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«ایران » از وضعیت این روزهای ارکسترهای ملی و سمفونیک تهران گزارش می دهد

رونق اجرای خانگی ارکسترها
نداسیجانی
خبرنگار

ایرنا
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2
برش

یک ســالی اســت کــه ارکســتر ملی ایــران بدون
معرفــی رهبری ثابت ،فعالیت و اجراهای خود
را کــج دار و مریــز و بــا حضــور رهبــران مختلف
برگــزار کرده اســت .ارکســتری که با گذشــت 22
ســال از راهاندازی آن ،انگار همچنان با آزمون و
خطا گام برمی دارد و رفت و آمدهای مدیریتی
یــا شــاید هــم کنارهگیــری رهبــران بــا تجربــه و
پیشکســوت موجب شــده این ارکســتر جوان به
حاشیه کشیده شود .از حضور فرهاد فخرالدینی
ســکان دار نخســت ایــن ارکســتر تــا فریــدون
شــهبازیان روزهــا و ماههــای بســیاری میگذرد
امــا تغییــرات مدیریتــی و انتقــادات و نگاههای
مختلــف ســبب شــده ایــن ارکســتر ،خاطــرات
خوشی از روزهای جوانی خود نداشته باشد.
ëëارکستر ملی ایران یک سال بدون رهبر ثابت
روزهــای پایانــی اردیبهشــت مــاه  98بــود
کــه فریــدون شــهبازیان از رهبری ارکســتر ملی
ایــران خداحافظــی کــرد .چنــد روز پیــش از
انتشار این خبر زمزمههای یک تغییر به گوش
میرســید و سرانجام این آهنگساز پیشکسوت،
بــا دلخوریهــای بســیار عطــای این ارکســتر را
بــه لقایــش بخشــید و رفــت و درهمــان روز،
استعفایش از سمت مشاور هنری بنیاد رودکی
را نیز اعالم کرد .شهبازیان نزدیک به سه سال،
رهبــری ارکســتر ملی ایــران را برعهده داشــت
و در ایــن مــدت زمــان بــا کمــک بنیــاد رودکی
برنامههای مختلفــی در داخل و خارج از ایران
توگویی
برگــزار کرد .فریدون شــهبازیان در گف 
بــا «ایــران» تأکید داشت«:ارکســتر ملــی ایران
به حضور شــخص خاصی بســتگی ندارد بلکه
نیازمند حمایت اســت تا بتوانــد روی پای خود
بایســتد و اگربخواهیــم دســتمان بــرای آینــده
خالــی نباشــد و همچنــان مخاطبــان اشــتیاق
بیشتری برای دیدن اجراهای آن داشته باشند
باید رپرتوارهای جدید برای ارکسترملی تهیه و
تولید شود».
امــا این صحبتها و حاشــیهها تنها محدود
به ارکســتر ملی ایران نمیشــود بلکه حال و روز
ارکســتر ســمفونیک تهــران هم دســت کمی از
این ارکســتر نــدارد .شــهرداد روحانــی رهبر این

ارکســتر نیــز یکــم خــرداد ماه امســال با انتشــار
متنــی درصفحه اینســتاگرام خود ضمن تشــکر
و قدردانــی از همــکاری نوازنــدگان ارکســتر
سمفونیک تهران و بنیاد رودکی طی این دوران
چهارساله ،از پایان همکاریش با این ارکستر خبر
داد .او درایــن متــن آورده« :در پایــان چهارمین
ســال همــکاری با ارکســتر ســمفونیک تهــران،
در جایــگاه مدیر هنــری و رهبر ارکســتر ،از اینکه
فرصتــی فراهم گردید تــا از آن طریق بتوانم در
خدمت هنر و موســیقی کشــور عزیزمــان؛ ایران
باشــم ،خرســندی خود را ابراز میکنم .فرصتی
کــه باوجــود روزهای تلخ و شــیرین ،بــا حضور و
حمایــت عالقــه منــدان و مخاطبــان بــرای من
یــادآور خاطراتی فراموش نشــدنی خواهد بود.
امیــدوارم ارکســتر ســمفونیک تهــران همچون
گذشته ،فعالیتهای خود را در مسیر پیشرفت
و تعالی ادامه دهد».
بنیــاد فرهنگــی هنــری رودکی هم با انتشــار
متنــی از چند ســال حضــور و فعالیت شــهرداد
روحانــی در قامــت مدیــر هنــری و رهبــر دائــم
ارکســتر ســمفونیک تهران قدردانی کرد و البته
توضیــح داد« :همــکاری جنــاب روحانــی ،امــا
بهدلیل ناراحتی جسمانی و توصیه پزشکان در
ســال گذشته با مشکالتی همراه بود و در نهایت
با اتمام مدت تعهد و قرارداد در پایان سال ،98
دوره همــکاری اســتاد روحانــی در قامــت مدیر
هنری و رهبر دائم ارکستر به پایان رسید».
ëëخداحافظیشهردادروحانی
ســوم شــهریورماه  98و بعد از پایــان اجرای
ارکسترســمفونیک تهــران بــا همــکاری گــروه
«میتکا» ،شهرداد روحانی بهدلیل بروز بیماری
قلبی راهی بیمارستان میشود .هرچند روحانی
پــساز چنــد ســاعت از بیمارســتان مرخــص
شــد امــا بعــد از آن ارکســتر ســمفونیک تهران
اجراهــای خــود را بــا حضــور رهبــران میهمــان
روی صحنــه برد .اما در اجرای ســوم بهمن ماه
حواشــی دیگری رقم خــورد .طبــق اعالم قبلی
بنیاد رودکــی قرار براین بود ارکسترســمفونیک
تهــران در این تاریــخ اجرایی را در تــاالر وحدت
روی صحنه ببرد و حتی بهدلیل استقبال خوب
مخاطبــان این برنامه در ششــم بهمــن ماه نیز
تمدیــد شــد وشــهرداد روحانی رهبــر ثابت این

ارکســتر ،جلســاتی هــم بــا ایــن ارکســتر تمرین
داشت اما پیش ا زاین در تاریخ  ۲۶دی ماه طی
نامهای خطاب به مدیرعامل بنیاد رودکی اعالم
کرد بهدلیل مشکالت شخصی و مسأله بیماری
قــادر به ادامــه اجرا و تمرین با ارکســترنخواهند
بــود .به پیشــنهاد بنیــاد رودکی و البتــه با اطالع
رهبر این ارکســتر ،منوچهر صهبایی مســئولیت
ایــن اجــرا را پذیرفــت اما ایــن آهنگســاز و رهبر
باســابقه ارکستردر شــب اجرا ســخنانی به زبان
آورد کــه موجــب دلخــوری برخــی از حاضــران
در ســالن شــد و در نهایــت عــدهای ســالن را به
نشــانه اعتراض ترک کردند .صهبایی آن شــب
بیان کرد« :بههیچ وجــه قرار نبود دراجرای تازه
ارکستر سمفونیک تهران ،بهعنوان رهبر حضور
داشــته باشــم اما گویا رهبر ارکســتر ســمفونیک
تهران بهدلیل مشــکالتی که به وجود آمده بود،
دو هفتــه پیــش بــدون اینکه بــا مســئوالن بنیاد
رودکــی صحبتی کرده باشــد ،از ایــران فرار کرده
اســت »...این صحبتهــا ادامه داشــت تا آنکه
برگزاری جشــنواره موسیقی فجرآغاز شد و بعد
از آن اســفند مــاه و شــیوع ویــروس کرونا مســیر
دیگــری را بهوجــود آورد و موجــب شــد حــال
ناخوش این دو ارکســتر به سوی دیگری کشانده
شــود اما دل نگرانی از سرنوشــت این دو ارکستر
همچنان ادامه دارد...
ëëتأثیر کرونا بر ارکسترها
این روزها هم ویروس کرونا موج سوار اخبار
روز دنیــا شــده و اغلــب خبرهایــی کــه از ســوی
ی مجازی دیده و شنیده میشود
رسانهها و فضا 
معطوف به «کووید »19اســت که همه را درگیر
خــود کــرده و البته بیتأثیــر بر حــوزه فرهنگ و
هنر نبوده است و تعطیلی برنامههای فرهنگی
و هنــری در کل کشــور و روی آوردن به اجراهای
خانگی و آنالین شکل دیگری از زندگی را پیش
روی مخاطبــان هنــر قــرار داده اســت .ناگفتــه
نماند در این روزهای تلخ هم این دو ارکســتر از
پای ننشستند و با همت و تدابیر مسئوالن بنیاد
رودکــی فعالیتهــای فرامــرزی خــود را از ســر
گرفتنــد و از طریق فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعــی و صفحــات اینســتاگرام اجراهــای
خــود را برگــزار میکنند .نخســتین برنامه نهم
فروردیــن مــاه بــا پویــش «در خانــه بمانیــم»

آغاز شــد و نوازندگان ارکســترهای ملــی ایران و
ســمفونیک تهران با شــعار«درخانه میمانیم
تا زودتر روی صحنه برویم» به اجرای قطعاتی
بــرای مخاطبان پرداختند و بعد از آن در تاریخ
 20فروردیــن  99دراجــرای خانگــی نوازنــدگان
ارکســتر ملــی ایــران و در قدردانــی از حافظــان
ســامت کشــور ،قطعه «ســبکبال» اثر زنده یاد
حســین دهلــوی تقدیــم به هنردوســتان شــد،
اجرایــی که مورد توجه رســانههای خارجی هم
قرار گرفت .دومین اجرای خانگی ارکســتر ملی
ایران نیز با عنوان «شور عاشقانه» با آهنگهای
مرتضی نیداوود ،تنظیم برای ارکســتر توســط
فریــدون شــهبازیان و خوانندگی وحیــد تاج در
تاریــخ  10اردیبهشــت ماه اجرا شــد .امــا پس از
اجرای خانگی ارکســتر ملی ایران ،بنیاد رودکی
اجرای خانگی ارکســتر ســمفونیک تهران را در
دســتور کار قــرار داد و فراخوان همــکاری صادر
کرد ،فراخوانــی به رهبران ارکســترهای جهان،
جهت معرفی نوازنــده و نوازندگانی از چندین
کشــور که جهت اجرای بخشی از سمفونی نهم
بتهوون موسوم به «سرود شادی» که این اجرای
خانگی ارکستر سمفونیک تهران باحضور بیش
از  ۱۷۰نوازنده و خواننده و با همراهی نوازندگان
و خوانندگان بیش از  15کشور است و به رهبری
و نوازندگی بردیا کیارس و مدیر هنری این پروژه
اجرا شد .در این پروژه موومان چهارم سمفونی
 9بتهــوون اجرا میشــود؛ ایــن قطعه محوریت
صلح ،شادی و برادری دارد.
بــ ه گفتــه ایــن رهبــر ارکســتر« ،هــدف از این
برنامه ایجاد ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان
در سراســر جهان در دوره عبــور از ویروس کرونا
اســت و محور این فراخوان دعــوت از نوازندگان
برای اجرای قطعهای با محوریت صلح ،برابری
و بــرادری براســاس شــعر معروف ســعدی که
میگویــد «بنــی آدم اعضای یکدیگرند» اســت
که نوازندگانی از کشورهای همسایه تا کشورهای
اروپایی و سراسر دنیا را شامل میشوند و با توجه
به محتــوای بحث ،موومان چهارم ســمفونی ۹
بتهوون را برای اجرا در نظر گرفتیم که محوریت
صلــح و بــرادری دارد .در واقــع مضمون شــعر
شیلر شاعر ســمفونی نهم هم مضمونی شبیه
شعر سعدی است».

اجرای ارکستر ملی ایران در دوران خانهنشینی

ضرورت حضور رهبر دائم

اغلب ارکســترهای بینالمللی و موفق دنیا با رهبر ثابت هدایت میشــوند در واقع ارکســترها زمانی پیشــرفت
لوریسچکناواریان
میکنند که رهبر دائم داشته باشند البته باید دید تدابیر بنیاد رودکی برای ارکسترها چیست و چه برنامههایی
آهنگساز
برای آینده ارکستر دارد.
و رهبر ارکستر

فرصت به آهنگسازان جوان برای اجرا

چند سالی است که اکثریت ارکسترهای بزرگ اروپا با رهبر میهمان اداره میشوند و البته رهبر میهمان ثابت
نادر مشایخی
آهنگساز و رهبر
هم دارند ناگفته نماند این شــرایط درارکســترهای مختلف دنیا متفاوت اســت اما متأســفانه طی این ســالها
ارکستر
ارکسترسمفونیک ما شرایط خوبی نداشته و نتوانسته خود را به ارکسترهای بزرگ دنیا نزدیک کند و این نیازمند
حمایت و همکاری مسئوالن فرهنگی است بویژه حمایت از نوازندگان ارکستر .به عقیده من حضور یک رهبر دائم برای ارکستر سمفونیک
نیازمند شاخصههایی است که میبایست حتماً رعایت شود نخست آشنایی و آگاهی رهبر ثابت به مسائل تکنیکی ارکستر و توانایی انجام
آن و همچنین داشــتن گوش موســیقایی خوب .نکته دیگر اینکه رهبر دائم ارکســتر باید شناخت خوبی از موسیقی داشته باشد تا بتواند با
انتخاب موسیقیهای خوب مخاطبان را جذب کند ،موسیقیهایی که دارای کیفیت باالیی بوده و شنیدن آن در اجتماعی که این موسیقی
را نمیشناسند مهم است .نکته مهمتر این است که باید به آهنگسازان جوان فرصت داد و کارهای آنها اجرا شود تا رونق فرهنگی ایجاد
گردد .مسأله دیگر داشتن برنامهریزی درست برای ارکستر است .رهبری دائم ارکستر تنها یک راهبر ارکستر نیست بلکه نقش مدیر هنری
را هم ایفا میکند و این نقش آنقدر مهم است که میتواند دیدگاه یک کشور را تغییر بدهد.

