نام آوران( به خاک سپرده شد.

به مناسبت ششمین سالروز درگذشت

روایت تصویری حسین علیزاده از بهمن بوستان منتشر شد

لیال موسی زاده

اهالی موسیقی حاال در این گیرودار نه ماه بیکاری و دور بودن از 
اجرای زنده و فعالیت های آموزشی به علت شیوع گسترده بیماری 

کرونا مجبور به ورود در ماجرایی ناخواسته شده اند.
گمان مبرید که موزیســین ها در این اوضاع که با بیشترین 
مشکالت معیشتی و حیاتی مواجه شــده اند و همچنان با آن 
دســت به گریبان اند در ماجرایی برای بهبود شــرایط کاری و 
معیشتی خویش متناسب با اولویت زندگی و امرار معاش وارد 
شده اند که بس بیراه است چراکه انتخابی در میان نبوده است 
بلکه بار دیگر آنها در مسیری رانده  شده اند که میدان قدرت نمایی 

دیگران است.
از ۱۹مهرماه هنگام خاکسپاری استاد شجریان که مدیرعامل 
خانه موسیقی اعالم کرد می خواهد تا به احترام رئیس شورای 
عالی خانه موسیقی، استاد شــجریان، و در راستای ادای دین 
خانه موسیقی به ایشان روز ملی موسیقی را هم زمان با زادروز این 
استاد فقید آواز درخواست کند؛ تا امروز به این دلیل که اساتید 
بنام موسیقی همین درخواست را برای درج روز ۴ آذر مصادف 
با زادروز فارابی دانشــمند و موســیقیدان پس از اسالم مطرح 
کرده  بودند؛ در میان خانواده بزرگ موســیقی کشمکش های 
لفظی و تنش جاری اســت. پس از اعالم اولیه درخواســت روز 
ملی موسیقی از جانب موسسه فرهنگی هنری خانه موسیقی 
برای زادروز استاد شجریان و تأکید چندباره اعضای آن در این 
خصوص، صاحب این قلم در مطلبی که به تاریخ 2۵ آبان ماه در 
همین صفحه منتشر شد به خوبی مشخص ساخت که در دهه 
80 و پیش ازاین درخواست، خانه موسیقی روز ملی موسیقی را 

به مناسبت زادروز فارابی درخواست کرده بود. پس ازاین تذکر و 
یادآوری به موقع در اقدامی قابل توجه، اساتید برجسته دانشگاه 
همچون ساســان فاطمی و داریوش طالیی، به همراه اساتید 
برجسته آواز، عبدالوهاب شهیدی، رامبد صدیف و شهرام ناظری 
و دیگر اساتید پیشکسوت موسیقی همچون مجید کیانی، بیژن 
کامکار، ملیحه سعیدی، سوسن اصالنی)دهلوی(، محمدعلی 
کیانی نژاد، جلیل عندلیبی، محمود فرهمند، مجید انتظامی، 
کیوان ساکت، نجمه تجدد، اردشیر کامکار و هوشنگ جاوید به 
همراه دیگر موزیسین ها که جمعاً به ۳0 نفر رسیده اند و همچنان 
نامه شان را برای امضا در دسترس قرار داده اند و تعداد امضاهای آن 
در حال افزایش است نامه ای به رئیس شورای فرهنگ عمومی، 
وزیر ارشاد نوشتند و در ضرورت نام گذاری روز ملی موسیقی به 

تاریخ زادروز فارابی تأکید کردند. 
ادله آنان در این نامه برای مناسب بودن نام فارابی برای این 
روز؛ ارج به موسیقیدانانی است که در تاریخ پرفرازونشیب این 
ســرزمین به تنهایی در برابر موج نامالیمات ایستادگی کرده، 
فرهنگ و هنر خنیاگری ایران را از خطر تخریب و نابودی، رهایی 
بخشیدند. چراکه به گفته کارشناسان تاریخ موسیقی، »فارابی« 
بزرگ ترین موسیقیدان ایرانی پس از اســالم است و اثر او به نام 
»موسیقی کبیر« بزرگ ترین اثری اســت که درباره  موسیقی 
چه عملی و چه نظری و فلسفه موسیقی و چگونگی پیدایی آن 
و نیز صوت و آهنگ و شعر و وزن، همچنین پرده بندی و ساخت 
ساز و اختراع سازی بنام شاهرود )که گستره آوای آن با پیانوی 
امروزی اروپا برابری داشت(، نوشته  شده که راهگشای بسیاری 
از موســیقیدانان ایران و جهان بوده است، ضمن آنکه با این کار 
می توان مقدمه ای فراهم آورد تا هیچ کشوری نتواند با استفاده 
از اسناد جعلی به مفاخر ایران دســت اندازی کرده، آنان را به نام 

میراث خود به ثبت جهانی برساند.
از این منظر و نگاه درخواست اهالی فرهیخته و اساتید برجسته 
و پیشکسوت موسیقی کاری بجاســت و می تواند عامل اتحاد 

بیش ازپیش جامعه موســیقی از هر ژانری شود، چراکه جایگاه 
فارابی در ایران پس از اسالم آن قدر واالست که گاهی با جایگاه 
فردوسی بزرگ در ادبیات یکسان پنداشته می شود. افزون بر اینکه 
تنها دارای یک گرایش در هنر موسیقی نیست و طیف وسیعی از 
هنرمندان، پژوهشگران، آهنگسازان، سازندگان، خنیاگران و 
نوازندگان حوزه موسیقی را در ادامه راه خود دربرمی گیرد و همه 
آنها فارابی را به چشم استاد بالمنازع می نگرند چراکه این دانشمند 
بزرگ دیگر بعد از هزار سال که در تاریخ موسیقی کشور ما به حق 
یگانه بوده اکنون نیز تخفیف پذیر نیست و نمی توان در جایگاه او و 
یا اخالق و رفتارهایش شک و شبهه کرد و یا به پایمال سازی حقوق 

مادی و معنوی او را گره زد.
ازاین رو این پیشنهاد محرک اتحاد است برعکس پیشنهاد 
مطروحه از جانب خانه موسیقی که عامل نارضایتی در بین اهالی 
موسیقی شده است. بر کسی پوشــیده نیست که شجریان در 
زمان حیاتش نیز مخالفانی داشت و هنوز نیز دارد که بر مسائلی 
پای می فشرند که نمی توان با آنها وحدت ایجاد کرد. درنتیجه 
پیشنهاد مطروحه خانه بیشتر افتراق آور است تا وحدت بخش. 
ضمن اینکه اگر سنجیده عمل می شد جلو امکان مطرح شدن 
بسیاری از سخنان مخالفان استاد شجریان گرفته می شد؛ اما 
با شیوه طرح این مساله عماًل حرمت عزیز تازه درگذشته نیز از 

جانب خانه موسیقی و متولی آن شکسته شده است.
اما اصل مناقشــه به طرح روز ملی موسیقی بازمی گردد که 
بسیاری آن را یک شوخی با اهالی موسیقی می دانند چراکه بر این 
باورند درجایی که به موسیقی و موسیقیدان و نوازنده و خواننده 
در طول چهار دهه گذشته بهایی داده نشده است چگونه می توان 

روزی برای ارج نهادن به هنر موسیقی تعیین کرد؟
برخی نیز به درست می گویند که هنوز وضعیت موسیقی چهار 
دهه و اندی است که مبهم است و در این وضعیت مبهم چنین 
درخواستی و افتادن در چنین کشمکش هایی بین طرفداران 
فارابی و شجریان تنها یک غائله سرگرم کننده است و راه به جایی 

نمی برد. تنها عمر و وقت را تلف می کند و زمینه های دلخوشی 
سیاســتمداران میــدان را فراهم می آورد تــا همچنان صنف 
موسیقی گمراه در طرح خواســته های بحقش باشد. آنها برای 
تکمیل استدالل خود  این ضرب المثل را به کار می برند که خانه از 

پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است.
اما عده ای می گویند همیشــه در این وضعیت های مبهم و 
بی خبری یا حال منفعالنه اهالی موسیقی مواردی قانونی شده 
است که خوشایند موزیسین ها نیست. آنها نیز به عدم واکنش 
به موقع دولت ایران و موزیسین ها در بی آگاهی به ثبت ساز تار 
توسط کشور آذربایجان اشاره می کنند که در بی خبری متولیان 

فرهنگ و هنر انجام  شده است.
ضمن اینکه مورد استناد آنها این است که در تقویم کشورمان 
روزهای معلم، دانشجو، کارگر و امثالهم را داریم که شاید آنها هم 
در وضعیت خوبی نباشند اما به هرحال روز خاص تقویمی برای 
آنها هم تصویب شده و بهتر است موزیسین ها هم مراقب باشند 
تا هرچند روزگارشان مناسب نیست و وضعیت موسیقی مبهم 
است؛ اما روزی مخالف خواسته شان به نام موسیقی تصویب نشود 

که تغییر آن ممکن نیست. هوشیاری بهتر از منفعل بودن است.
بااین حال بســیاری دیگر با ادله پایین کشیدن زنان نوازنده 
از صحنه های موســیقی و حذف نیمی از جامعه موســیقی از 
خوانندگی که شامل زنان می شــود را در تضاد با مفهوم تعریف 
روز ملی موسیقی و در تقابل با یک خواسته ملی می دانند چراکه 
زنان در بخش هایی که گفته شد جایی ندارند و تنها در صورتی روز 
ملی موسیقی ممکن است که یک روز ملی مردانه برای موسیقی 
خواستار باشیم. حال باید دید شورای فرهنگ عمومی و شخص 
محترم وزیر فرهنگ و هنر به پاسداشت هنر موسیقی با تصویب 
یک روز برای آن موافقت می کند و یا آن را در شرایط فعلی بدون 
توجیه تشخیص می دهد. باید دید چنانچه وزیر ارشاد با روز ملی 
موسیقی موافق است فارابی را بر شــجریان ترجیح می دهد یا 

برعکس به محافظه کاری استراتژیک آشکار تن می دهد؟

در باب نامگذاری یک روز ملی و حاشیه های آن؛

اتحاد یا افتراق؟

تحلیل

سال هاست جامعه 
موسیقی کمتر به بهمن 

رجبی روی خوشی 
نشان داده است، چراکه 

مدت ها بستری بودن 
در بیمارستان، از او 

فردی با خلقیاتی بدون 
رودربایستی ساخته بود 

که تعارفات را کنار می نهاد 
و صریح و بی پرده سخن 

می گفت که خوشایند 
بسیاری نبود
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