موسيقي

سال پنجم شماره 998

دوشنبه  7تير 1389

گزارش

خبر

جزييات كنسرت كيهان كلهر در تهران

گزارشي از گراني سالنهاي موسيقي

هزينههاي هاليوودي

گفتوگو با حسين حميدي
مولف و پژوهشگر موسيقي
به بهانه انتشار آلبوم «كولي»

هنر
سفارشپذير
نيست
امير بهاري

گفتوگو با حس�ين حميدي ميتواند عجيبترين
مصاحبهاي باشد كه يك روزنامهنگار انجام ميدهد .جدا
از آلبوم تاليفي «هشت بهشت» كه گردآوري موسيقي
هشت ناحيه مختلف ايراني است و گنجينهاي ارزشمند
براي موسيقي ايران محسوب ميشود در اغلب آثار او
نگاه متفاوتي وجود دارد .آخرين اثر حس�ين حميدي
چندي پيش با عنوان «كولي» توسط نشر «آوا خورشيد»
منتشر شد .اثري خاص كه به سراغ ملوديهاي آشناي
ايران و موسيقي منطقههاي مختلف هممرز با ايران رفته
اس�ت اما نگاه كوليوار و متفاوتي به اين قطعات دارد و
چند بداههنوازي باالبان دارد كه انصاف ًا حسين حميدي
نواي دلانگيزي از اين ساز در آستانه فراموشي ارائه كرده
است .اين آلبوم بهانه گفتوگوي ما بود .به رغم انتشار
بي�ش از  20اثر اينگونهاي كه حاصل بيش از س�ه دهه
تحقيق و نوازندگي در حال و هواي موسيقي ايراني است،
متاسفانه حسين حميدي چندان شناخته شده نيست.
و اين مساله كار مصاحبه را سخت ميكرد چون شما با
هنرمندي مواجهيد كه چندان دوست ندارد سوالهاي
از پيش تعيين شده شما را پاسخ بدهد (و با استداللهاي
عجيبي ناگزير گفتوگو به جهت ديگري رفت) و همين
مساله باعث شد ما پيش از شروع مصاحبه به طور مفصل
بحث كنيم و در نهايت مصاحبه از اينجا آغاز شد.
--در اين سالها شما كمتر در مورد آثار منتشرشدهتانح�رف زدهاي�د؛ آلبومهايي ك�ه تجربهه�اي خاصي
هستند .با توجه به بحثهايي كه قبل از آغاز مصاحبه
پيش آمد ،فكر كنم بهتر است با اين سوال شروع كنيم
كه به طور كلي نظر ش�ما در م�ورد جايگاه هنر و اثر
هنري در مفهوم حقيقي آن چيست؟
حرفي كه ميخواهم بزنم حرف تازهاي نيس��ت؛ آثار به
ظاهر هنري كه موفق نيس��تند ط��ي زمان از بين خواهند
رفت .كارهايي كه ارائه آنها ضرورتي نداش��ته است .زايش
يك اثر هنري مثل زايش نطفهاي اس��ت كه در بطني بايد
پرورش پيدا كند .كنشي باعث ميشود كه من واكنش نشان
دهم .يعني ايدهاي در من شكل ميگيرد و زمان ميبرد تا
پرورش پيدا كند .كارهايي كه موفق نيس��تند توسط زمان
كنار گذاشته ميشوند چون زمان مهمترين معيار براي هنر
است .زمان شوخي ندارد .بيرودربايستي ،شبههنرها را كنار
ميگذارد .اين مس��اله به دلي��ل تعجيل در ارائه اثر و تقدم
داشتن پديده شهرت به جاي هنر براي شخص صاحب اثر
اتفاق ميافتد .كساني به نام هنرمند تصور ميكنند ميتوانند
بدون اينكه نياز دروني داشته باشند شعر بگويند .اما كسي
مانند «نيما يوشيج» هيچ كدام از اشعارش را بدون ضرورت
خلق نكرده اس��ت .گروهي دور هم جمع ميش��وند تا يك
صفحه درس��ت كنند (منظور همان سيدي است) انگار اثر
برايش��ان مهم نيست و فقط ميخواهند در كمتر از دو ماه
آن را عرض��ه كنن��د .بدون اينكه انگي��زه دروني را در نظر
گرفته باش��ند .ممكن اس��ت صفحههايي در بازار موسيقي
تيراژ خيلي بااليي داش��ته باش��ند ولي يك مرتبه س��قوط
كنن��د .در مقابل ،آثاري داريم ك��ه با ارتفاع كمي در طول
زمان به فروش ميرسند .مثال نميزنم .خودتان فكر كنيد
و مثال پيدا كنيد .كارهايي كه فروش كمي دارند ولي طي
 10س��ال همچنان به فروش ميرسند .هيچ گاه يك مرتبه
تيراژ صد هزارتايي ندارند .چيزي كه در ايران فراموش شده
خود هنر اس��ت .بعضي از موسيقيدانان ما فقط به تكنيك
نوازندگي فكر ميكنند؛ با س��رعت و مثل فرفره نواختن .به
موس��يقي مثل يك مسابقه ورزشي نگاه ميكنند كه داراي
س��ه سكوي اول و دوم و س��وم است .هنر كه سفارشپذير
نيست .مث ً
ال من به شما بگويم يك كيلو هنر براي من خلق
كن! هنر فراموش شده است.
 همه جاي دنيا يكس�ري هنرمند هس�تند كه تيراژدارند .مث ً
ال فيلمهايي كه در هاليوود توليد ميشوند.
هنرمنداني هس�تند كه س�فارش ميگيرن�د تا فيلم
س�رگرمكننده و پرف�روش بس�ازند .اين مس�اله از
س�الهاي دور وجود داشته مث ً
ال در يونان باستان هم
«س�وفوكل» نمايشهايش را در «آكروپوليس» روي
س�ن ميبرده كه  20هزار نفر گنجايش داش�ته است.
گذشته از اين وقتي «الويس» مطرح ميشود كه مردم
دوستش دارند ،از پي مشهوريت «الويس» اين امكان
هم به وجود ميآيد ك�ه «مادي واترز»ها يا «هاولين
وولف»ه�ا هم تا حدودي مطرح ش�وند .يعني فروش
موف�ق يك آلبوم و ب ِرند ش�دن س�تاره آن ميتواند
در نهاي�ت به اقبال عمومي آن س�بك يا آن گونه از
موس�يقي منجر شود و آثار خاصتر هم از اين طريق
مخاطب خودشان را پيدا كنند.
من اين اصطالحات فرنگي را كه به كار ميبريد متوجه
نميش��وم! گفتم متر اصلي يك اثر هنري زمان است .مث ً
ال
شما حافظ را ببينيد كه در گذر زمان زنده مانده است .اين
رمز و راز هنر وقتي پديد ميآيد كه هنرمند زيباييشناسي
خاصي داش��ته باشد .منظورم زيباييشناسي خودش است
نه كپيكاري .چرا كه در جامعه امروز ما ،كپي كردن عادت
ش��ده است .تا يك فيلمساز شكل جديدي را ارائه ميدهد،
فورا ً از روي كارش تقليد ميشود .اما اگر زيباييشناسي در
هنرمندي وجود داش��ته باش��د ،اينجاست كه ميرسيم به
«مولف» .او اگر در زمان خودش مطرح شود كه هيچ ،اگر هم

عكس :حميد نبئي

آم�ن خادم�ي :گراني س��النهاي موس��يقي امروز به
مهمترين دغدغه اهالي موسيقي تبديل شده است .اين موضوع
آن اندازه اس��فناك ش��ده كه تهمورس پورناظري درباره آن
ميگويد« :امروز اجراي يك كنسرت در لندن بسيار ارزانتر
از چمنهاي كاخ س��عدآباد است و اجاره سالن موسيقي در
اي��ران همتراز بهترين و اس��تانداردترين س��النهاي اروپا و
امريكاست».معضل سالن و گراني آن موجب شده تا عدهاي
معدود كه شهرتشان سالنها را پر ميكند ،جرات برگزاري
كنسرت داشته باش��ند .بهاي اجاره سالنها براي گروههاي
موسيقي بين هفت تا  16ميليون تومان است.
كنسرت در لندن ارزانتر از تهران است
تهمورس پورناظري آهنگس��از و عضو گروه ش��مس از
قيمت باالي بليت كنس��رت در ايران شكايت دارد و ايران را
گرانترين كشور دنيا در بخش موسيقي ميداند كه در آن،
نرخ س��النها و بليتهاي موسيقي به هاليوود نزديك شده
اس��ت« :اگر كنسرتي بدون اسپانس��ر در لندن برگزار شود،
قيمت بليت آن بسيار پايينتر است .اجراي يك كنسرت در
لندن بسيار ارزانتر از چمنهاي كاخ سعدآباد است .نرخ بليت
كنسرت در سالن ميالد در سال  89به صورت ميانگين 25
تا  40هزار تومان است .اگر چنين سالني قيمتش را به اندازه
امكاناتش تعيين ميكرد و هزينه صدا و نور و ...به آن اضافه
نميشد و دربان و پاركينگ هم جداگانه پول نميخواستند،
نرخ بليت اين كنسرت  15هزار تومان ميشد».حسامالدين
سراج هم ميگويد :سالنهاي كنسرت در تهران بسيار گران
هستند .سالنها براي هر صندلي  16هزار تومان هزينه دريافت
ميكنند اما هزينههاي ديگري هم وجود دارد .مجموع اين
هزينهها ،اجراهاي س��النها را با ضرر و زيان همراه ميكند.
س��الن همايشهاي «برج ميالد» براي هر ش��ب بين  15تا
 20ميليون تومان پول مطالبه ميكند كه اين موضوع براي
هنرمندان بسيار مشكلآفرين است.
مشاركت ،توافق يا هيچ كدام
دو س��الن «انديش��ه» با ظرفيت نزديك ب��ه  700نفر و
«س��وره» با ظرفيت بيش از  400نفر دو تاالر ديگر پايتخت
هستند كه هزينه آنها با وجود اختالف  300صندلي تفاوتي
ندارد و هر دو  10ميليون تومان دريافت ميكنند .با اين حال
وحيد لك بهعنوان مدير اين دو تاالر تاكيد ميكند كه مبناي
دريافت اجاره براي دو سالن انديشه و سوره ،مشاركتي است نه
براساس اجارهبها .او كه در طول مصاحبه تاكيد داشت اجاره
اين دو س��الن در سطح پاييني قرار دارد و به صورت توافقي
ص��ورت ميگيرد ،در نهايت اعالم كرد اجاره اين دو س��الن
حتي با معيار مشاركتي ،كمتر از هفت ميليون تومان نيست.
با اين حال اگر قرار باشد يك گروه شاخص و مطرح در اين
سالنها برنامه داشته باشد ،بهاي اجاره سالنها به سقف 10
ميليون تومان هم خواهد رس��يد.مدير سالنهاي انديشه و
سوره ،دليل گراني سالنهاي خود را به هزينههاي آب ،برق،
گروههاي فني ،پاركينگ و كادر سالن مربوط ميداند .سالن
برج ميالد از جمله سالنهايي است كه هزينههاي آن براي
يك شب اجرا حدود  16ميليون تومان است .البته محمدرضا
لطفي در نشست مطبوعاتي ارديبهشتماه سال جاري اين
رق��م را  20ميليون تومان عن��وان كرد .او گفت :اگر ما هيچ
اجرايي در سالن ميالد نداشته باشيم و مخاطبان بدون شنيدن
موسيقي وارد سالن شوند ،براي هر صندلي بايد  25هزار تومان
هزينه پرداخت ش��ود كه اين خود بسيار اسفبار است.لطفي
همان روز گفت :اگر قرار باشد در كشور فعاليتهاي هنري از
جمله موسيقي بهصورت جدي دنبال شود بايد شهرداري كه
سالن در اختيار دارد به هنرمندان تخفيف دهد پس اعتراض
من به شهرداري است چراكه اگر همان سالن به برنامههاي
دولتي واگذار شود ،تا  75درصد به آنها تخفيف داده ميشود.
اما اميرعلي بش��ارتي(مدير سالن برج ميالد) با رد گفتههاي
محمدرضا لطفي ميگويد :هزينه يك شب اجراي صحنهاي
 16ميليون تومان است كه عالوه بر هزينه سالن ،هزينه صوت
و نورپردازي نيز در آن لحاظ شده است .البته براي دو سانس
اجرا در يك شب اين رقم به  22ميليون تومان ميرسد.مدير
سالن برج ميالد همچنين درباره گراني اين سالن ميگويد:
هزينههاي نگهداري س��الن ميالد بسيار باالست به طوري
كه هزينه ماهانه آن  200ميليون تومان اس��ت كه ش��امل
هزينه برق صنعتي(روزانه يك ميليون و  800هزار تومان)،
هزينه تاسيسات مكانيكي و الكترونيكي(ماهيانه  40ميليون
تومان) هزينه پرس��نل و كادر فني ،هزينه تعميرات دورهاي
و ...است .اميرعلي بشارتي با رد برخي از اخبار مبني بر اينكه
س��الن ميالد براي همايشهاي دولتي يارانه خاصي در نظر
ميگيرد ،ميگويد :اين س��الن وابس��ته به شهرداري است و
حتي به برنامههاي اين س��ازمان نيز تخفيف داده نميشود.
به فرض مراسمي دولتيتر از جشن هستهاي در ايران وجود
ندارد اما رقم اجاره س��الن ما ب��راي همايشهاي زير چهار
س��اعت  13ميليون و همايشهاي باالي چهار س��اعت 16
ميليون تومان است .بهاعتقاد بشارتي ،بايد بخش خصوصي
بهصورت كنسرس��يوم دور هم جمع شده و اقدام به ساخت
سالن براي كنس��رت كند تا از اين طريق قيمت سالنهاي
دولتي را تحتالشعاع خود قرار دهند.
تاالري خاص براي خواص يا دولتيها
اجاره تاالر وحدت كه استانداردترين سالن براي برگزاري
كنسرت است ،روزانه  15ميليون است كه بهگفته مديران اين
تاالر ،اين اجاره در مقايسه با سالنهاي ديگر كه بيشتر سالن
همايش محسوب ميشوند ،بسيار ناچيز است.صادق موسوي
ميگويد :تاالر وحدت بهدليل حضور چهرههاي شاخص و درجه
يك هنري ،از شأن خاصي برخوردار است و تنها سالن استاندارد
موسيقي كشور محسوب ميشود .البته هر شخصي هم قادر به
پرداخت هزينههاي اين تاالر نيست و هر كسي هم از نظر شأن
هنري نميتواند در آن كنسرت دهد .به گزارش ايلنا موسوي
با تاكيد بر اين موضوع كه بنياد رودكي يك بخش خصوصي
است ،خاطرنشان ميكند :اين بنياد بايد هزينههاي پرسنل،
مسائل فني و كادر اداري خود را از طريق اجاره تاالر وحدت
و مجموعه آزادي تامين كند.بهگفته او ،هزينه تاالر وحدت از
طريق مشاركت در بليتفروشي تامين ميشود به اين معنا كه
تاالر  30درصد هزينه هر بليت را براي خود برداشته و مابقي را
به گروه اجراكننده برنامه اختصاص ميدهد.مدير تاالر وحدت
معتقد است :اگر تعداد سالنهاي كنسرت زياد نشود ،بايد شاهد
افزايش قيمت بليتهاي كنسرت بيش از آنچه هست ،باشيم.
در همين راستا يا بايد دولت براي اجراي صحنهاي گروههاي
موس��يقي يارانه بپردازد يا تعداد سالنهاي كنسرت افزايش
داده شود.سالن اريكه ايرانيان كه بهتازگي به جمع سالنهاي
كنسرت پيوسته است ،نزديك به هزار نفر ظرفيت دارد .اين
سالن براي هر اجرا بهصورت ميانگين در صبح ،هشت ميليون
تومان و عصر 12 ،ميليون دريافت ميكند.
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در جامعه امروز اگر ديد زيباييشناسي و ادراك عميقي از فلسفه هنر نداشته باشيم ،نميتوانيم به مقام مولف برسيم.
هنرمند واقعي كسي است كه زندگياش را در راه خلق اثر هنري ميبازد .هنر به راحتي به وجود نميآيد .شايد اين
حرف به اساتيد دانشگاه بر بخورد ولي بايد به اين حقيقت تلخ پي برد كه اتفاق ًا كساني كه مدرك هنري ميگيرند
خيلي اهل «خلق كردن» نيستند .طرف تا مدرك دكتراي مجسمهسازي هم پيش ميرود اما نميتواند مجسمه بسازد!
نشد ،زمان او را كشف خواهد كرد .ما بين موسيقيدانان ايران ميس�ر شده است و اين فرضيه را به وجود آورده كه
يكس��ري «طراح» داريم .من باب مثال ديد زيباييشناسي همه ميتوانند هنرمند باش�ند .شما با اين موضوع به
زندهي��اد «مرتض��ي حنانه» ب��ا ديد زيباييشناس��ي آقاي طور كلي مخالف هستيد؟
بله .هنر س��خت اس��ت .هنر تصادفي به وجود نميآيد.
«محمدرضا لطفي» يا ديد زيباشناس��ي «حسين عليزاده»
با ديد زيباييشناس��ي زندهياد «پرويز مشكاتيان» متفاوت درست است كه من روي موسيقي محلي ايران كار كردهام،
است .اينها «موسيقيدانان مولف» هستند .برخي از آثارشان اما با نگاهي مدرن با اين نوع موسيقي برخورد كردهام چراكه
مطرح ميش��ود و ش��ايد برخي از آنها بعدا ً مورد توجه قرار اين موسيقي شكلي ساده ولي بدوي و قديمي دارد .درست
گيرد .صد س��ال ديگ��ر آثاري كه در همي��ن زمان حيات مثل مجس��مهها و كوزههايي كه در موزهها وجود دارند .از
ما ناديده گرفته ش��ده اس��ت ،مطرح خواهد شد« .مارتين طرفي شما با يك اثر قديمي مواجه هستيد ،و از طرف ديگر
هايدگ��ر» (فيلس��وف آلماني) در مقاله «ش��اعر به چه كار با يك اثر كام ً
ال مدرن .فرض بفرماييد كه مجسمه بزي وجود
ميآي��د» ،ميگويد :هنرمند اصي��ل از آينده به زمان حال دارد كه شاخهايش بزرگتر از تن بز است .در موسيقي محلي
ميآيد .صد س��ال ديگر كدام آثار هنري باقي ميمانند؟ و ايران به نظر من شكلهايي يا به قول فرنگيها فرمهايي وجود
كدام يك داراي ارزش هنري ميش��ود؟ هنر خاصيتي دارد دارند كه بسيار مدرن هستند .اين شكلشناسي در موسيقي
كه از زمان و مكان عبور ميكند .من به كنسرتهاي زيادي كار مش��كلي است چون ش��ما فقط از طريق گوشتان بايد
رفتهام .يك نوازنده مشهور روي سن ميآيد ولي با سازش اين اشكال را بشناسيد و درك كنيد؛ اشكالي كه قابل رسم
دروغ ميگوي��د! اين اصوات با من ح��رف ميزنند و اثبات كردن نيس��تند .مساله مهم ديگر در موسيقي محلي ايران،
ميكنند كه اين شخص نوازنده مطلبي براي گفتن دارد يا رمز تكراري بودن جملههاي موس��يقايي آنهاست .با وجود
نه .وقتي حرفي براي گفتن نباشد ،تو مجبوري دروغ بگويي .تكرار زياد خسته نميشويد .ديدگاه من در هنر ،كف دستي
مشهوري ،سازت را به دس��ت گرفتهاي و فخر ميفروشي .يا به قول فرنگيها مينيماليستي است (گزيدهگويي) .زمان
اما هس��تند كس��اني كه از حد نوازنده ب��ودن فراتر رفته و حاضر اجازه نميدهد مخاطبان ما  33گوش��ه رديف ش��ور
به مقام موسيقيدان ميرس��ند .چند مضراب كه مينوازد ،را با دقت گوش كنند .موس��يقيدان اصيل ،رديف س��نگين
روي شما تاثير عميقي ميگذارد .شايد اينجا بتوانم جواب موس��يقي ايران را حفظ كرده و سپس آن را هضم ميكند.
س��وال ش��ما را بدهم كه اين مقولهها ربطي به هم ندارند .و تا آن را هضم نكند ،نميتواند اثري هنري ارائه دهد .براي
ش��ما از كميت حرف ميزنيد اما بحث من كيفيت است و حف��ظ كردن و هضم كردن باي��د تنها ماند .بايد به مهماني
نرفت ،به كافيشاپ نرفت! از زمان خود و وقت خود درست
با كميت كاري ندارم.
در م�ورد هنرمن�د مول�ف صحبت كردي�د .در هنر استفاده كرد .اص ًال تنها بودن كار سختي است .هنرمند نياز
ام�روز ايران ،ما معضل هنرمند مولف را داريم .يعني به تنهايي دارد .جمله معروف «بلز پاس��كال» كه ميگويد:
هنرمندي كه ويژگيهاي يك مولف را داش�ته باشد« ،تنها مصيبت بش��ري ريش��ه در اين شر دارد كه نميتواند
در ايران بس�يار كم اس�ت .دليل اي�ن معضل به نظر در اتاقش تنها بماند»! در نهايت اينكه من با همهگير شدن
هنر به شدت مخالفم.
شما چيست؟
به نكته جالبي اش�اره كرديد.بله ،م��ا هنرمند مولف در ايران
اينكه موس�يقي محل�ي در دل
كم داريم .ش��خصي مانند «سهراب
ش��هيدثالث» در هنر سينما نمونه حس�ين حميدي كه كمتر به گفتوگو با خود ي�ك موس�يقي مينيمال
كامل يك مولف اس��ت .يا در ميان رس�انهها راضي ميش�ود در گفتوگو با اس�ت .سنت تكرار موتيفها در
ش��اعران كس��اني مانن��د «احم��د شرق درباره چگونههنرمندبودن س�خن موسيقي شرقي و به خصوص در
ميگويد.
موسيقي محلي ما كام ً
ال مشهود
ش��املو» و «مهدي اخوانثالث» يا
«بيژن نجدي» و ...مولف هس��تند .حميدي همچنين معتقد اس�ت هنرمند اس�ت و مدرنيس�تهايي مث�ل
ب�ه تنهايي نياز دارد و اينكه البته با هم�ه
«استيو رايش» و «فيليپ گلس»
ام��ا اينكه چ��را ام��روزه در ايران،
گيرش�دن هنر به ش�دت
هم در چند دهه گذشته به شدت
هنرمن��دان ب��ه آن جاي��گاه مولف
مخالف است.
به مس�اله تكرار اصرار داشتند.
بودن كمتر ميرسند ،تنها ميتوان
او در اي�ن گفتوگو درباره آخرين فيل�م
تقابل عجيبي است .آثار شخصي
همه
به يك نكته مهم اش��اره كرد؛
بهمن قبادي به نام «كسي از گربههاي
در ايران ميخواهند در مسابقه هنر! ايران�ي خبر نداره» نيز توضيح ميدهد و شما كه بر اساس موسيقي محلي
اول ش��وند .آنه��ا ميخواهند از هم اعتراض ميكند به اينكه كارگردان اي�ن ساخته شده نگاه مدرني در پس
خود دارد .درباره رابطه اين هنر
سبقت بگيرند و مس��اله اينجاست
فيلم ش�ناختي از موس�يقي ندارد.
كه اين مس��ابقه اص ً
بدوي با جرياني كه در موسيقي
ال پاياني ندارد.
آخرين پاسخ او درباره زندهپرستي و
ام�روز جهان وج�ود دارد كمي
چون يك ايراد بزرگ مطرح اس��ت.
مردهپرستي نزد ايرانيان است.
توضيح دهيد و اينكه خود شما
ايرادي كه من به بعضي از نوازندگان
چيرهدس��ت اين كشور وارد ميدانم و زير اين «من» چند آن را براي خودتان چگونه كشف كرديد.
من چيزي كش��ف نكردم .بلكه در ذات موسيقي محلي
تا خط ميكش��م .بيش��تر نوازندگان ما اهل كتاب خواندن
نيس��تند ،آنها فق��ط مينوازند .در جامعه ام��روز اگر ديد چنين چيزي وجود دارد .به خود هنرمند هم ارتباط دارد.
زيباييشناس��ي و ادراك عميقي از فلس��فه هنر نداش��ته اينكه آدم دوس��ت داشته باشد شخصيتي گزيدهگوي باشد
باش��يم ،نميتوانيم به مقام مولف برس��يم .هنرمند واقعي در كارش تاثيرگذار اس��ت .من هميشه دوست داشتم كم
كسي است كه زندگياش را در راه خلق اثر هنري ميبازد .حرف بزنم ولي بجا .به هر حال عنصر تكرار ارتباط مستقيم
هنر به راحتي به وجود نميآيد .شايد اين حرف به اساتيد با زيبايي دارد .ولي ما هر چيزي را نميتوانيم تكرار كنيم.
دانشگاه بر بخورد ولي بايد به اين حقيقت تلخ پي برد كه اگ��ر تكرار كنيم خس��ته ميش��ويم .جادوي هن��ر در اين
اتفاقاً كساني كه مدرك هنري ميگيرند خيلي اهل «خلق اس��ت كه وقتي به ش��كل عميقي در يك قطعه موس��يقي
كردن» نيستند .طرف تا مدرك دكتراي مجسمهسازي هم هنري تامل كنيم ،متوجه ميش��ويم كه جملههاي خاصي
پيش ميرود اما نميتواند مجس��مه بس��ازد .من دوستاني در جاه��اي مختلف تكرار ميش��وند و اي��ن تكرار از جهت
دارم كه تحصيالت عالي در هنر دارند ولي اهل نوش��تن ،تركيببندي كام ً
ال درس��ت بوده است ،در حالي كه گوش
رسم كردن و نواختن نيستند .اما كسي را كه عاشق نقاشي را نيز خسته نميكند.
است ،هر كجا بگذاري ،فقط نقاشي ميكند .هر چقدر هم -ش�ما در اغلب آلبومهايتان از سازهاي متفاوت و از
كه به او بگويي نكش باز او نقاش��ي ميكش��د .دهن طرف يادرفته استفاده كردهايد .در مورد ضرورت و چگونگي
را ميگي��ري ،ميگويي آواز نخوان ولي ميخواند! من اين استفاده از اين قبيل سازها هم كمي توضيح دهيد.
يكي از دوس��تان حرف خوبي ميزد .ميگفت در دستور
نظريه غربي را قبول ندارم كه هنر همهگير ميش��ود و به
طور گس��ترده همه ميتوانند هنرمند شوند .اين امر غلط پخت غذا معموالً به همه چيز دقيق اشاره شده .مث ً
ال سه پيمانه
اس��ت .آنها ميتوانند دس��ت به كارهاي هنري بزنند مث ً
ال برنج 200 ،گرم گوش��ت چرخكرده ،دو عدد سيبزميني و...
ميتوانند پيانيست شوند ولي موسيقيدان نه! مولف شدن و در نهاي��ت ميگويند نمك به اندازه كافي .اين طبخ هنري
به اين سادگيها نيست .مولف خالق است ،تفكر ميكند ،چيزي اس��ت كه در دانشكدهها آموزش داده نميشود .نمك
به اندازه كافي! چه شور شود و چه بينمك ،نميتواني غذا را
ديد زيباييشناس��ي دارد و...
ام�روزه ب�ا م�درن ش�دن دني�اي نرمافزاره�ا بخوري .اين نمك همان سرنخي است كه حافظ ميگويد بگيرو س�ختافزارها ،عكاس�ي و حت�ي فيلمس�ازي و و رها نكن .اين خود هنر است .چندين سال است كه من به
آهنگس�ازي هم با امكانات خيلي س�اده ديجيتالي ،خاطر پول در استوديوها براي ساز زدن حاضر نميشوم .گاهگاه

پيشنهادهايي ميشود ولي من نميروم .متاسفانه اين مساله
مد شده است كه آن چيز كه از غرب به سوغات برسد ،بدون
تامل تكرار ميشود .مث ً
ال از وقتي «پيتر گابريل» از ساز دودوك
استفاده كرد ،خيليها به سمت اين ساز رفتهاند .در صورتي
كه من قبل از اينها دودوك مينواختم .طرف اص ً
ال در اثرش
به صداي دودوك احتياجي ندارد ولي چون اين ساز مد شده
است ،ميخواهد از آن استفاده كند .االن آقاي «پيتر گابريل»
اگر از ساز «سوتك» استفاده كند ،يك عده در ايران دنبال اين
ساز نيز خواهند رفت .بجا استفاده كردن از سازها كار سختي
است .به قول دوستي اين موسيقيها مانند پيتزاي قورمهسبزي
است كه در واقع نه پيتزاست و نه قورمهسبزي و دلپيچه را
نيز با خود به همراه ميآورد .اينها آفت مد ش��دن شكلهاي
خاصي در شبههنر است .مث ً
ال امروزه در دنيا موسيقي التقاطي
مد شده است .تركيب سازهاي مختلف با هم و ...حاال اين مد
گاهي فراتر از اين هم ميرود ،مانند «موس��يقي زيرزميني».
يك نفر ميآيد و در مورد اين موضوع فيلمي ميسازد و تصور
كام ً
ال غلطي از موسيقي ايران را اشاعه ميدهد.
منظورتان فيلمي اس�ت كه توس�ط «بهمن قبادي»ساخته شد؟
بله .معلوم اس��ت كه كارگردان اين فيلم هيچ شناختي
از موس��يقي ندارد .من در اعتراض به اين فيلم (كس��ي از
گربهه��اي ايراني خبر نداره) ميخواس��تم بگويم كه اتفاقاً
كس��ي از ببرهاي موس��يقي ايراني خبر ن��دارد! مثل آقاي
پروي��ز مش��كاتيان كه يكي بود در  70ميلي��ون نفر .ما در
طويله ساز نميزنيم .ما در آپارتمانها ساز ميزنيم و مورد
اعتراض و اهانت همس��ايههايمان واقع ميشويم .اين بحث
اص ً
ال سياس��ي نيست .اين يك مساله فرهنگي است .من به
دليل نوازندگي ،از خانهاي كه در آن مس��تاجر بودم بيرون
ش��دم .چون شاگرد داشتم و گروه موسيقي .اما صاحبخانه
من در طبقه پايين به خودش اجازه ميدهد كه موس��يقي
لسآنجلسي را با صداي بلند گوش كند.
ش�ما از محقق�ان موس�يقي محلي ايران هس�تيد.كارگ�ردان اين فيلم در اثرش اي�ن داعيه را دارد كه
پديدههاي مغفولماندهاي كشف كرده .اما فكر ميكنم
ما در روس�تاها و شهرس�تانهاي دورافتاده ،اساتيد
موس�يقي محلي داريم كه كس�ي از آنها خبر ندارد.
جدا از بحث اين فيلم ،من دوست داشتم كمي راجع
به اين هنرمندان حرف بزنيد كه پايش�ان به پايتخت
نرسيده و وضعيت خوبي ندارند.
اتفاقاً موسيقي محلي در ايران وضع بهتري دارد و سالمتر
است چراكه نهتنها در ايران ،بلكه در همه جاي دنيا موسيقي
محلي كاربردي است .كسي به فالن روستا نميرود تا براي
اجراي هنرمندي بليت بخرد .تمامي هلَل نوازان (نينوازان) ،در
پشت بامهاي گيالن ،از سوماموس گرفته تا دورفك ،چوپان
هستند .الاليي براي خواباندن بچه است .سرنا و دهل براي
رقص و پايكوبي و تنبور براي مجلس انس و خلوت است .همه
چيز كاربرد خودش را دارد .براي ورزش كشتي هم موسيقي
داريم .هرگز در روس��تاها چيزي بيدليل وجود ندارد .شما
از من خواستيد در مورد چهرههاي موسيقي محلي صحبت
كنم .دوست عزيز فيلمساز ما بيايند و نوازندگان «شمشال»
را در اطراف مريوان و اورامانات پيدا كنند .چرا استاد «احمد
محسنپور» بدعتگذار موسيقي مازندران را نميبينيم كه
هنوز در تالش است؟ چرا در موسيقي قشقايي ،استاد «فرود
گرگينپور» را نميبينيم؟ چرا استاد «احمدعلي شرفي» را
در بوش��هر كه يكي از بينظيرترين نوازندگان نيانبان است
نميبينيم؟ چرا در بلوچس��تان و زابل نوازندگان خيلي كم
«قيچك» را نميبينيم؟ م��ا جوانان دوتار نواز تربت جام را
نميبينيم و ...آنها قهرمان نيستند و به خارج فرار نميكنند.
آنها در روستاي خودشان ساز ميزنند .همين.
و به عنوان آخرين حرف.در اينجا ميگويم حس��ين حميدي زنده است و وصيت
ميكنم كه پس از مرگم جلوي تاالر وحدت جمع نش��وند و
مردهپرستي نكنند .من زنده هستم و اعالم ميكنم كه در زمان
زنده بودنم به من كمك كنند .و خجالت نميكشم چون  21اثر
پرزحمت و قابل تامل منتشر كردهام .و چون در تمام زندگيام،
به هنر در مفهوم حقيقي آن پرداختهام ،دچار بيماري مسرياي
شدهام به نام ضعف ريال .يك مثل آذربايجاني وجود دارد كه
ميگويد« :به جاي اينكه سنگ سردم را ببوسي ،سر گرمم را
ببوس ».من با اين مردهپرستي كه در مورد هنرمندان وجود
دارد مخالفم .به ما هنرمندان زمين دادهاند ولي در بهشت زهرا!
من زنده هستم! شماره حسابم هم اين است1659029285 :
بانك ملت به اسم حسينقلي حميديايران.

موس�يقي م�ا :كلهر
درب��اره اينكه چط��ور بعد
از هف��ت س��ال تصميم به
برگزاري كنس��رت در ايران
گرفته ،گفت« :االن دوست
دارم در ايران كار كنم .حس
ميكنم مشكالت فرهنگي
در جامعه موج ميزند و بايد
كار فرهنگي كرد ».او درباره
جزييات كنسرتش در تهران اعالم كرد« :در تهران به مدت
شش شب كنسرت خواهيم داشت كه از روز  23تيرماه آغاز
ميشود .اين كنسرتها در تاالر وحدت برگزار ميشود و تمام
قطعات از ساختههاي جديد خودم هستند كه روي اشعاري از
موالنا اجرا ميشوند ».رپرتوار برنامه به دو بخش تقسيم شده
كه بخش اول آن به تكنوازي خود كلهر اختصاص دارد و بخش
ديگر كار گروهي است كه در دستگاه نوا اجرا ميشود .كيهان
كلهر كه از آخرين كنسرتش در ايران به همراه گروه اساتيد
موسيقي ايران بيش از شش سال ميگذرد ،درباره برگزاري اين
كنسرت در شهرستانها گفت« :بالفاصله بعد از كنسرت تهران
در شيراز ،تبريز ،اصفهان و كرمان هم روي صحنه ميرويم.
سپس در همدان ،كرمانشاه ،رشت و اراك اين كنسرتها را
ادامه ميدهيم .البته دوست دارم در استانهاي ديگر هم اين
برنامه را اجرا كنيم كه احتماالً به بعد از ماه رمضان موكول
ميشود ».خوانندگي اين كنسرتها را حميدرضا نوربخش بر
عهده دارد كه پيش از اين هم همراه كلهر در سالنهايي چون
«هاليوودباول» و «والت ديسني» در امريكا كنسرت داده بود.
اعضاي گروه كلهر كه در اين كنس��رتها او را همراهي
ميكنند عبارتند از علي بهرامي (سنتور) ،سيامك جهانگيري
(ني) ،روزبه رحيمي (س��نتور) ،ه��ادي آذرپيرا (تار) ،مجيد
س��تائي (تنبك) و علي توكلي (رباب) .كيهان كلهر يكي از
اعضاي اصلي گروه «جاده ابريشم» است كه به همراه يويوما
كه لقب بهترين ويولننواز جهان را دارد در كشورهاي مختلف
كنسرت داده است .او در چند ماهه گذشته چهار شب همراه
اركس��تر فيالرمونيك آتالنتا كنسرت داشت و بعد از آن 12
شب با حسين عليزاده و حميدرضا نوربخش و يك گروه جوان
به اجراي قطعات پرداخت .س��پس به مدت  9شب همراه با
حس��ين عليزاده و علي خلج در اروپا كنس��رت داد .كلهر از
فعالترين و شناختهشدهترين آهنگسازان و نوازندگان ايراني
خارج از مرزهاي ايران است كه حاصل همكاريهايش با افراد
و گروههايي نظير يويوما ،شجاعت حسينخان ،اردال ارزنجان،
بروكلين رايدر و ...است.

همكاري شهرام ناظري
با اركسترسمفونيك اوكراين

مهر :ش��هرام ناظري در
ادامه اجراي پروژه فردوسي،
قطع��هاي از س��اختههاي
كيوان س��اكت را بر اساس
اشعار شاهنامه و با همراهي
اركسترسمفونيك اوكراين
اجرا ميكند.كيوان ساكت
نوازنده تار با اعالم اين خبر
در توضيح جزييات اين پروژه
گفت« :برخي از تابلوهاي اشعار فردوسي مانند «نبرد رستم
و س��هراب»« ،ورود تهمينه به خوابگاه رستم»« ،خبر مرگ
س��هراب به تهمينه»« ،عبور سياوش از آتش» و همچنين
«مش��ورت كيكاوس با درباريان درباره سياوش» را انتخاب
و بر اس��اس ساختار موس��يقي ايراني تنظيم و آهنگسازي
كردهام و قرار اس��ت با دكلمه و آواز ش��هرام ناظري توس��ط
اركسترسمفونيك اوكراين اجرا و ضبط شود ».اين آهنگساز
در ادامه افزود« :در گذش��ته فعاليتهايي بر اشعار فردوسي
صورت گرفته كه اغلب رنگ و بوي يك اثر ايراني نداشتند،
اما اين پروژه بر اساس دستگاههاي موسيقي ايراني ،ريتمها و
آوازهاي زورخانهاي نوشته شده است و فكر ميكنم يكي از
باارزشترين آثاري اس��ت كه در زمينه اشعار فردوسي انجام
شده است .در اين پروژه از سازهايي چون سرنا ،دهل ،طبل
زورخانهاي و سازهاي بادي و كوبهاي استفاده شده و برخالف
هميشه ساز تار در طراحي پروژه فردوسي وجود ندارد».

كنسرت گروه حميد متبسم در هلند

خبرآنالي�ن :حمي��د
متبس��م نوازنده تار و عضو
گروه دس��تان ي��ك گروه
موس��يقي س��نتي ايراني
تش��كيل داده و با اين گروه
در هلند روي سن ميرود.
قرار اس��ت گ��روه پرديس
به رهبري متبس��م روز 27
ژوئ��ن در ش��هر هرلن در
هلند ساختههاي جديد او با نام «در ستايش صبح» را تمرين
كنند .بخش ايراني گروه پرديس را شاگردان متبسم تشكيل
ميدهن��د و پيمان ناصحپور به عنوان نوازنده مهمان در اين
گروه حضور دارد .كنس��رت پيشين گروه پرديس  24آوريل
امس��ال در هرلن هلند برگزار و با استقبال هلنديها روبهرو
شد .همچنين گروه توپراك به سرپرستي كمال يلديريم روز
 18سپتامبر در خانه جوانان شهر اسنابروك در آلمان روي
صحنه ميرود .اين گروه متشكل از كمال يلديريم (خواننده
و نوازنده بندير) ،احس��ان اكپينار (خواننده و نوازنده باقالما)
و پيم��ان ناصحپور (دايره آذري) اس��ت و در اين كنس��رت
موسيقي محلي تركي استانبولي ،كردي و زازاكي اجرا خواهد
شد .ناصحپور در چند برنامه همراه گروه توپراك بوده است.

«سياهقلم» با نوازندگي ماني فرضي منتشر شد

آلبوم موس��يقي س��ياهقلم كه دونوازي ويولن محسوب
ميشود ،با نوازندگي ماني فرضي و همكاري موسسه فرهنگي
گلچين آواي ش��رق منتشر شد .در اين اثر موسيقايي ،ماني
فرضي نوازندگي ويولن را برعهده داش��ته و دو بار به صورت
جداگانه در استوديو قطعات را اجرا كرده است .قطعات آلبوم
موسيقي س��ياهقلم در دستگاههاي ش��ور ،آواز ابوعطا ،آواز
دش��تي ،بيات ترك ،آواز دش��تي ،سهگاه و دستگاه همايون
اجرا ش��ده اس��ت .انتخاب فرم قطعات به گونهاي بوده كه
ضمن حفظ يكپارچگي ،هر يك از آثار مطابق با حال و هواي
موس��يقي ايراني بوده و در عين حال كل مجموعه از تنوع
كافي برخوردار اس��ت .اس��تفاده از يك ملودي اصلي همراه
يك ملودي همراهيكننده (آكومپانيمان) و همچنين استفاده
همزمان از دو ملودي مستقل ،با ارزش و اهميت يكسان در
بافت آثار مشهود است.

