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گفت وگو با نگار دستمالچي به بهانه انتشار آلبوم »زير باران«
زنان مي توانند آهنگسازان بهتري باشند

  رويا رضايي/
 نگار دستمالچي از معدود زنان آهنگساز است كه چندي پيش آلبوم موسيقي 
»زير باران« را به خوانندگي سينا سرلك روانه بازار موسيقي كرده است. دستمالچي 
اين روزها 37 بهار از زندگي خود را پشت سرگذاشته است، موسيقي را با نوازندگي 
ساز سنتور در شهر رش�ت- زادگاهش- آغاز كرد و پس از ورود به دانشگاه، رديف 
ميرزا عبداهلل را نزد استاد مسعود شناسا فرا گرفت. او تاكنون با گروه هاي مختلفي 
اجرا داش�ته كه از جمله آنها مي توان به اركس�تر موس�يقي نو، به رهبري عليرضا 
مش�ايخي، گروه مهرآيين و گ�روه بانوان گيالن اش�اره كرد. نگار دس�تمالچي كه 
در هش�تمين گردهمايي بين المللي س�نتورنوازان جهان در چين، شركت كرد در 
گفت وگوي پيش رو به مقوله آهنگس�ازي بان�وان پرداخته و معتقد اس�ت زنان به 
دليل احساسات قوي اي كه دارند، مي توانند بهترين آهنگسازان باشند ولي آنچه 
مهم است اين است كه آنها خود را دست كم نگيرند و اعتماد به نفس داشته باشند. 
اين آهنگساز كه سينا سرلك خوانندگي اثر تازه منتشرش�ده اش را بر عهده دارد، 
معتقد است حذف صداي خانم ها از موسيقي ايران مانند حذف تعدادي نت يا سيم 

يا شكستن  يك  ساز است... 

  براي شروع بد نيست كمي از جهان تربيتي- موسيقايي خود بگوييد و اينكه 
اين را از چه اساتيدي بهره گرفته ايد؟

من تقريبا 14، 15 ساله بودم كه به آموزشگاه صبا كه در شهرمان بود، رفتم. ساز سنتور را 
پدرم براي من انتخاب كرد و من ش��روع به يادگيري آن كردم. آقاي حسن عشقي، نخستين 
استادم، بودند. ديپلم كه گرفتم با آنكه رش��ته ام تجربي بود، تصميم گرفتم موسيقي بخوانم. 
س��ال 74 بود و درس خواندن در رش��ته هنري، مثل امروز نبود، خانواده ام دوست داشتند در 
رش��ته تجربي ادامه تحصيل دهم اما در برابرم مانعي ايجاد نكردند. به هر ترتيب كنكور هنر 
دادم و موسيقي قبول شدم. در جهاد دانشگاهي تهران مشغول درس خواندن شدم و زيرنظر 
استاداني چون مسعود شناسا، دكتر شاهين فرهت، عليرضا مشايخي... موسيقي را آموختم. 
بعد از آنكه درسم تمام شد، به رش��ت بازگشتم و آموزشگاهي تاس��يس كردم و شروع كردم 
به تدريس موسيقي. در همين س��ال ها يكي از اتفاق هاي خوب زندگي ام رخ داد. گردهمايي 
عمومي سنتورنوازان دنيا در سال 1384 در كشور چين و در شهر پكن برگزار شد. اين جشنواره 
غيررقابتي بود و گروه ها به صورت تكي يا گروهي به اجراي برنام��ه مي پرداختند. من هم در 
اين گردهمايي برنامه اجرا كردم. در همان دوران ب��راي ادامه زندگي به كانادا مهاجرت كردم. 
اما نتوانستم آنجا بمانم. وقتي دوباره به ايران بازگشتم، تصميم گرفتم از داشته هاي كم خود، 
استفاد كنم و آنها را ارتقا دهم. به اين ترتيب به اين فكر افتادم كه قطعاتي كه از پيش ساخته 
بودم را منتشر كنم. كتاب »ناگهان« كه شامل 10 قطعه براي سنتور است و سال 1388 توسط 
انتشارات چنگ منتشر شد، حاصل همين دوران اس��ت. به هر روي پس از بازگشت به ايران، 
دوباره تدريس موسيقي را از سر گرفتم. كارهايم را جمع كردم و كنسرت برگزار كردم. استقبال 
از كنسرت خوب بود. بعد تصميم گرفتم با تهران ارتباط برقرار كنم. آقاي نويد دهقان را دورادور 
مي شناختم. به ديدارشان رفتم تا درباره كارهايم صحبت كنم. وقتي كارهايم را شنيدند، گفتند 
كه چرا كارهايت را سي دي نمي كني؟ در تهران، استوديو بگير و كارهايت را ضبط كن. بعد از اين 

اتفاق بود كه عزمم را جزم كردم تا اين كار را منتشر كنم. 
 س�نتورنوازي پس از انقالب ش�يوه ها و مكتب هاي مختلفي دارد، شما در اين 
زمينه پيرو كدام يك از اين ش�يوه ها هس�تيد و از كدام يك از اساتيد اين حوزه 

بهره گرفته ايد؟
به هر حال هر كدام از اس��اتيد س��نتورنوازي بيان خاص خود و هنر خود را داشتند. استاد 
پايور يكي از برجسته ترين اساتيد تاريخ موسيقي ايران بود كه گروه نوازي در موسيقي اصيل 
را پايه گذاري كرد. نظم و قانونمندي  كه در شخصيت ش��ان بود در سازش هم تجلي داشت از 
ويژگي هاي منحصر به فرد اس��تاد پايور، دقت بي نظي��ر در نوازندگي و س��رعت و چابكي در 
مضراب ها بود. رعايت دقيق وزن و سر ضرب ها و آكس��ان ها، صداي ساز او را متفاوت مي كرد. 
او سنتور را متحول كرد و اگر كارهايش را آناليز كنيم در اكثر آنها اول جمله پايه مي آيد و بعد 
ملودي و اين دور مدام تكرار مي شود. تمرين قطعات استاد پايور، هنرجو را از نظر تكنيكي بسيار 
تقويت مي كند. استاد مش��كاتيان هم به نظر من موالناي عصر ما بودند. او تنها كسي بود كه 
موسيقي دستگاهي ما را با تمام ريزه كاري ها و پيچيدگي ها چه در مبحث كالمي چه تكنوازي 
به درستي رعايت كرد و توانست با قشر عظيمي از مردم چه عوام و چه خواص ارتباط نزديك 
برقرار كند. قطعات اس��تاد هيچ كدام تكراري نيس��تند. جمله بندي ها، پايه  چهارمضراب ها، 
حركت ملودي هاي هر قطعه رنگ و بوي مستقلي دارد. موس��يقي عميقي كه در كارهاي او 
جريان دارد، در مقايسه با هم عصرانش، بي بديل است. شايد بايد سال ها بگذرد تا اتفاق خوبي 
مانند مشكاتيان، درموسيقي ما بيفتد و يكي مانند او شود. اما در نهايت من تالش مي كنم كه 

موسيقي من بازتابي از درونم باشد. 
 بانوان هم�واره در زمينه موس�يقي چه از ط�رف برخي موزيس�ين ها و چه از 
طرف دولت مورد بي مه�ري قرار گرفته اند. چنان كه مي بيني�م اكثر آنها به جاي 
آهنگسازي به نوازندگي روي آورده اند. اين گرايش بانوان به نوازندگي را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
با توجه به اينكه زنان در عرصه خوانندگي نمي توانند به پيشرفت آنچناني در كشور دست 
پيدا كنند بيشتر به سمت نوازندگي گرايش پيدا كرده اند. همچنين من فكر مي كنم اتفاقاتي 
كه در جامعه رخ مي دهد، حاصل رش��د جامعه اس��ت. حركت خانم ها به سمت فعاليت هاي 
 اجتماعي، هنري و... ضروري اس��ت. در دوره يي پ��در و مادرها اجازه يادگيري موس��يقي به 
دختران شان را نمي دادند، اما امروزه با تغيير بستر فرهنگي و شرايط اجتماعي نگاه ها نسبت به 

موسيقي تفاوت چشمگيري يافته  است. 
 متاسفانه يكي از مسائلي كه مدام از س�وي ديگر موزيسين ها مطرح مي شود 
اين است كه زنان استعداد آهنگسازي ندارند، شما به عنوان يك آهنگساز جوان 

اين مقوله را چطور مي بينيد؟
موسيقي از احساس آدم سرچشمه مي گيرد. خانم ها خيلي با احساسات شان سر و كار دارند. 
ارتباطات شان با طبيعت و محيط، عميق تر و شديدتر است بنابراين مي توانند آهنگسازان خوبي 
باش��ند. ايمان دارم زناني بهتر از من در عرصه موسيقي وجود دارند، اما خواست خودشان مهم 
است. بي شك موانع زيادي بر سر راه زنان وجود دارد و همين موانع باعث شده موج جديدي از 
بانوان عالقه مند به نوازندگي، به عرصه موسيقي وارد شوند. فكر مي كنيد دليل اين همه گرايش به 
يادگيري ساز چيست؟  ازطرف ديگر موسيقي چيزي نيست جز صداي درون آهنگساز و نوازنده 
كه بر گرفته از احساسات و عواطف و رنج ها و مسائل روز اجتماعي، سياسي و فرهنگي كه بازتابش 
توس��ط نوازنده اجرا مي ش��ود. نبايد فراموش كرد يكي از ارگان هاي مهم كه در تعيين سليقه 
شنيداري مردم نقش بسزايي دارد رسانه ملي اس��ت. يكي از وظايف رسانه ملي بايد حمايت از 
موسيقي رديف- دستگاهي باشد )مثل حفظ ميراث فرهنگي( اما صدا وسيما دايما موسيقي 
مصرفي و بي كيفيت به خورد مردم داده اس��ت. در رس��انه هاي ما حتي يك برنامه تخصصي 
موسيقي نداريم حتي برنامه وزين دستان هم خواننده محور و زن گريز است. به نظر من، ما در يك 

مرحله آشفتگي فرهنگي قرار داريم كه فقط گذر زمان اين مشكل را حل خواهد كرد. 
 با توجه به اينكه شما در زمينه تدريس موسيقي هم فعاليت داريد، در حال حاضر، 
گرايش به موسيقي اصيل ايراني ويادگيري سازهاي اين حوزه از موسيقي را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟ 
نسبت به دو دهه گذشته استقبال و اشتياق به يادگيري بيشتر ش��ده و شاگردان خوبي 
تربيت و به جامعه هنري معرفي ش��ده اند. چنان كه نش��انه آن را در جشنواره هاي موسيقي 
فجر مي توان ديد. ولي مشكل اينجاست كه جوانان به ديده ش��دن و مورد توجه قرار گرفتن، 
احتياج دارند. اگر شبكه يي براي موسيقي راه اندازي شود، اگر توليدات جوانان خالق در ژانرهاي 
مختلف موسيقي از شبكه ها پخش شوند، برنامه هاي علمي و اطالعات در اختيار مخاطبان قرار 
گيرد، اين انرژي و خالقيت هدر نمي شود و به سمت موسيقي مصرفي و عامه پسند نمي رود يا 

سر از شبكه هاي بيگانه در نمي آورد.

گذش��ته  روز 
عالقه من��دان ب��ه 
پاش��ايي  مرتضي 
دوس��تداران  و 
موسيقي پاپ براي 
وداع با پيك��ر اين 
هنرمند ج��وان در 
مقابل تاالر وحدت 
جمع ش��ده بودند تا خواننده محبوب ش��ان 
را بدرقه كنند. در اين ميان اما كمتر كس��ي 
به ي��اد مي آورد كه دو س��ال پيش اركس��تر 
سمفونيك تهران در سرماي بهمن ماه براي 
آخرين بار در همين تاالر به روي صحنه رفت 
و از آن تاريخ به بعد ديگر نه كس��ي اركستر 
س��مفونيك را روي صحن��ه دي��د و نه ديگر 
صدايي از س��ازهاي نوازندگانش شنيده شد. 
غم انگيزتر اينكه نه كسي براي اين موجود پير 
و فرتوت 81 ساله به سوگ نشست و نه حتي 

يك شمع روشن كرد... 
از تهران تا گنبد، از مش��هد تا اهواز مردم 
ايران به س��وگ هنرمند جواني نشسته اند كه 
حزن و حس غمبار ترانه ه��ا و ملودي هايش 
در بهترين حالت بر ناكام��ي از زندگي صحه 
مي گذارد كه طبيعتا برآيند زيست ما است اما 
كسي به ياد نمي آورد نواي »اي ايران« و »سر 
زد از افق« را كه نوازندگان ايراني تحت عنوان 
اركستر س��مفونيك تهران مي نواختند شور 
زندگي و نواي پيروزي در دل ها مي كاش��ت. 
شايد گزارش پيش رو كه به خاموشي اركستر 
س��مفونيك تهران مي پردازد در اين روزها با 
غم و اندوه هنرمندي جوان بي ارتباط باش��د، 
اما س��وال اينجاس��ت كه مگر مسير تشييع 
پيكر مرتضي پاش��ايي و خاموش��ي اركستر 
ملي از يك خيابان كه به تاالر وحدت منتهي 
مي ش��ود، نمي گذرد؟ آيا خاموش��ي دو ساله 
اركس��تري كه وظيفه اجراي سرود ملي يك 
كش��ور را برعهده دارد، ارزش و قدر لحظه يي 
تامل را ندارد؟ آيا اين تقدير تاريخي ما است كه 
همواره بايد سوگوار يك قهرمان از دست رفته 
باشيم به جاي آنكه زندگي را ارج نهيم و چشم 
به آينده يي روش��ن بدوزيم؟ در آخر اينكه اگر 
آيندگان وطني تصاوير س��وگ و گزارش هاي 
روز گذشته را ببينند و نواي اجراهاي اركستر 
سمفونيك را در تاالر وحدت از هر دوره تاريخي 
بش��نوند، براي هنر، تمدن و هويت ملي شان 

راي به كدام خواهند داد؟
سال گذشته كامبيز روشن روان در ديدار 
رييس جمهور با هنرمندان تم��ام قد جلوي 
دكتر روحاني ايستاد و خواستار احياي دوباره 
اركستر سمفونيك تهران و اركستر موسيقي 
ملي ايران ش��د. روش��ن روان با اظهار تاسف 
فراوان از تعطيل��ي اين دو اركس��تر صراحتا 
گفت: »چندين سال است كه به دليل تعطيلي 
اين اركسترها س��رود ملي جمهوري اسالمي 
را به طور زنده نش��نيده ايم و مدام نسخه هاي 

ضبط شده، پخش شده است.«
بي��ش از دو س��ال از تعطيل��ي اركس��تر 
سمفونيك تهران مي گذرد و امروز در آستانه 
81 س��الگي اين اركس��تر، ديگر نه از اجراي 
اركستر خبري هست، نه از نوازنده ها و رهبران 
دايم و مهمان��ش. اما اين تعطيل��ي دردناك 
نه از دو س��ال پيش بلكه از زماني كه اركستر 
س��مفونيك تهران تن ب��ه اج��راي كارهاي 
سفارشي و مناسبتي داد، اتفاق افتاد. اركستر 
به خواب رفت و هنوز هم مشخص نيست اين 
خواب بلند كابوس وار چه زماني تمام مي شود. 

موومان اول-ياد ايام
زماني كه غالمحس��ين مين باش��يان در 
پايي��ز 1313 در كس��وت رهبر اركس��تر در 
مقابل 40تن از نوازندگان آن زمان ايس��تاد و 
براي رهبري »س��ه داستان ش��اهنامه« خود 
چوب رهب��ري اش را در س��ينما هماي قديم 

باال برد، هرگ��ز تصور نمي كرد 80 س��ال بعد 
عاقبت اركس��تري كه زماني نماد پيشرفت و 
مدرنيس��م ايراني بود، اينچنين ش��ود. در آن 
دوران پيش��روان موس��يقي با نيم نگاهي به 
سياستگذاري هاي فرهنگي دولت و برداشت 
شخصي خود از موسيقي غربي، عزم ساخت 
آثاري شبيه به آثار موس��يقي غرب داشتند و 
در اين ميان اركستر سمفونيك به عنوان يكي 
از شاخصه ها و نماد هاي موسيقي غرب مورد 
توجه قرار گرفت و اركس��تر بلديه كار خود را 

آغاز كرد. 
موومان دوم- اوج هايي بر موج 

خاطرات
از زمان تش��كيل اركس��تر بلديه تاكنون 
كه اركس��تر س��مفونيك تهران به واس��طه 
فعاليت هاي پرويز محمود شكل امروزي اش 

را به خ��ود گرفت، ف��راز و فرودهاي متعددي 
را تجربه كرد. رهب��ران مختلفي هم به عنوان 
رهبر مهمان و هم ب��ه عنوان رهب��ر دايم در 
مقابل نوازنده هاي آن ايستادند و آثار متعددي 
از موس��يقي ايران و جه��ان را اراي��ه كردند. 
 چه بس��يار مردمي كه در سالن هاي مختلف 
تمام قد ايس��تادند و برايش ك��ف زدند و چه 
بس��يار مردمي كه در س��ال هاي آخر حيات 
اركس��تر س��ر تكان داده و از س��الن ها بيرون 
آمدند. شايد دوران طاليي اركستر سمفونيك 
تهران مربوط به زماني مي ش��د كه نوازندگان 
بزرگي همچون يهودي منوهين با اين اركستر 
همكاري مي كردند يا زماني كه مرتضي حنانه 
و حش��مت س��نجري رهبري آن را بر عهده 
داشتند، ش��ايد هم زماني كه علي رهبري، به 
عنوان يكي از معروف ترين رهبران اركس��تر 
جهان، در مقابل آن ايستاد و با نوازندگان جوان 

و ميانسالش، سمفوني شماره 9 بتهوون را اجرا 
كرد، يا زماني كه ش��هداد روحاني با همدلي و 
نزديكي قلبي با اعضاي اركستر توانست »پرنده 
آتش��ين« استراوينس��كي را اجرا كند. شكي 
نيست كه اركستر سمفونيك تهران در طول 
اين س��ال ها دوران صعود و اف��ول متعددي را 
تجربه كرده اما ناگفته پيداس��ت كه همه اين 
صعود ه��ا و افول ها به نوعي به سياس��ت هاي 

فرهنگي هر دوره وابسته بوده و هست. 
موومان سوم-آغاز يك تراژدي

در اين ميان يك��ي از بحث برانگيز ترين و 
پر ماجراترين دوره هايي كه اركستر 80 ساله 
تهران تجربه كرد، دوران رياس��ت جمهوري 

محمود احمدي نژاد بود. 
در آن دوران هي��چ چيز مش��خص نبود. از 
يك طرف عده يي از نوازن��دگان عليه مديران 
فرهنگي وقت مصاحبه مي كردن��د و از طرف 
ديگر مدي��ران فرهنگي دول��ت احمدي نژاد با 
پافش��اري زياد اصرار داش��تند ك��ه همچنان 
اركستر پابرجاست و تعطيل نشده. در اين گير 
و دار، ش��اه آبادي، معاون هنري وزارت ارش��اد 
دولت وقت خبر از تشكيل موسسه اركسترهاي 
ايراني را داد. موسس��ه يي كه دو اركس��تر مهم 
كشور- اركستر س��مفونيك تهران و اركستر 
موس��يقي ملي- و گروه كر دفتر موس��يقي را 
تحت پوشش قرار مي داد. اين موسسه در ابتدا 
با هدف سامان دهي نيروهاي اركستر با توجه 
به نياز كشور و جايگاه نوازندگان در 21 آبان ماه 
1391 با اعالم اس��امي اعضاي هيات مديره آن 
تشكيل شد و مهدي افضلي به عنوان مديرعامل 
و حبيب صبور ب��ه عنوان مدي��ران اجرايي آن 
منصوب شدند. اما در همان ابتداي امر پيدا بود 
تشكيل موسسه اركس��ترهاي ايران سياستي 
اس��ت براي آنكه ش��اه آبادي بگويد اركسترها 
منح��ل نش��ده اند و انتخاب ه��اي او در حوزه 
مديريتي و برنامه ريزي براي اين اركسترها به 
س��ادگي خبر از فاجعه يي عظيم مي داد. به هر 
روي موسسه اركس��ترهاي ايراني تشكيل شد 
اما خبري از اركستر سفونيك تهران نبود تا آنكه 
در 30 بهمن ماه 1390 اركس��تر س��مفونيك 
تهران – كه از نامش پيداست وظيفه اجراي آثار 
سمفونيك را برعهده دارد- در قباي اركستري 
ايراني با رهبري نادر مرتضي پور و اجراي ساالر 
عقيلي )كه به نظر مي رسيد بهترين گزينه براي 
جذب مخاطب باش��د( روي صحنه رفت و در 
بيست و هفتمين جشنواره بين المللي موسيقي 
فجر براي آخرين بار اعالم موجوديت كرد. پس 
از آن اجرا، پرده سكوت پايين آمد و اركستر به 

خوابي گران  فرو رفت. 
موومان چهارم-از درخشش تا افسانه

سكوت اركستر سمفونيك و نوازندگانش 

ماه ها ادامه پيدا كرد تا آنكه صبح روز يكشنبه 
30 تيرماه 1392 تع��دادي از نوازندگان اين 
اركستر براي دفاع از حقوق شان در مقابل تاالر 
رودكي تجمع كردند و خواس��تار تسهيل در 
امر قراردادهاي شان شدند. همه چيز بر خالف 
ميل مديران دولتي پيش مي رف��ت. آنها كه 
پيش از اين تجمع نيز، تعطيل بودن اركستر 
س��مفونيك را كذب محض مي دانس��تند و 
مدام اظه��ار مي كردند كه اركس��تر در حال 
تمرين اس��ت، حال با تعداد زيادي نوازنده رو 
به رو بودند كه در مقابل ت��االر رودكي حقوق 
عقب مانده ش��ان را طلب مي كردن��د. با اين 
حال عليرضا پاش��ايي- سرپرست وقت دفتر 
موسيقي وزارت ارش��اد- تجمع نوازندگان را 
تكذيب كرد و گفت كه همه چيز مسالمت آميز 
حل ش��ده اس��ت. اما اين طور نبود و اعضاي 
اركس��تر س��مفونيك تهران از دول��ت دهم 
نزديك ب��ه 450 ميليون توم��ان طلب مالي 
داش��ت كه مديران ارش��اد هنوز تكليف آن را 
مش��خص نكرده بودند. در اي��ن ميان حتي 
نوازنده ه��ا از اجراه��اي م��وردي نيز س��ر باز 
مي زدند. چنان كه زماني كه ش��هداد روحاني 
براي اجراي سوئيت سمفوني خليج فارس به 
تهران آمد، با عدم هم��كاري نوازنده ها مواجه 
شد. رهبر اركستري كه در زمان حضورش در 
كنار اركستر سمفونيك همه رابطه خوبش با 
نوازندگان را دليل اصلي موفقيت هاي اركستر 
سمفونيك مي دانستند، به امريكا بازگشت و 
بعد از گذشت يك ماه با اركستري متشكل از 
برخي نوازنده هاي اركستر سمفونيك، سوئيت 
سمفوني خليج فارس را اجرا كرد. بي شك عدم 
همكاري نوازنده ها با شهداد روحاني پيش از 
هر چيز در بي اعتمادي آنها نس��بت به دولت  

ريشه  داشت. 
موومان آخر- سازهاي ناكوك  و 

خاك گرفته
ديگر اركس��تر س��مفونيك تهران به طور 
كامل تعطيل ش��ده بود و حتي مسووالن هم 
در اين باره س��خني نمي گفتند. اواخر س��ال 
1392 همه گروه هاي سياس��ي در تب و تاب 
انتخابات بودند و اركس��تر سمفونيك هم نت 
سكوت اجرا مي كرد. اين روند ادامه داشت تا با 
روي كار آمدن دولت يازدهم كور سوي اميدي 
در دل هنرمن��دان و به خص��وص نوازندگان 
اركس��تر روشن ش��د. دكتر حس��ن روحاني 
صراحتا بارها به مس��اله اركستر سمفونيك و 
اركستر موسيقي ملي اش��اره كرد و از مديران 
فرهنگي اش خواست تا به وضعيت نا بسامان 
اين دو اركس��تر رس��يدگي كنن��د. اما همه 
اين وعده ها منوط به انتخ��اب مديركل دفتر 
موسيقي مي شد كه ماه ها طول كشيد تا علي 

مرادخاني- معاون هنري وزير ارش��اد- پيروز 
ارجمند را ب��راي مديريت اي��ن مركز معرفي 
كند. طبيعتا در همان ماه هاي ابتدايي روي كار 
آمدن علي مرادخاني و پيروز ارجمند نمي شد 
انتظار داش��ت كه آنها چوب جادويي ش��ان را 
بچرخانند و اركستري را كه در طول سال هاي 
گذشته رفته رفته به نابودي كشيده شده بود، 
به سادگي و يك ش��به احيا كنند. با اين حال 
اكثر هنرمن��دان موس��يقي از روي كار آمدن 
دولت روحاني و علي مرادخاني به عنوان معاون 
هنري وزارت ارشاد راضي به نظر مي آمدند اما 

اين رضايت در همين حد باقي ماند. 
پي��روز   1392 م��اه  بهم��ن  اول 
ارجمن��د- مدي��ركل دفت��ر موس��يقي- در 
نشس��ت خبري بيس��ت و نهمين جشنواره 
بين المللي موس��يقي فجر نخس��تين وعده 

را ب��راي احياي دوباره اركس��تر س��مفونيك 
تهران داد و گفت: »به اميد خدا از جش��نواره 
س��ال آينده ش��اهد اين هس��تيم كه سرود 
جمهوري اس��المي ايران به طور زنده توسط 
اركستر سمفونيك تهران نواخته شود.« اين 
وعده تا ماه ها اهالي هنر، به ويژه موس��يقي، را 
اميدوار كرد و نهايتا 19 فروردين ماه امس��ال 
منوچهر صهبايي و فرهاد فخرالديني به عنوان 
رهبران اركستر س��مفونيك تهران و اركستر 
 موس��يقي ملي معرف��ي ش��دند و نزديك به 
س��ه ماه بعد )هفتم تيرماه( آزمون نوازندگان 
اي��ن اركس��ترها برگزار ش��د. در اي��ن مدت 
وعده هاي متفاوتي در راستاي احياي اركستر 
س��مفونيك داده مي ش��د اما مديركل دفتر 
موس��يقي در نخستين نشس��ت خبري اش 
صراحت��ا با اع��الم اينك��ه آزم��ون نوازنده ها 
برگزار شده اس��ت، گفت: »اميدواريم اركستر 

س��مفونيك تا يك ماه ديگر كارش را ش��روع 
كند و حكم رهبران اين اركس��ترها نيز آماده 
است.« حكمي كه هنوز هم بعد از گذشت دو 
ماه از نخستين نشست خبري پيروز ارجمند به 

رهبران اين دو اركستر ابالغ نشده است! 
م��اه گذش��ته عل��ي مرادخان��ي، معاون 
هن��ري وزارت ارش��اد، از اجرايي ش��دن قول 
رييس جمهور مبن��ي بر تخصي��ص بودجه 
جداگان��ه براي احي��اي اركس��ترهاي ملي و 
س��مفونيك خبر داد و گفت: »اعتب��ار اوليه 
احياي اركس��تر س��مفونيك و اركستر ملي 
توس��ط آقاي نوبخت – معاون برنامه ريزي و 
نظارت راهب��ردي رياس��ت جمهوري- ابالغ 
شد كه ما به س��رعت براي دفتر طرح برنامه و 
بودجه فرستاديم تا كار به زودي آغاز شود. بنا 
براين تا وقتي مسائل مربوط به بودجه نهايي 
نش��ده نس��بت به ايجاد تعهد ب��راي دولت با 
احتياط عمل مي كنيم و از اين رو هنوز حكم 
رهبري آقاي��ان فخرالدين��ي و صهبايي ابالغ 
نشده است چون از فرداي آغاز به كار رهبران 
اركستر موظف به تامين حقوق آنها هستيم؛ 
ام��ا ح��اال مي توانيم امي��دوار باش��يم كار به 
زودي آغاز ش��ود.« دعوت به اميد و وعده هاي 
مديران فرهنگي- هنري ارشاد تا يك سال اول 
مطلوب بود و نشان مي داد كه آنها نيز دغدغه 
موسيقي و رسيدگي به امور معوقه را دارند اما 
با گذشت زمان در سال دوم رياست جمهوري 
دكتر روحاني اين طور به نظر مي رسد كه اين 
وعده ها در حد حرف باق��ي مانده اند و بي آنكه 
اتفاق مثبتي رخ دهد، مش��مول گ��ذر زمان 
شده اند. مضاف بر اينكه به تازگي اعالم شده كه 
اركسترها به بنياد رودكي واگذار خواهند شد و 
بهرام جمالي مديرعامل اين بنياد نيز به تازگي 
اعالم كرده كه بحث اركسترها جدي و نيازمند 
آسيب شناس��ي و برنامه ريزي جديد اس��ت. 
پس اين ط��ور كه به نظر مي رس��د و به گفته 
مديرعامل بنياد رودكي اركس��تر سمفونيك 
تهران امس��ال نيز در جشنواره موسيقي فجر 

حضور نخواهد داشت! 
در طول اين يك س��ال و ان��دي به جاي 
آنكه به مباحث زير س��اختي موسيقي ايران 
توجه ش��ود، مديران هنري ارش��اد با توجيه 
تب��ادل فرهنگي ب��ا ديگر كش��ورها اقدام به 
دعوت هنرمن��دان بين الملل��ي كرده اند. اما 
نبايد ناديده گرفت كه اگ��ر فرهنگ و تمدن 
ايران به واسطه دعوت از هنرمندان غير ايراني 
به جهانيان معرفي مي ش��ود، وجود اركستر 
س��مفونيك نيز يكي از اصلي ترين نمادهاي 
فرهنگ و تمدن اس��ت كه با خاموش��ي اش 
ماهيت اين تمدن چند 10 س��اله زير سوال 

مي رود. 
از س��وي ديگر تاخير و تعويق در احياي 
اركس��تر س��مفونيك تهران و نيز اركس��تر 
موسيقي ملي در حالي رخ مي دهد كه اتفاقا 
در اين مورد خاص نه تنها رييس دولت يازدهم 
كه حتي منتقدان و مخالفان سرس��خت كه 
انتقادات و ايرادات فراواني به مش��ي فرهنگي 
وزير ارش��اد دارند، با آن موافق اند. به احتمال 
قريب به يقين راه اندازي دوباره اين اركسترها 
نه تنها عمل و دس��تاوردي مهم در مديريت 
فرهنگي دولت يازدهم تلقي خواهد شد، بلكه 
مخالفان مش��ي فرهنگي دولت نيز چاره يي 
جز تاييد آن ندارند. واضح و مبرهن است كه 
بازگشت و به سامان شدن اركستر سمفونيك 
تهران و اركس��تر موس��يقي ملي جوابگوي 
همه خواس��ته هاي جامعه موس��يقي كشور 
نيست اما خشتي است بر ديوار فرهنگ يك 
ملت كه مي خواهند تصويري درخور از خود 
ببينند و به جهاني��ان اع��الم ماهيت كنند. 
ملتي كه استحقاق نواي زندگي و پيروزي را 
دارند و نمي خواهند مرثيه خوان حسرت هاي 

تقديري   باشند. 

بي نوايي دو ساله اركستر سمفونيك تهران در آستانه 81 سالگي

كسي  بر اين جسد   اشك   هم  نريخت

موسيقي
h o n a r @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

نيوشا   مزيدآبادي

مديران هن�ري ارش�اد با 
توجي�ه تب�ادل فرهنگي با 
ديگ�ر كش�ورها اق�دام به 
دعوت هنرمندان بين المللي 
كرده اند. ام�ا نبايد ناديده 
گرفت ك�ه اگ�ر فرهنگ و 
تمدن ايران به واسطه دعوت 
از هنرمن�دان غير ايراني به 
جهانيان معرفي مي ش�ود، 
وجود اركس�تر س�مفونيك 
ني�ز يك�ي از اصلي تري�ن 
نمادهاي فرهن�گ و تمدن 
اس�ت كه با خاموش�ي اش 
ماهي�ت اي�ن تم�دن چند 
10 ساله زير س�وال مي رود

اين  دوب�اره  راه ان�دازي 
اركسترها عمل و دستاوردي 
مه�م در مديريت فرهنگي 
دولت يازدهم تلقي خواهد 
ش�د. بي ش�ك بازگشت و 
به س�امان ش�دن اركستر 
سمفونيك تهران و اركستر 
موس�يقي مل�ي جوابگوي 
جامعه  خواس�ته هاي  همه 
موس�يقي كش�ور نيس�ت 
اما خش�تي اس�ت بر ديوار 
فرهن�گ ي�ك مل�ت ك�ه 
تصوي�ري  مي خواهن�د 
درخور از خ�ود ببينند و به 
جهانيان اعالم ماهيت كنند 

  رضا منصور خانكي/ نخستين تلنگر 
وقتي زده شد كه پليس راهنمايي و رانندگي، 
ورودي ه��اي خيابان حاف��ظ را از كريمخان 
مسدود كرده بود، پيشتر نمي شد تصور كرد 
علت ترافيكي كه باعث ش��ده بود خودروها 
از ميدان هفت تير به كن��دي حركت كنند، 
حضور مردم در يك مراس��م تش��ييع جنازه 
باشد. خيابان حافظ از كريمخان تا پل كالج، 
مملو از جمعيتي بود كه مش��كي پوش��يده 
بودند، عكس هايي از خواننده مورد عالقه شان 
در دست داشتند و در طول مسير ترانه هايي 
از خواننده محبوب شان را با بغض همخواني 

مي كردند. 
حيرت آور بود، س��يل جمعيتي كه از هر 
سو به سمت تاالر وحدت در حركت بود، اين 
همه جمعيت براي حضور در تشييع پيكر يك 
خواننده جوان. آنچه كه بيش��تر نمايان بود، 
حضور پرشور جوان ها بود، درست همان هايي 
كه مخاطب ه��دف مرتضي پاش��ايي بودند. 
خيابان حافظ از كريمخان زند تا س��رهنگ 
س��خايي و خيابان انقالب از چهارراه وليعصر 
تا ميدان فردوس��ي مملو از مردم��ي بود كه 
براي خداحافظ��ي با هنرمند محبوبش��ان 
آم��ده بودن��د. عكس هاي مرتضي پاش��ايي 
باالي سر دوستدارانش در سرتاسر مسير پل 
حافظ خودنمايي مي كرد. خياب��ان خارك، 
پارك دانشجو و تئاتر ش��هر محل آمد و شد 

دوستداران مرحوم پاشايي بود. 
زير پل كالج، در خيل جمعيت سياه پوش 
ه��واداران، با صدايي حزن آل��ود، ترانه  »يكي 

هس��ت« را همخواني مي كردند، اركستري 
كه نه ژوس��ت مي خواند و ن��ه هماهنگ، اما 
مملو از احساس بود. دختران جواني كه اشك 
صورت ش��ان را خيس كرده بود و پسراني كه 
تي ش��رت هاي منقش به تصوير پاش��ايي را 
بر تن داش��تند و هق هق زنان ترانه ه��اي او را 
بلند بلن��د فرياد مي كردند. ب��راي هيچ كس 
باوركردني نبود در ت��االر وحدتي كه همين 
چند هفته پيش مرتضي پاش��ايي تنديس 

بهترين قطعه موسيقي پاپ را باالي دستانش 
گرفته بود، هوادارانش پيكر بي جان او را روي 

دست هايشان تا منزل ابدي اش بدرقه كنند. 
هنگام پخش ش��دن دو قطعه »نگران 
مني« و »يكي هست« در ميان حاضران در 
تاالر وحدت، جمعيت به شدت احساساتي 
ش��دند و ترانه را با صداي بلند مي خواندند. 
در اين ميان حضور كساني كه از شهرهاي 
مختلف براي ش��ركت در اين مراس��م به 

تهران آمده بودند، از نكات قابل توجه بود. 
در اين مراس��م ابتدا متن پيام تس��ليت 
علي جنتي وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
توسط سيد عباس سجادي قرائت شد. علي 
جنتي در اي��ن متن آورده بود: »درگذش��ت 
جانگداز هنرمند محبوب ملت ايران مرتضى 
پاشايى را به همه فرهيختگان، هنرمندان و 
عالقه مندان آن فقيد س��عيد به ويژه خانواده 
معزز وي تسليت مي گويم و از خداوند متعال 

براى آن مرحوم مغفور علودرجات و براى همه 
بازمان��دگان صبر جميل آرزومن��دم. يادش 

گرامي  باد.«
 بعد از قرائت پيام تس��ليت وزير ارش��اد 
اسالمي، علي مرادخاني، معاون هنري وزارت 
ارشاد، محمد عليزاده، بنيامين بهادري و دو 
تن از اعضاي خانواده پاش��ايي پشت تريبون 

قرار گرفته و از مرتضي پاشايي گفتند. 
پس از پايان مراس��م پيك��ر مرتضي در 
حالي كه فضاي برگ��زاري برنام��ه به دليل 
حضور جمعيت فراوان از كنترل مس��ووالن 
برگزاري خارج ش��ده ب��ود، ب��ه آمبوالنس 
منتقل و به س��مت بهش��ت زهرا روانه شد و 
مردم براي حضور در بهش��ت زه��را )س( و 
تدفين اين خواننده موسيقي پاپ، به سمت 
ايستگاه هاي مترو هجوم بردند كه اين موضوع 
باعث ش��د تا مام��وران مترو ب��راي دقايقي 
جل��وي ورود مردم را به ايس��تگاه بگيرند. در 
اين مس��ير، اتومبيل هايي ني��ز به دليل قفل 
ش��دن خيابان هاي اين منطقه، در ترافيك 
مانده بودند و برخي از آنها، آهنگ هايي از اين 
خواننده را با صداي بلند پخش و در مواردي 
نيز مردم ب��ا آنها همخوان��ي مي كردند. يك 
موضوع دردسرس��از ديگر، زيرگذر چهارراه 
وليعصر بود، چ��ون افرادي كه از ش��هرهاي 
ديگر به تهران آمده بودند، در مسير بازگشت 
در زيرگذر چهارراه دچار س��ردرگمي شده و 
نمي دانس��تند از كدام ورودي و خروجي بايد 
استفاده كنند. در قطعه هنرمندان هم حضور 
مردم و سيل جمعيت هواداران اين خواننده 

پاپ مثال زدني بود چنان كه تا ساعت 3:30 
عصر با توجه ب��ه ازدياد جمعي��ت و ترافيك 
شديدي كه در مبادي ورودي بهشت زهرا به 
ويژه اين قطعه به وجود آمده بود امكان دفن 

اين هنرمند ميسر نشد. 
مرگ پاش��ايي از چند بعد قابل بررس��ي 
اس��ت و اگر اين عوامل و داليل مهم را ندانيم 
بدون شك حضور ده ها هزار نفر براي تشييع 
جنازه او عجيب و غيرقابل هضم خواهد بود. 
مرگ پاش��ايي نه از منظر يك شهروند، كه از 
منظر يك هنرمن��د، قابل تامل اس��ت. براي 
هيچ كس باوركردني نب��ود در تاالر وحدتي 
كه همين چند هفته پيش مرتضي پاشايي 
تنديس بهترين قطعه موسيقي پاپ را باالي 
دستانش گرفته بود، هوادارانش پيكر بي جان 
او را روي دست هاي ش��ان تا منزل ابدي اش 

بدرقه كنند.  اين بازي تقدير است. 
هنرمند بودن پاش��ايي در حضور پرشور 
مردم در مراسم تشييع پيكر او تاثيرگذار بود، 
اما به نظر آنچه كه مي ت��وان آن را مهم ترين 
مولفه هاي حضور ده هاهزار نفره مردم دانست، 
مرگ در جواني و ديگ��ري مرگ بر اثر ابتال به 
سرطان است. حضور پيرزني كه به دشواري 
گام برمي داشت، در تشييع پيكر يك خواننده 
موسيقي پاپ با كدام منطق همخواني دارد؟ 
اما وقتي بلند بلند، سرطان را نفرين مي كرد، 
مي ش��د تكه هاي يك پازل را كنار هم چيد و 
فهميد چه عواملي دست به دست هم داده اند 
تا تشييع جنازه يك خواننده پاپ، تا اين اندازه 

باشكوه  و كم نظير باشد. 

در مراسم تشييع پيكر مرتضي پاشايي

خيابان هاي تهران»جاده يك طرفه« شد

گزارش


