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گفتوگو با آرش امینی رهبر ارکستر سمفونیک صدا
وسیما درباره حضور در جشنواره موسیقی فجر

میزگرد «ایران» با حضور محمد اللهیاری ،شاهین فرهت و رضا مهدوی
درباره افت و خیزهای جشنواره موسیقی فجر

ارتقای ارکسترها
در گرو برنامه ریزی جدی

تغییر الزمه پیشرفت است

مردم ما در موسیقی
حافظه تاریخی بینظیری دارند

نگاه

از لحظه لحظه
زندگیام
لذت بردهام
گزارشی از یک گفت وگوی صمیمانه
با نادر مشایخی به مناسبت تجلیل از او
یوپنجمین دوره جشنواره موسیقی فجر
در س 

امیر حسام زرافشان/ایران

ندا سیجانی

«مــن از هــر روز زندگــیام لــذت بــردهام و خوشــبختم »...صاحــب ایــن ســخن نادر
مشایخی اســت؛ آهنگساز و رهبر ارکســتر .او در خانوادهای اهل هنرمتولد شد و پرورش
یافــت ،پدر زنده یاد جمشــید مشــایخی بازیگر سرشــناس ســینمای ایران و مــادر نیز از
هنرمنــدان و عالقهمندان به موســیقی آوازی .گیتی رئوفی از شــاگردان محمود کریمی
اســت – موســیقیدان و اســتاد صاحــب ســبک موســیقی آوازی -اما شــرایط زندگی و
حساســیتهای همسرش مانع از آن شد که هدف خود را دنبال کند ...و موسیقی میراث
مانــدگار خانواده ،برای نادر مشــایخی بــود .او میگوید«:نزدیک به نیــم قرن درعرصه
موســیقی حضورداشتم و تالش کردم و بعد از این هم کارهایم تمام نمیشود و هدفم را
ادامه خواهم داد »...قراراســت در مراســم اختتامیه سیوپنجمین جشنواره موسیقی
فجر برای نخستین بار از یک عمر فعالیت هنری نادر مشایخی تجلیل به عمل آید.

اولیــن تقدیــر از او ســال  1385بــود آن هم
نه در کشــورش در جشنواره موسیقی مدرن
ویــن ،یکــی از معتبرتریــن جشــنوارههای
موســیقی؛ و در آن مراسم اثری از مشایخی
با عنوان «استخوان ایشانگو» همراه با فیلم
مستند شفراجرا شد ...مشایخی میگوید:از
انجام مراســم تجلیل بسیارخوشــحالم آن
هــم در مملکت خودم و در صف اســتادان
بزرگــی چون هوشــنگ ظریــف و افیلیا پرتو
و ایــن بــرای من نهایت خوشــبختی اســت.
البتــه این تجلیلهــا در روند کاری من هیچ
تأثیــری نخواهــد گذاشــت چــون مــن تنهــا
برای خــودم کار میکنم و هیچ گاه بهخاطر
خواســته مــردم موســیقی نمینویســم و
بهدنبــال بــرآورده کردن نیاز مردم نیســتم
بلکــه خــودم را تبدیــل به نیــاز میکنم و به
عقیــده من هــر هنرمنــدی که بهدنبــال کار
خالقانه است باید چنین ایده ای را در پیش
بگیــرد در غیــر ایــن صــورت دیــده نخواهد
نشد .من براین عقیدهام خوشبختی زمانی
حاصــل میشــود کــه بــرای کاری کــه به آن
عشق میورزید تالش کنید...
در بعــد از ظهــر یکــی از روزهای بهمن
مــاه میهمــان او در منزلش بــودم ،کمتر از
یک هفته به شــروع جشــنواره باقی اســت.
نــادر مشــایخی پــس از ســالها دوری از
این جشــنواره 25 ،بهمن مــاه (دومین روز
جشــنواره) ارکســتر ســمفونیک فرهنــگ و
هنــر را روی صحنــه میبــرد و رهبــری آن
را برعهــده دارد .قــرار اســت ایــن ارکســتر
آثــار آهنگســازان بــزرگ دنیــا را اجــرا کند.
او میگویــد :در ایــن برنامه قطعــه «خدایا
بــه مــا صلــح عطــا کــن» اثــر آروو پــرت از
آهنگســازان بــزرگ و موفــق اســتونیایی
اجرا میشــود .ایــن قطعــه را آروو پرت به
سفارش ژوردی ســاوال موزیسین معروف
اســپانیایی نوشــته اســت و موضــوع آن
مربوط به بمبگذاری ســال  2004در ســه

ایســتگاه قطار مادرید پایتخت اســپانیا بود
که در این حادثه نزدیک به  200نفر کشــته
شــدند و من نیز با کســب اجازه از صاحب
اثــر و در همراهــی ارکســتر زهی و گــروه کر
آن را رهبــری خواهــم کــرد .قطعــه دیگــر
ســمفونی «یکنواخت-ســکوت» اســت از
ایو کالین نقاش فرانســوی کــه در دو پارت
 20دقیقــهای اجــرا میشــود .از نــگاه مــن
این ســمفونی میتواند جنبههای مختلف
شــنیداری را بــه مخاطــب آمــوزش بدهد.
البته قطعات دیگری هم هستند که قطعاً
بــرای مخاطــب جــذاب و شــنیدنی اســت
حتــی قــرار بــود قطعاتــی از آثار خــودم را
هــم اجرا کنم امــا بهدلیل فشــردگی زمان
و حجم باالی کار شــاید ممکن نباشــد و در
ادامــه افزود :ارکســتر ســمفونیک فرهنگ
و هنــر از مجموعههــای وابســته بــه مرکــز
علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر واحد ۴۶
و متشــکل از جوانــان بــا اســتعداد خــوب
کشورمان است.
از او میپرســم آیا تصمیم دارید به یاد
پدر قطعــهای اجرا کنید و پاســخ میدهد:
قرار اســت اردیبهشــت ماه سال آینده و در
اولین ســالروز درگذشت ایشان قطعاتی از
موسیقی فیلمهایی که ایفای نقش داشته
اســت را اجرا کنیم که البته در کنارمن یک
خانم بازیگر بخشی از متن یا دیالوگهای
فیلم را میخواند .همچنین تصمیم دارم
به همــراه برادرم یک ســری از عادات پدر
را کــه تــا به حــال کســی آن را ندیــده برای
اولیــن بار بــه مردم معرفی کنیــم ،درواقع
تصویری که تا به امروز ناآشنا بوده است.
مشــایخی کار موزیک را شادی و تفریح
نمیداند و بهدنبال اهداف دیگری اســت.
او بیــان میکنــد :موزیــک برای مــن مانند
ابــزاری اســت کــه میتوانــم بواســطه آن
خــودم را به کارهــای دیگر مشــغول کنم و
بازهم تأکید میکنم بهدنبال سلیقه مردم

نیســتم به همین ســبب ،دلیلی بر کنســل
کردن کنســرتم در جشــنواره نبود ،هر چند
انتقــادات و افتراهای بســیاری بــود اما من
براین باورم اگر از مســألهای ناراحتم نباید
آن را بــا یــک صفحه ســیاه در اینســتاگرام
مطــرح کنم و بــا این کار به عــذاب وجدان
خود پایــان بدهم؛خیر عــذاب وجدان من
تمام نمیشود بلکه باید بماند برای اینکه
همــه ما در این اتفاقات نقش داشــتیم اما
از تــرس تبعــات بعــد از آن ترجیح دادیم
ســخنی به میــان نیاوریــم من نیــز تقصیر
کار هســتم امــا عــذاب وجدانــم را بــا زبان
موســیقی بیان میکنم .من موزیسین باید
جرأت شکســت خوردن را داشــته باشم تا
بتوانم احساســم را به بهترین شــکل بیان
کنــم .جــان برگر نویســنده و منتقــد بزرگ
هنــری میگویــد« :هنرمنــدان در کاری
شکســت میخورند که دیگــران جرأت آن
را ندارنــد ».بنابراین باید توانایی شکســت
را داشــت و آن را تحمــل کــرد و کار خود را
ادامــه داد.ایــن شــرایطی بــوده کــه در آن
زندگی بســیار تجربه کردهام و نتیجه آن را
هم دیدهام ومنتظر جبران هم نیستم چرا
کــه بهکار خودم اعتقاد دارم و همان هدف
مــن اســت .مــن معتقــدم بدتریــن منتقد
کارهایم خودم هســتم و خوب و بد را خود
تشخیص میدهم.
نادر مشــایخی حدوداً  45سال است در
عرصه موســیقی فعالیت میکند و آن قدر
عالقهمند و وابسته به هدفش است که اگر
یــک روز موزیــک گوش نکند حال خوشــی
نخواهــد داشــت البتــه دیگــر موســیقی را
بهعنــوان یک عشــق نمیبیند بلکــه دیگر
عادت زندگی او شده است.
او درادامــه ایــن گفتوگــوی صمیمــی
از اتفاقهــای زندگــیاش و اینکــه چطــور
موســیقی را انتخــاب کرد و به ایــن جایگاه
رســید صحبت میکند«.پدرم با موســیقی
مخالــف بــود و بــه مــن گفــت بهدنبــال
مطربــی نــروم امــا بعدهــا کــه پشــتکار و
عالقــهام را دید نظــرش تغییر کرد و برایم
پیانــو خریــد از آن روز بــه بعد دیگر کســی
مــن را ندیــد .خــوب بــه خاطــر مــیآورم،
حــدوداً  4مــاه بــدون ســاز پیانــو بــه کالس
موسیقی میرفتم .اولین معلم من خانم
سعید خانی بود اگر اشتباه نکنم سالهای
 53-52بــود .عمــهام بــه عالقهمنــدیام
بــه موســیقی و پیانــو پی برده بــود و به من
گفــت پــول کالســم را پرداخــت میکنــد و
همیــن هم شــد .بعــد از مدتی از اســتادم
جویای کارم بود و خانم سعید خانی گفته

بــود انگیــزه خوبی دارد امــا ای کاش پیش
از شــروع کارش بــا مــن از کســی آمــوزش
نمیدیــد و عمــهام در پاســخ گفــت نــادر
موســیقی آموزش ندیده است و حتی ساز
هم ندارد .بعد از من سؤال کرد تو که پیانو
نداری چطوری ســاز میزنی! او را به اتاقم
بردم و میــز تحریرم را نشــانش دادم .میز
تحریــر را بــا کالویههای پیانو نقاشــی کرده
بــودم و از روی همیــن نقاشــیها نتهــا را
تمریــن میکردم همین کــه صحبتهایم
تمام شد عمهام بسرعت پیش پدررفت و
او را صــدا کرد و گفت ببین این پســر چقدر
عالقهمنــد بــه موســیقی اســت تــا آنجا که
روی میــز تحریــر تمریــن میکند ،بایســتی
برای او پیانو تهیه کنیم ....و همین هم شد
بهعنــوان هدیــه تولد برایم پیانــو خریدند.
البته پیشتر گوشــم به این ســاز آشــنا بود
و از روی صفحههــای موســیقی یــا برنامــه
رادیویــی به موســیقی کالســیک عالقهمند
بودم .رادیو هم که هر شــب ســاعت  8آثار
فریدون ناصری را پخش میکرد.
بعــد ازخانــم ســعید خانــی بواســطه
آقای علیرضا مشــایخی موسیقی را در کنار
خانــم پــری برکشــلی ادامــه دادم نوازنــده
بســیار قهار و آشــنا به آثارمــدرن دنیا .او به
عالقهمندیام به آهنگســازی پی برد و من
را بــا آثار آهنگســازان بهنام دنیا آشــنا کرد.
گاهــی اوقات کــه برای تمرین به منزلشــان
میرفتــم میگفــت بایــد بــدون پارتیتــور
پیانو بنوازی و همین کار اشــتیاقم را بیشــتر
کــرد .بعــد از دوران فارغالتحصیلــیام از
دبیرســتان خوارزمی به هنرستان موسیقی
رفتم و نزد خانم اقدس پورتراب بهصورت
حرفهای موســیقی را دنبال کردم .زنده یاد
مصطفــی پورتــراب برادر ایشــان عــاوه بر
مدیریــت هنرســتان تدریــس هــم میکرد.
بــه یاد دارم اثری ســاخته بودم و به اســتاد
پورتــراب گفتــم امکانــش هســت ایــن کار
را گــوش کنیــد! گفــت مگر آهنگســازی هم
انجــام میدهــی؟ پاســخ دادم بــا اجــازه
شــما بله و شــروع به نصیحــت کرد و گفت
ابتــدا بایــد هارمونــی بیامــوزی و بعــد آن
ارکستراسیون و بعد فرم و آن زمان است که
میتوانی آهنگســازی کنی .گفتم استاد من
که نمیخواهم در  70سالگی آهنگ بسازم
و درآخــر تصمیم گرفت کارم را گوش کند.
رفتــم نــوار کاســت را آوردم ،صدایــی که از
آن خارج میشــد چیزی شبیه پاکت مچاله
شــده بــود بــا نفسهــای پیدرپــی .کمــی
خندیــد و گفــت خــوب اســت ادامه بــده...
زنــده یاد پورتراب اولین کار من را فراموش

نکــرد حتــی پیــش از فوتــش با شــوخی به
دوســتان مشــترکمان میگفت این پســر از
ابتدا هــم بهدنبال کارهای عجیب و غریب
بــود .بعــد از آن اولین کاری که ســاختم 16
ســالم بود هنوزهم نگهداشــتمش .این کار
در گام دومینــور شــروع میشــد و در گام
المینــور به پایــان میرســید .ایــن قطعه را
پیش خانم برکشلی نواختم گوش کرد و با
خنده گفت خوب است اما چرا در یک گام
دیگر تمام میشود...
امــا اولیــن کار جــدیام قطعــهای بــود
بهنام میلی متر نوازی که ســال  1980آن را
در شهر «لینتس اتریش» و در قبرستانی در
کنار کلیسا خاک کردم چرا که به اعتقاد من
تاریخ مصرف این کار به پایان رســیده بود،
جالب اســت بدانید آن روز این کارهمراه با
ارکســتر اجرا شــد .ابتدا تصویر من را نشان
دادند که روی صندلی نشســتهام و پارتیتور
کار را بهدســت گرفتــهام بعــد چنــد دقیقه
کوتــاه از جایم بلند شــدم و دوربین هم مرا
همراهی کرد و شــروع کردم بــه بیل زدن و
دفن کردن پارتیتور .این قطعه برای زمانی
بود که عالقهمند به ساخت کارمدرن بودم
و ســعی میکــردم بهترین کارها را بســازم.
البتــه کپــی آن را در ویــن نگه داشــتهام اما
پارتیتور اصلی که به دســت خط خودم بود
برای همیشه از بین رفت.
از ســال  1980بازهــم قطعاتی نوشــتم
امــا از ســال  1989آهنگســازی را بهصورت
حرفــهای دنبــال کــردم و آن را نــزد رومن
هاوبــن اشــتوک راماتــی آموختــم کــه
بــه عقیــده مــن یکــی از برجســتهترین
آهنگســازان قرن بیســتم بود .به من گفت
اگــر میخواهــی پیش مــن کار کنــی باید با
آثــار آهنگســازان بزرگ دنیا آشــنا شــوی و
بعــد از آن تمــام زندگیات باید موســیقی
و آهنگســازی باشــد و درادامــه گفــت بــرو
فکــر کن و تصمیــم بگیر ،امــا من تصمیم
خــودم را گرفتــه بــودم .بــه مــن گفــت در
کجــا آهنگســازی انجــام میدهــی گفتــم
پشــت پیانو گفت ســریعاً کنار بگذار و روی
میز تحریــرت نت بنویس و آهنگ بســاز.و
درآخــر گفتــم میــز تحریــرم را کنــار پیانــو
گذاشتم و خندید و گفت اینگونه نمیشود
کار کرد .یکســال طول کشــید تا جرأت پیدا
کنــم موســیقی بنویســم .آن زمــان یــک
آنســامبل نوشــتم -ســال  -1988بهنــام
آنســامبل  2001که در ســال  2001این کار را
منحل کــردم و آنســامبل دیگری ســاختم
بهنام  2010و دوباره از بین بردم.
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پدرم با موسیقی
مخالف بود و
به من گفت
بهدنبال مطربی
نرو اما بعدها
که پشتکار و
عالقهام را دید
نظرش تغییر
کرد و برایم
پیانو خرید از
آن روز به بعد
دیگر کسی من
را ندید

ســالهای بســیاری اســت کــه
در جریــان رشــد فزاینــده هنــر
موســیقی قــرار دارم؛ ایــن ارتبــاط
از راههــای مختلفــی برقــرار بوده؛
از فرهنگســرای بهمن با تأســیس
بهروز غریبپور
عضو هیأت انتخاب
ارکستر سمفونیک گرفته تا میزبانی
جشنواره موسیقی
ســرآمدان موســیقی کشــورمان و
فجر
حتــی در خانــه هنرمنــدان هم در
فضایــی محدودتــر «این بســتان پرجهیــز» را حــس و لمس
کــردهام .هرچنــد کــه امســال بــه ســبب حضــورم در شــورای
انتخاب آثار جشــنواره موســیقی فجــر ،از امــکان روبهرویی با
خیل عظیمی از هنرمندان نوازنده و خواننده بهرهمند شدم،
شــرایطی کــه بیاغــراق همچــون رعــدی آســمانی میماند،
درســت شــبیه همــان اتفاق یــا چیزی کــه حضــرت موالنا به
«دهلی» بزرگ تشــبیه کرده اســت .جلوههایــی از این صدای
آســمانی در فیلمهــای ارائه شــده به دبیرخانه قابل شــنیدن
بود؛ دهها گروه دست به عرضه فیلم زده بودند که با امکانات
حداقلی و درگوشــهای از خانههای خود ســاخته و ضبط کرده
بودنــد ،آن هم به امید شــرکت و حضــور در حرکتی فراگیرتر
یــا حتــی رندانهتر بــرای اثبــات وجــود هنریشــان و بهدنبال
دســتیابی به شرایطی سهلتر برای حضور در اتفاقات بعدی
از جمله کســب مجوز .اغلب این گروهها به امید دســتیابی به
هــر پیامد مثبتی که ممکن اســت برای آنان بهدنبال داشــته
باشــد در جشنواره موســیقی فجر شــرکت کردند .با این حال
حرجی نیســت که درهمه جهان جشنوارهها در شرایطی برپا
میشــوند که خواه ناخواه عدهای باید دســت بــه انتخاب آثار
بزنند؛ هر چند که اینجا ماجرا ابعاد دیگری هم دارد ،از جمله
ضــرورت گذر هنرمندان و گروههای موســیقایی از هفت خان
مجوزهایی که انواع مختلفی را شامل میشود و همین مسأله
بــه گمانــم هیجــان و حتــی اهمیت بیشــتری به ایــن حضور
میدهــد .یکی از نــکات مهمی کــه حضور درهیــأت انتخاب
جشنواره را برای من بهدنبال داشت مواجه شدن با موج قابل
توجهی از بانوان نوازنده بود که بینهایت امیدوارکننده است.
از همین رو یکی از نخســتین مسائلی که طی برپایی جلسات
شــورای انتخاب به ذهنم رســید این ســؤال بود کــه« :آیا همه
این هنرمندان گمنــام ،نوازندگان و خوانندگان عاشــق ،برای
عرضه داشتههای خود به جامعه و معرفی هنر خود فرصتی
خواهنــد یافت؟» البته در این بین شــاید فضاهــای مجازی و
شــبکههای اجتماعــی را بتوان مجالی برای عرضه بخشــی از
این داشــتههای هنری دانست؛ راهی برای گریز و مفری برای
عرض اندام .اما مسألهای که نباید فراموش کرد این است که
«دوران نوار کاســت» لطمه بزرگی به موســیقی مــا وارد کرد و
هنــوز هــم خانواده موســیقی کشــورمان در اجــرای صحنهای
الکن هستند و بالطبع این لکنت بهدلیل فقدان ارتباط آنها با
تماشاگران بوده و همچنان هم هست.
بهعنوان مثال به ندرت با بازیگری رادیویی مواجه میشوید که
بــه همان اندازهای که در اجرایی رادیویی موفق عمل میکند
در اجرای صحنهای هم قادر به نمایش گذاشتن قابلیتهای
خــود باشــد .چــرا؟ دلیــل آن واضــح اســت؛ او از لمس نفس
تماشاگران با پوست و گوشت خود محروم بوده و از این طریق
موفق به کشــف ایرادات کار خود در اجرای صحنهای نشــده و
نفهمیــده که اینجــا جای تکرار و رفع اشــتباه نیســت .به قول
فرانسویها «جدول کلمات متقاطع را باید با خودکار نوشت،
نــه با مداد!» اینهــا را گفتم که بدانید کســب اعتماد به نفس
امکانپذیــر نیســت مگر با اجــرای زنــده و آزمون و خطــا .این
مســأله هم تنها با همراهی مؤسسات فرهنگی ،شهرداریها،
رســانههای تصویری و ...کمک به تســهیل راهیابی به صحنه
امکانپذیر میشــود .بنابرایــن ،این انرژیهای حبس شــده یا
کــم امکان بــرای اعالم موجودیــت را که همچــون موجهایی

خروشــان هســتند باید آزاد کرد ،باید به آنــان کمک کرد تا به
روی صحنهها ،معابر و حتی در خانهها به جریان بیفتند .آن
وقــت اســت که میتوان منتظــر شــکلگیری کیفیتی بینظیر
از میــان ایــن کمیت بود و در انتظــار تحقق این گفته حضرت
موالنا مانده که گفته« :پس حکیمان گفتهاند این لحنها  /از
دوار چــرخ بگرفتیــم ما  /بانگ گردشهای چرخ اســت اینکه
خلق  /میسرایندش به تنبور و به حلق»
امــا نکتــه آخر این اســت که اگر قرار باشــد بانگ ایــن چرخ را
آشــکار سازیم به صحنهای در وســعت کره زمین نیاز است تا
ایــن هنرمندان گمنام فرصتی بــرای عرضه هنر خود بیابند و
از آن ســو مردم هم بهعنوان انتخابکننــدگان نهایی قدم به
عرصــه بگذارند .اگرامکانی برای عرضه هنر هنرمندان وجود
نداشت بسیاری از این آواها ،نداها و تصنیفها در جریان گذر
زمــان و در دســت سیاســتگذاران از میــان میرفتند .برخالف
آنچه شــهرت یافته ،اینکه میگویند مردم ما حافظه تاریخی
ندارنــد امــا در بحث موســیقی مــن چنیــن اعتقادی نــدارم.
اتفاقــاً مــردم مــا اصلیتریــن حافظــان ترانههــا و نغمههای
هــزار ســالهاند و فرمانــده واقعی آنها قلب و ذهنشــان بوده و
زمزمههــا را در هــزار تــوی خاطرههــای قومی و گروهی شــان
حفــظ کردهانــد :اجازه بدهیــد همــه آن گروههــا بیواهمه از
رد و قبــول چنــد نفر  -ولو با حســن نیت تام و تمــام  -خود را
در مصــاف با گــوش و ضربان قلب و ندای ذهن تماشــاگران
بیازمایند.

