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بیتا یاری

جمعه شب وقتی ایرانیان هر گوشه از 
جهان به یکی از تلویزیون  آنور آبی چشم 
دوخته بودند تا پخش مستقیم کنسرت 
»هنوز پاییز است« ساخته کیهان کلهر 
آهنگساز و نوازنده کمانچه را با همراهی 
رامبراند تریو ببینند چند روزی بود که 
کردهای روژآوا زیر آتش جهل و تعصب 

نژادی رئیس دولت ترکیه می سوختند. 
کیهان کلهر کــه می رفت 13 اکتبر 
یعنی امشب همراه با اردال ارزنجان در 
استانبول روی صحنه برود پس از حمله 
دولت ترکیه به کردهای سوریه مطلبی 
بر روی اینستاگرام خود منتشر کرد که: 
»عشق و موسیقی هیچ گاه به سیاست 
آلوده نخواهد شد اما در برابر ظلم و ستم 
و پاکسازی نژادی علیه هیچ قوم و ملتی 
سکوت نخواهد کرد. ساز، تنها سالحم 
این شــب ها به یاد روژآوا کوک و دستم 

بر ماشه است. روزها و شب های سخت 
ما مردم کرد تمام نشــده همان طور که 
طاقت و استقامت و رزمندگی مان تمام 

نخواهد شد.«
همین مطلب کافی بود تا موجی از 
درخواســت ها مبنی بر لغو کنسرت در 
کامنت ها درج شــود. کامنت هایی که 
برخی با دیده تردید به پست نگریسته 
بودند و با شــک می پرسیدند که آیا این 
صفحه از جانب شــخص کیهان کلهر 
هدایت می شــود و یا ادمیــن صفحه با 

نظر شخصی مطالبی را به نام استاد درج 
می کند.

موج کامنت گــذاری در جواب یک 
کامنت بود که نوشته بود: »استاد درست 
است که هنرمند با سیاست کار ندارد اما 
این سیاست لعنتی است که با همه ما کار 
دارد. همه چیز در خاورمیانه درهم تنیده، 
هنر، عشق، سیاست، اقتصاد؛ همه چیز 
درهم آمیخته و عجین اند. چه بســیار 
هنرمندان بزرگی در شــرق و غرب که 
با حرکاتی پیشــروانه به نفــع عدالت و 
انسانیت و علیه ظلم و ستم در تاریخ هنر 
جاودانه تر از دیگران هســتند، به صف 
آنان بپیوندید! شما می توانید با حرکت 
نمادین خود: لغو کنسرت استانبول، در 
ذهن و ناخودآگاه جمعی هنردوستان 
خاورمیانه به ویژه کردستان، الی االبد، 

جاودانه بمانید.« 
و البته پاســخ کیهان کلهر منفی و 
مبنی بر برگزاری کنســرت بدین گونه 
بود که :»با سالم و عرض ارادت به شما. ما 
هیچ کنسرتی را لغو نخواهیم کرد، صحنه 
کنســرت تنها جایی است که هنرمند 
به تمام و کمال ســخنش را می گوید، 
زبان ما موسیقی ست و هیچ گاه به زبان 
خفقان و ســکوت دلخواه قدرت طلبان 
آلوده نخواهد شد. ما با بسیاری از رژیم ها 
و سیستم های حاکم در دنیا دچار تضاد 
و مشــکلیم از آمریکا و انگلیس و ترکیه 
و چین گرفته تــا وطن خودمــان اما 
»صحنه« تنها محل ارتباط ما با مردمی 
است که تشــنه صلح و هم زبانی اند.« و 
کامنت های دیگر هــواداران که برخی 

نیز تأســی از عمل دیوید هاروی، یکی 
از مهم ترین نظریه پــردازان در عرصه 
مسائل اجتماعی جهان که شرکت در 
سمینار آنکارا را لغو کرد، را به او پیشنهاد 
می کردند کشمکشــی مجازی به راه 
انداخته بود که تأمل در برخی کامنت ها 
و موضوعات مطروحه درباره رویکرد هنر 
و اعتراض هنری به سیاست و یا دور بودن 
از آن پیچیدگی های اتمسفر خاورمیانه را 
بیشتر از همیشه عیان می ساخت. ضمن 
آنکه ناگفته پیداســت جهان مجازی 
و ارتباط مســتقیم بــا هنرمندان چه 
عرصه ای را فراهم آورده است تا هواداران 
با هدایت آنها برای خود لیدری به منظور 
برآورده سازی واکنش خویش برگزینند.
ازاین رو وقتی تماشاچیان تلویزیون 
شــامگاه جمعه در انتهای پخش زنده 
تلویزیونی کنسرت »هنوز پاییز است« 
شنیدند که کیهان کلهر نظرش را به نفع 
پیشنهاددهندگان تغییر داده است و در 
اعتراض به دولت ترکیه به خاطر حمله به 
مردم کرد سوریه کنسرت 13 اکتبر در 
استانبول را لغو می کند بیشتر به جهانی 
در آینده امیدوار شدند که می توانند با 
همدلی و همنوع دوســتی آن را بهتر از 

اکنون بسازند.
کلهــر اعالم کــرد: »ایــن روزها 
روزهای ســختی برای ما و مردم کرد 
اســت. خشــونت و جنگی در شمال 
ســوریه رخ داده و باعث شده تا مردم 
کرد رنج بسیاری بکشــند و البته این 
فاجعــه کشته شــدگان و آوارگان و 
پناهندگان بیشتری خواهد داشت اما 

متأسفانه برخی از سیاستمداران این 
چیزها را نمی فهمند. قرار بود به زودی 
در شــهر اســتانبول ترکیه کنسرتی 
برگزار کنم اما آن را به نشــانه احترام 
به برادران و خواهــران کرد خودم لغو 
می کنم و همچنین آخرین قطعه را که 
در کنسرت امشب اجرا می کنم برای 
بچه های کرد می خوانــم و امیدوارم 
روزی در دنیــای زندگــی کنیم که 
خبری از جنگ نباشــد و کودکان در 

بستری آرام بخوابند.«
هرچند مــردم روژآوا آن شــب نیز 
همانند چند شب گذشته در زیر بمباران 
هوایی گذران کردند امــا روح آرامش 
بر هواداران حاکم شــده بــود که حاال 
می دیدند فریاد اعتراضشــان از گلوی 
یک موزیسین بلند شده است. فریادی 
به بلندای هنر که تاج سر آفرینش است و 

دوران منزلتش پایدار.

در اعتراض به کشتار مردم کرد سوریه صورت گرفت

لغو کنسرت کیهان کلهر در استانبول

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 حسین علیزاده موسیقی متن فیلم 
آتابای نیکی کریمی را می سازد

با به پایــان رســیدن فیلم بــرداری آتابای 
جدیدتریــن فیلم نیکــی کریمی، »حســین 
علیزاده«، آهنگســاز مشــهور ایرانی که پیشتر 
چهار ســیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر را 
برای ســاخت موســیقی متن از آن خود کرده، 
کار ســاخت موســیقی این فیلم را آغــاز کرده 
است. با آهنگسازی علیزاده، »آتابای« تازه ترین 
ســاخته نیکی کریمی برای جشنواره فجر آماده 
می شــود. آتابای پنجمین فیلم بلند سینمایی 
نیکی کریمی اســت که نگارش فیلمنامه آن را 
»هادی حجازی فر« بر اســاس طرحی از نیکی 
کریمی به عهده داشته، »سامان لطفیان« مدیر 
فیلمبرداری آن بوده و این روزها مراحل تدوین 
آن توسط »حسین جمشیدی گوهری« در حال 
انجام است و اولین نمایش این فیلم در جشنواره 

فجر امسال خواهد بود.
    

همایون شجریان خواننده 
»مست عشق«

همزمان بــا آغاز فیلم برداری فیلم »مســت 
عشــق« به کارگردانی حســن فتحی، همایون 
شجریان و ســهراب پورناظری نیز به این پروژه 
پیوستند. به گزارش روابط عمومی فیلم، همایون 
شــجریان بخش های آوازی مســت عشق را  به 

آهنگساز سهراب پورناظری اجرا خواهد کرد.
همچنین نوازندگان برجســته ترکیه و چند 
کشــور منطقه با هنرمندان ایرانــی همکاری 
خواهند داشت و ضبط موســیقی نیز در کشور 
ترکیه انجام خواهد شد. شــجریان و پورناظری 
هفته گذشته سر صحنه فیلم در استانبول حضور 
یافتند و با کارگردان، تهیه کننده و سایر عوامل 

فیلم دیدار کردند.
    

ویژه ناشنوایان تولید شد
بلوزی که صدای موسیقی را به 

احساس تبدیل می کند!

یک شرکت انگلیسی موفق به تولید تی شرتی 
شــد که صدای موســیقی را به احساس تبدیل 
می کند. به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، 
 Sound Shirt ،»این بلوز که »ساوند شــرت
نام گرفته، مجهز به 1۶ حسگر است که همزمان 
با موسیقی در حال پخش، به بدن یک فرد ناشنوا 
احســاس ارســال می کند تا فرد آن موسیقی را 
حس کند. این محصول یک بلوز پیشرفته است 
که به یک سیســتم رایانه ای متصل می شــود تا 
صدای میکروفن هایی را که در اطراف یک استیج 
قرار دارند، جمع کند. به ایــن ترتیب افرادی که 
توانایــی شــنیدن ندارند، می تواننــد از حضور 
در یک کنسرت موســیقی لذت ببرند. شرکت 
»CuteCircuit« که پیراهن »ساوند شرت« 
را توسعه داده است، در لندن قرار دارد و با تولید 
این محصول به افراد ناشــنوا اجازه می دهد که 
موسیقی را در پوست خود احساس کنند و برای 

اولین بار یک کنسرت سمفونی را تجربه کنند.
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 تعدادی از هنرمندان فعال موسیقی کشورمان هم زمان با 
چهلمین سالروز درگذشت »مرحوم علینقی وزیری« با حضور 
در آرامگاه خانوادگی این موسیقی دان برجسته، یاد او را گرامی 
داشتند. در این مراســم ارفع اطرایی، حسن ناهید، معصومه 
مهرعلی، میالد کیایی، بهرام گودرزی، کامبیز روشــن روان، 
ناصرالدین حسن زاده و سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت 
زهرای تهران حضور داشتند و از ســنگ مزار جدید، کتیبه و 

سردیس استاد علینقی وزیری رونمایی کردند.
در این برنامــه »ارفع اطرایی« از هنرمنــدان و نوازندگان 
پیشکسوت سنتور نیز ضمن قدردانی از برگزاری این مراسم 
در آرامگاه اســتاد وزیری گفت: »وقتی ما می گوییم وزیری، 
یعنی همه چیز. وقتی می گوییم خالقی، صبا، پایور و نظیر این 
نام ها یعنی همه چیز. اما امروزه وقتی این نام ها را با عنوان استاد 

صدا کنیم، کوچکشان کردیم. به همین جهت اجازه می خواهم 
که من از این کلمه استفاده نکنم. بنده یکی از کسانی هستم که 
خوشبختانه جناب وزیری را دیده و جلسات او را درک کرده ام. 
متاسفانه درباره جناب وزیری گاهی می شنوم که کم لطفی ها و 
مخالفت های غالباً بی اساسی می شود، هم دوست و هم دشمن 
اظهارنظرهای سطحی نگرانه و مغرضانه ای نسبت به ایشان 
دارند و بر این باورند که ایشان به موسیقی ایران ضربه زده است.«
او همچنین ادامه داد: »ســالی که ما در هنرستان دیپلم 
گرفتیم ایشان دیگر فعالیتی نداشته و خیلی کمتر در محافل 
شرکت می کردند، در آن سال ها هنرستان ملک بزرگی داشت 
که متعلق به آقای ســپانلو بود و دورتادور حیات آن اتاق های 
زیادی قرار داشت که کالس درس ما شــاگردان بود. یکی از 
آن اتاق ها هم محل کار و فعالیت جناب وزیری بود، هنرستان 

سالن بزرگی داشت که سالن کنسرت هنرستان بود و چقدر 
خوب اســت که جوان ترها این مطالب را بدانند، یک اتاق در 
زیرزمین هنرســتان بود که محل کار جناب روح اهلل خالقی، 
ریاست هنرســتان بود. اینها را گفتم تا به این نکته اشاره کنم 
جناب خالقی داعیه ریاســت و نام و نان نداشت که برای خود 
بهترین ها را برگزیند، تمام عشــق و آمال او موسیقی و تعالی 

فرهنگ اصیل کشور بود. 
جالب است بدانید در سال هایی که بنده فعالیت می کردم، 
ساختمان های خوبی را برای ما اجاره می کردند اما بزرگترین و 
نورگیرترین اتاق، اتاق مدیران بود. متاسفانه درباره جناب وزیری 
گاهی می شنوم که کم لطفی ها و مخالفت های غالباً بی اساسی 
می شود، هم دوست و هم دشمن اظهارنظرهای سطحی نگرانه 
و مغرضانه ای نسبت به ایشــان دارند و بر این باورند که ایشان 

به موسیقی ایران ضربه زده است که ابداً اینطور نیست، اگر ما 
کمی منصف باشیم باید ببینیم که ایشان در چه شرایطی به 
اروپا رفت و به تحصیل موسیقی پرداخت و از موسیقی غرب 
چه بهره برداری هایی به ســود موســیقی اصیل ایرانی کرد. 
ایشان خدمات بسیار مهم و با ارزشی برای فرهنگ موسیقی 
این سرزمین انجام داد. جناب وزیری نخستین موسیقیدانی 
بودند که ردیف موسیقی ملی ایران را به نت نوشتند و در حقیقت 
پایه گذار و راهگشای موسیقیدانان بعدی در این زمینه بودند.«

در چهلمین سال درگذشت او صورت گرفت

نصب سردیس کلنل وزیری در آرامگاه خانوادگی 

فردین خلعتبری

این روزها مشغول اجرای موسیقی »مجلس 
شبیه خوانی حّر« هستم که تحت عنوان »سوگ 
آزادگی« به نمایش در می آید. این نمایش، مانند 
اجراهای قدیمِی تعزیه بر صحنه  گرد اجرا می شود 
و البته ابــزار و ادوات متعددی دارد و موســیقی 
برخالف آنچه در گذشــته اتفاق افتاده با ارکستر 
ســازهای ایرانی به طور زنده نمایش را همراهی 
می کند. دلیل ایــن تغییر به گونــه ای رجوع به 

موسیقی ردیفی دستگاهی ایرانی است.
 به پیشــنهاد آقای »مجید خســروآبادی«، 
کارگردان، و »عباس صالحی«، استاد موسیقی 
تعزیه و نوازنده ترومپت، ایــن پروژه کلید خورد. 
من پیش از این سابقه ای در این گونه اجرا نداشتم 
و آقای صالحی که سابقه زیادی در نوازندگی تعزیه 
دارند به عنوان مشاور و راهنمای آهنگساز و نوازنده  

نی در این برنامه همکاری می کنند. موسیقی در 
سه نقِش همراه نوحه ها، همراهی کننده  آوازها و 
موسیقی متن نمایش نمود پیدا می کند. در بخش 
دوم سعی شده است بداهه خوانی خوانندگان حفظ 
شود؛ به لحاظ زمانبندی هماهنگی گروه موسیقی 
با بداهه خوانان، سوارکاران و حرکات نمایشی و 
گفت گوهای بازیگران کاری سخت است که هر اجرا 
با اجرای دیگر تفاوت های محسوس و نامحسوس 
پیدا می کند. ایجاد توازن صوتی بین گروه موسیقی 
و گروه بازی کار دشــواری است که دوستم آقای 
»حامد بیک« اداره کننده صدای آن هستند.  این 
کار در این مرحله صرفا جنبه نمونه سازی دارد و 
برای اینکه بخواهد قاعده مند شود، می بایست به 
موســیقی هر مجلس تعزیه )مثل این( نت های 
موسیقی اضافه شود و آهنگسازی و ارکستراسیون 
انجام پذیرد. از هیجان انگیزترین بخش های اجرا، 
حضور بی تکلف مردم بدون تشریفات کنسرتی و 

خرید بلیط است. آمد و شد وقت و بی وقت و حضور 
کودکان گاهی همراه با بی نظمی است؛ اما موسیقی 
این گونه در متن زندگی مــردم جای می گیرد و 
امیدوارم می کند نسل آینده تحت این حضور هر 
چند کوتاه، صدای سازهای ایرانی خودشان را از 
نزدیک بشنوند تا در آینده این غریبگی تاسف آور با 
هنر ایرانی کم شود؛ هر چند مجالس شبیه خوانی با 
حضور نوازندگان بسیار خوب ترومپت و کالرینت، 
توانسته به خوبی ســازهای غربی را به موسیقی 
ایرانی و دستگاهی نزدیک کند؛ اما سعی ما بر ورود 

به ساحت قدیمی تری اســت. یادمان نرود آیین 
تعزیه و مراسم مذهبی این چنینی باعث حفظ، 
قوام و تداوم موسیقی ایرانی بوده است و آوازخوانی 
و گفت وگوهای آوازی این چنینی حق بزرگی بر 
گردن موسیقی دارد، همانگونه که تعزیه بر نمایش 
ایرانی. امید بر حمایت اســاتید کاربلد این حوزه 
دارم و البته گوش به زنگ انتقادها هستم. حالم با 
صدای شبیه خوان های استاد و درجه یک کشور 
خوب می شود و از اینکه با گروه موسیقی متبحری 
همراهم و با شوق آنها را همراهی می کنند، ذوق 

می کنم و البته از همه شــان سپاسگزارم. شبیه 
خوان هایی مثل اعال قاســمی شبیه امام حسین 
ع، حســن نرگس خوانی شــبیه حّر و حضرت 
ابوالفضل ع، محسن هاشمی شبیه حّر و حضرت 
ابوالفضل ع، حمزه کاظمی خطیب و ســاربان، 
محمد باغانی قاصد، حسین مالحسینی شبیه ابن 
زیاد، سیدکاظم جده خواه شبیه ابن سعد و مجتبی 
حسن بیگی شبیه شمر. اعضای گروه موسیقی هم 
پویا سرایی نوازنده سنتور، بهزاد رواقی و شاهین 
صفایی نوازنده تار، جالل امیر پورسعید نوازنده بم 
تار، بابک باربد نوازنده بربط،  علیرضا دریایی، مسلم 
علیپور، فرشاد رســتمی هر سه نوازنده کمانچه، 
پاشا هنجنی، ایمان موسی زاده، عباس صالحی 
نوازندگان نی، علی رحیمی، مجید یگانه راد نوازنده 
سازهای کوبه ای، پرویز گلی پوربارکوسرایی، نیما 
گلی پوربارکوسرایی، تقی نیک اخالق بارکوسرایی 
نوازندگان کرنای گیالن که همگی با پسوند استاد 
باید خوانده شوند و البته دوست همراه همیشگی ام 
»بهنام ابوالقاسم« هم ارکستر را رهبری می کند. 
این همه را آقــای مجید خســروآبادی هدایت 

کرده است .

درباره اجرای »سوگ آزادی« از نگاه آهنگساز

غریبگی تاسف آور با هنر ایرانی 

یادداشت

این روزها روزهای سختی 
برای ما و مردم کرد است. 

خشونت و جنگی در شمال 
سوریه رخ داده و باعث شده 

تا مردم کرد رنج بسیاری 
بکشند. قرار بود  در 

استانبول ترکیه کنسرتی 
برگزار کنم، اما آن را به 

نشانه احترام به برادران 
و خواهران کرد خودم لغو 

می کنم
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