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آرش گوران 

تشکیل ارکستر فیالرمونیک دیگری 
در تهران خبر خوبی است؛ به شرط اینکه 
نگاه هنری پاک، شفاف و با هدف احترام 
به شعور مخاطب تشــکیل شود و هر 
اثر ســخیفی را اجرا نکند. در این مورد 
مشــکل اینجا بود که این ارکستر در 
تبلیغات گسترده ای که برای کنسرت 
شــامگاه ۱۲ مرداد )اولین اجرای آنها( 
داشت، از نام »ارکســتر فیالرمونیک 

شهر تهران« استفاده کرد. استفاده آنها 
از نام ارکستر فیالرمونیک تهران باعث 
ناراحتی من و دیگر همکارانم شــد؛ به 
همین دلیل بیانیه ای را در همین راستا 
منتشــر کردیم که درنهایت منجر به 
عذرخواهی شفاهی آنها شد. ولی با این 
حال بین تبلیغات صورت گرفته برای 
کنسرت و عذرخواهی آنها تناقض زیادی 
وجود دارد؛ چراکه پس از آن بیلبوردهای 
تبلیغاتی اجرا همچنان با نام »ارکستر 
فیالرمونیک شــهر تهران« در سطح 

شهر دیده می شــد.گله من این است 
که چرا تمام بیلبوردهای شهری جمع 
نشده است؟ روزانه چندین تماس با من 
گرفته می شود و از من سوال می پرسند: 
»شما کنسرت داشتید؟ رهبرتان عوض 
شــده؟«. این امر از بعد بین المللی هم 
برای ما خوب نیست. به هر حال ارکستر 
فیالرمونیک تهران شناخته شده است. 
ما دو سال پیش نماینده ای برای پروژه 
صلح جهانی در ارکستر فیالرمونیک 
نیویورک کــه در ســازمان ملل روی 

صحنه رفت، داشتیم. بد نیست که این 
دستاوردها را یادمان نرود و بهتر است 
که بدانیم ما کار هنری انجام می دهیم. 
من اینگونه تصاحب اسم ها و به دنبال 
واژه  بودن ها را اصــال نمی فهمم. تمام 
ســال هایی که کار کرده ام تالشم این 
بوده که فقط به اصل هنر موســیقی و 
مخاطب متعهد باشم و وارد این بازی ها 
نشوم. از جعل اسم و سوء استفاده ای که 
از اعتبار ارکســتر فیالرمونیک تهران 
صورت گرفت، ناراحت شدم؛ البته در 

این مدت، زمانی کــه دیدم مخاطبان 
ارکستر فیالرمونیک تهران چقدر از این 
اتفاق ناراحت بودند و برایشان دغدغه 
بود، بخشــی از ناراحتی هایم فروکش 
کرد؛ چراکه حمایت و عالقه آنها را دیدم.
به نظر من در این جا سوءتفاهمی از 
نظر مطالعاتی برای دوستان به وجود 
آمده اســت و نیاز دارند زمان بیشتری 
صرف کنند تا سازوکار واقعی ارکستر به 
معنای فیالرمونیک را درک کنند. گروه 
فیالرمونیک در ذات به معنای انجمن 
عاشقان موسیقی است و در تمام دنیا 
هر ارگانی که وابستگی دولتی داشته 
باشد به هیچ وجه نمی تواند بانی ایجاد و 
تشکیل یک ارکستر فیالرمونیک شود؛ 
بلکه می تواند نهاد حمایتی باشــد. در 
این مورد هم نهاد شهرداری که دولتی 
است تا حدی می تواند نقش حمایتی 
داشته باشــد نه اینکه خودش ارکستر 
فیالرمونیک تشــکیل دهــد. به طور 
کلی یک نهاد دولتی می تواند ارکستر 
سمفونیک رســمی و دولتی در دست 
داشــته باشــد ولی فیالرمونیک یک 
مقوله خصوصی است و کامال به واسطه 

حامیان موسیقی هدایت می شود.
از طرفی اگر شهرداری یا برج میالد 
قصد حمایت و دغدغــه کار فرهنگی 
هنری داشتند، می توانستند سالن در 
اختیار ما قرار دهند؛ چون می خواستند 
ارکستر فیالرمونیک تهران که این همه 
مخاطب و برد بین المللی دارد و تعداد 
زیادی رپرتــوار )مجموعه قطعه های 
موسیقی است که تکنواز برای ارکستر 
آماده می کند( جدیــد معرفی کرده، 
کار کند و بی دغدغه باشد. این نهادها 
می توانستند برای کنسرت ۲۰ میلیون 
اجاره سالن و یا شــش میلیون هزینه 
ســالن تمرین نگیرند تا نوازندگانی 
که به واسطه اعتقادشان به هنر در این 
ارکستر شرکت می کنند، انگیزه داشته 
باشند و حداقل بخشی از هزینه هایی 
که کرده اند جبران شــود. بخش دوم 
این است که اساســا یک نهاد دولتی 

می تواند ارکســتر سمفونیک رسمی 
و دولتی را در دســت داشته باشد ولی 
فیالرمونیک یک مقولــه خصوصی 
و کامال به واســطه حامیان موسیقی 
هدایت می شــود. اگر مثــال اآلن من 
بخواهم ارکســتری به نام ارکســتر 
سمفونیک شهر تهران تشکیل دهم 
آیا دفتر موسیقی به من مجوز می دهد؟ 
قطعا نه! پس وقتی نام ارکستر خود را با 
یک »شهر« اضافه ثبت می کنند، نشان 
می دهد به دنبال یک نــوع دور زدن 
هستند. نمی دانم این دست اندازی ها 
قرار است چه نتیجه ای داشته باشد؟ 
امیــدوارم که نتیجه بد و ســوء نیتی 

نداشته باشد.
هم اکنون نام این ارکســتر در اکثر 
صفحات رســمی آن به فیالرمونیک 
برج میالد تغییر پیدا کرده است. حال 
اگر برخی هنرمندان و دوستان از اسم 
قبلی در تبلیغات و یــا مصاحبه های 
خود اســتفاده می کنند باید دید که 
چه منظوری دارنــد؟ این امر بازی آنها 
با وژگان اســت و شــاید می خواهند 
مخاطبان بیشتری به واسطه ارکستر 

فیالرمونیک تهران داشته باشند.

فراتر از اعتراض به تشابه نامی دو ارکستر

مساله با »شهر« یا بی»شهر« نیست!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 کیهان کلهر برنده 
جایزه  وومکس شد

نوزدهمین جایزه جهانــی وومکس به کیهان 
کلهر آهنگســاز و نوازنده پرآوازه کمانچه از ایران 
تعلق گرفت. بنا بر اعالم رسمی وب سایت وومکس 
)womex.com( در صفحــه اول خــود، پیرنا 
آرتز، برگزارکنندگان رویداد وومکس، ضمن ابراز 
شعف و خوشحالی از اهدای این جایزه با افتخار به 
کیهان کلهر، آن را به دلیل تسلط و یکانگی مهارت 
این ویرتئوز کمانچه، در نوآوری و ایجاد زبان های 
جدید هیجان انگیز موسیقی و برای رساندن سنت 
موسیقی کالســیک ایرانی به گوش مردم سراسر 
جهان به کیهان کلهر از ایران اهدا می کند. مطابق 
اعالم رسمی وب سایت وومکس، ۲7 اکتبر امسال 
مصادف با پنجم آبان در مراسم بیست و پنجمین 
سالگرد تاســیس وومکس، این جایزه در فنالند به 
کیهان کلهر تقدیم خواهد شد. و طی مراسمی کیهان 
کلهر همراه با اردال ارزنجان نوازنده باغالما بر روی 
سن به اجرا خواهند پرداخت. الزم به توضیح است در 
سال ۲۰۱6 نیز رویداد جهانی وومکس میزبان اجرای 
مشترک این دو هنرمند از ایران و ترکیه بوده است که 
آلبوم آن نیز با نام »باد« پیش تر توسط شرکت معتبر 

و پرآوازه ECM منتشر شده است.
    

به شکایت شجریان از صداوسیما 
دوباره رسیدگی می شود

شکایت »محمدرضا شجریان« از صدا و سیما 
پس از گذشــت ۱۰ ســال بار دیگر در شهریورماه 
رسیدگی می شود. محمدحســین آقاسی، وکیل 
مدافع محمدرضا شجریان، می گوید دوم شهریور 
امسال برای رســیدگی به پرونده مربوط به پخش 
بدون رضایت آثار موکلش تعیین شده است. پیش 
از این استدالل شــده بود که صدا و سیما در پخش 
آثار این هنرمند آوازخوان، سوء نیتی نداشته  و پس 
از اعتراض به این حکم نیز بار دیگر صدا وسیما از اتهام 
انتسابی مبرا شد. استدالل قاضی این بوده که »پخش 
آثار موکل در صدا و سیما، موجب شهرت وی شده و 
به زیان او نبوده است«. این وکیل دادگستری ادامه 
داد که موکلش به حکم صادر شــده اعتراض کرده 
و پرونده به شعبه 6۸ دادگاه تجدیدنظر به ریاست 

قاضی مسعودی مقام ارسال شد.
    

جلوگیری از حضوِر دو نوازنده 
زن در کنسرت »صنم ناهنجار« 

علــی قمصری نوازنده و آهنگســاز موســیقی 
ایرانی دوشنبه هفته گذشته بعد از چندماه وضعیت 
نامشــخص، باالخره با مجموعه کنســرت »صنم 
ناهنجار« در حالی روی صحنه رفت که از حضورِ دو 
نوازنده زن در کنسرتش ممانعت شد.تازه ترین پروژه 
علی قمصری با صدای بهادر صحت و علیرضا برنجیان 
و اشــعاری از رضا افشــاری و همراهی »همنوازان 
حصار« روی صحنه رفت. »صنم ناهنجار« روایتی از 
جهان مدرن امروز بوده که برای کنترل مردم به خلق 
چارچوب ها و قواعدی می پردازد که هویت ارزشــی 
متفاوتی را در انسان تایید می کند و به این صورت جایی 

برای دیوانه و عاشق در نظام انسانی باقی نمی گذارد.
    

اجتماع دف نوازان در سنندج
اجتماع بــزرگ دف نوازان با عنــوان »آوای 
دوســت« در بخــش جنبی نهمین جشــنواره 
بین المللی دف نوای رحمت روز سه شــنبه ۲۲ 
مردادماه 9۸ در پارک اســتقالل سنندج برگزار 
می شود. در دوره های مختلف برگزاری جشنواره 
بین المللی دف نوای رحمت در بخش جنبی این 
جشــنواره به منظور تقویت دوستی و همگرایی 
فرهنگــی و هنری بیــن هنرمنــدان و معرفی 
پتانسیل های هنری و فرهنگی استان کردستان 
برنامه هایی در نظر گرفته می شــود که بارزترین 
آنها برای اولین بار در جهان همنوازی ۱۰۰۰ دف 
نواز کردستانی در عمارت خسروآباد سنندج بود 
که در بُعد بین المللی مــورد توجه قرار گرفت و 
توانست کردستان را به عنوان پایتخت دف جهان 

معرفی کند.
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پرويز يحيوی هنرمندی که در خارج 
از کشور در عرصه موسيقی کالسيک 
مشغول فعاليت است، با نوشتن نامه ای، 
انتقاداتی را نسبت به لوريس چکناواريان 
مطرح کــرد. چراکه هفته گذشــته 
خبرگزاری تسنيم گفت وگويی با لوريس 
چکناواريان آهنگساز و رهبر ارکستر 
منتشــر کرده بود که در اين گفت وگو 
چکناواريان انتقادهايــی به کيفيت 
اجراهای اين روزهای ارکستر سمفونيک 
داشت و ســطح کيفی اين ارکستر را 
پايين دانســت. پس از چند روز يکی از 
هنرمندان عرصه موســيقی کالسيک 
که در اروپا مشغول ادامه تحصيل است، 
يادداشتی را در اختيار ما قرار داده که 
در آن انتقاداتی به لوريس چکناواريان 
 وارد کرده است. در ادامه اين يادداشت 

از نظرتان می گذرد.
    

» بی وفا ،حاال که من افتاده ام از پا چرا؟ بله 
سطح ارکستر سمفونیک تهران پایین است اما 
چه کسانی مقصرند؟ ای کاش حرف هایتان در 
مصاحبه های شما طی ۲۰ سال گذشته واقعی 
بود و جهت پیشرفت موسیقی در مملکت ما 
مطرح می شد. مصاحبه هایی که بیشترشان 
حول این بحث بیان شده اند که »چقدر سطح 

ارکستر سمفونیک پایین است«؛ درصورتی که 
خودتان به عنوان مشــاور هنری، مســئول 

بوده اید.
شما که سال ها به عنوان مشاور اول معاون 
هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد جزو ردیف اول 
مسئوالن موسیقی برای ارکستر سمفونیک 
تهران تصمیم گرفته اید، چرا و چطور شــده 
که به یک باره متوجه شــده اید که ارکســتر 

سمفونیک تهران در سطح بسیار بدی است؟
بله ارکستر سمفونیک در سطح بدی است 
و این را همه می گوینــد و می دانند، ولی نه در 
سطح ارکستر دبستان که شما می گویید. این 
جمله شــما به نوعی سوءاستفاده از ناآشنایی 
مردم بوده و توهین به نوازندگان بسیار عالی در 
این ارکستر است. نوازندگانی که ثابت کرده اند، 
حتی با رهبران ضعیف هم نتیجه نسبتاً خوبی 

می دهند.
در این سال ها مصاحبه های انتقادی شما 
چه کمکی به ارکستر سمفونیک کرده است؟ 
در تمام این سال ها شما ازیک طرف به عنوان 
مشاور، به نوعی مســئول اغلب فعالیت های 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد در زمینه 
ارکسترها بوده اید و از طرف دیگر منتقد آنها 

در رسانه ها.
درست اســت که آقای شــهرداد روحانی 
بدون تجربه و نداشتن رپرتوار کافی با رزومه ای 

غیرواقعی و دستکاری شده در ۲۰ سال گذشته 
اغلب ارکستر سمفونیک تهران را رهبری کرده 
و حدود3 سال اســت که رهبر دائم ارکستر 
ســمفونیک اســت )البته در حضور شما(، 
درست است که ســطح ارکستر پایین است و 
رپرتوارهایش تکراری شده، درست است که 
باید رهبران حرفه ای و باتجربه تنها با ارکستر 
ســمفونیک تهران کار کنند؛ ولی انتقادات 
شــما که هرچند وقت یک بار از رسانه ای سر 
درمی آورند ما را متعجب کرده است و سواالتی 
را پیش می آورند که دوســت داریــم به آنها 

جواب بدهید.
جناب آقای چکناواریان؛ شــما به عنوان 
رهبر حرفه ای قبل از انقالب مسئول ارکستر 
اپرا در ایران بودید و بعد از انقالب هم ســال ها 
مسئولیت ارکستری در ارمنستان را در اختیار 
داشتید، حدود ۲۰ سال اســت که به عنوان 
آهنگساز و رهبر ارکســتر از ارمنستان دوباره 
به ایران برگشته اید و در این کشور از بهترین 

امکانات برخوردار بوده اید.
برای ما این سوال پیش می آید که چرا شما 
که خود را ایران دوست و رهبر حرفه ای ارکستر 
می دانید و در تمام این مدت به عنوان مشاور 
هنری با دریافت دستمزدی بسیار باال )حدود 
5 برابر یک نوازنده ارکستر( داشته اید چرا در 
این ۲۰  ســال قدم مهمی برای درست کردن 
یک ارکســتر حرفه ای و تربیت رهبر ارکستر 
در ایران برنداشــته اید. این  در صورتی است 
که در زمان ریاســت جمهوری آقای خاتمی 
ســاختمانی را جهت تدریس در اختیار شما 

گذاشتند. با تحقیقات ما، به این نتیجه رسیدیم 
که شما هرچند یک بار از نبودن ارکستر و رهبر 
خوب انتقاد کرده اید و همین به شما این حق را 
داده است که یا ارکستری از خارج بیاورید و یا 
اینکه قطعاتتان را در خارج با مخارجی بسیار 

باال ضبط کنید.
شما می گویید باید رهبران خوبی به ایران 
بیایند، اما ما از نوازندگان ارکستر سمفونیک 
شــنیده ایم که در ۱۲ ماهی کــه آنها با علی 
رهبری، رهبر مشــهور بین المللی ایرانی در 
سطحی بسیار باال کار می کردند شما ارکستر 
را تحریم کرده بودید. نه تنها به تمرین هایشان 
نرفتید بلکه حتی یکی از کنسرت هایشــان 
را هم از نزدیک ندیدید. نوازندگان ارکســتر 
می گویند شما حتی اجازه ندادید که ارکستر 

سمفونیک تهران قطعاتتان را اجرا کند.
این کارهای شما ما را متعجب کرده است.

در خاتمه اجازه دهید به عنوان یک ایرانی 
بزرگ ترین انتقادم را خدمتتان عرض کنم: 

جنــاب آقــای چکناواریان حــدود ۲۰ 
سال است که شــما به ایران برگشــته اید و 
باوجود مشــکالت فراوانی کــه مملکت در 
حوزه های فرهنگی داشــته اســت، شما از 
ســازمان های مختلفــی به عنوان مشــاور 
 هنــری و عناویــن مختلف دســتمزدهای 

بسیار باالیی داشته اید. 
فرزند شما امانوئل که زمان برگشتن شما 
به ایران فقط 3 ســال داشــته امروز ۲3 ساله 
شده است و با دستمزدهای شما از ارگان های 
مختلف، در اروپا تحصیل کرده و خدا را شکر به 
موفقیت های بسیار باالیی رسیده است؛ چرا 
در رزومه فرزند شما، شمایی که دائم از ایرانی 
بودن صحبت می کنید، به هیچ زبانی نام ایران 

و ایرانی بودن اشاره هم نمی شود.«

نامه انتقادی يک هنرمند خطاب به لوريس چکناواريان

نیشخند ضحاک گون چرا؟

یادداشت

چند وقت پيش مديرعامل برج ميالد از راه اندازی ارکستر فيالرمونيک شهر تهران با هدف ترويج موسيقی ايرانی، به دستور 
شهرداری خبر داد. هدف از راه اندازی اين ارکستر، محوريت قرار دادن برج ميالد به عنوان نماد و يادمان ملی ايرانيان بيان و اعالم 

شد دستور و تاکيد حناچی، شهردار تهران مبنی بر پرداختن به ظرفيت های موسيقی ايرانی، باعث شده برج ميالد تاسيس اين 
ارکستر را در اولويت های کاری خود در سال 98 قرار دهد. اين ارکستر پس از تشکيل، »ارکستر فيالرمونيک شهر تهران« ناميده 

شد؛ و اين درحالی است که پيشتر ارکستر فيالرمونيک تهران را داشتيم که از سال 90 فعاليت خود را آغاز کرده بود و در چنين 
حالتی تفاوت اسمی اين دو ارکستر تنها به يک کلمه »شهر« بند بود. به همين جهت اين نام گذاری حواشی متعددی را به دنبال 

داشت و سرانجام به تغيير نام ارکستر فيالرمونيک شهر تهران به ارکستر فيالرمونيک برج ميالد، منجر شد.

تشکيل ارکستر 
فيالرمونيک ديگری در 

تهران خبر خوبی است؛ به 
شرط اينکه نگاه هنری پاک، 

شفاف و با هدف احترام به 
شعور مخاطب تشکيل شود 

و هر اثر سخيفی را اجرا 
نکند. مشکل اينجاست 
که ارکستر فيالرمونيک 

برج ميالد در تبليغات 
گسترده ای که برای 

کنسرت شامگاه 12 مرداد 
)اولين اجرا( داشت، از نام 

»ارکستر فيالرمونيک شهر 
تهران« استفاده کرد
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