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بیتا یاری

فروپاشی مناسب ترین واژه ای است 
که می تــوان در توصیف آنچه بر ســر 
مشروطه خواهان همگی »ناعاقبت به 
خیر« آمد به کار برد. تصویر همه آمال و 
آرزوهایی که بعد از مشروطه سرانجام در 
استبداد صغیر مضمحل شد و دست آخر 
بدون قیام و قعود به سلطنت رضاخانی 
تســلیم گشــت. این تمام آن چیزی 
اســت که ســرانجام یک انقالب برای 
مردمانش به دست داده: عقیم ساختن 
اندیشــه های آرمان گرایانه و متالشی 

کردن آرمان خواهان، که در پی همین 
فروپاشی و ویرانی است.

پر بیراه نیست که  آن آرمان گرایان 
پرشور دیروزی در کوره افسردگی تیره 
روزانه عمر بســوزانند و از تمام کردار 
گذشته خویش تبری جویند. راستی 
چه کسی فکر می کرد آن سر شوریده 
عارف پرهوادار، به تبعید خودخواسته 
در گمنامی و فقر مطلــق آخر عمر در 
بی خبری بینجامــد؟ اویی که به گفته 
سپانلو »روزش به انقالب می گذشت و 

شبش به عشرت جویی«.
کتاب »چــرخ بی آییــن« فرهود 
صفرزاده، پژوهشی اســت که تصویر 
درســتی از عارف به دســت می دهد، 

او عارف را پیش چشــم مــا از البه الی 
نوشته ها، اشعار و مراوداتش در برهه های 
تاریخی و زندگی عادی بیرون می کشد 
و قامــت بلنــد او را آن چنان ترســیم 
می کند که گویی سال ها با او زیسته ایم 
و آشنای ســالیان درازمان بوده است، 
ازاین روست که خلق تنگ عارف و اخالق 
تند او را در سراسر کتاب لمس می کنیم 
و گاهی به تنگ می آییم از این همه عناد 
او با خویشــتن و از این همــه بیزاری و 
رویگردانی او از جامعه بعد مشــروطه و 
البته خوش باوری کــه او را بدین جا، به 

بیراهه کشانده است.
کتاب صفحه به صفحه تاریخ دست 
ما را می گیرد و پا به پای عارف همراهمان 

می کند و به جایی می کشاند که گویی 
ما عارفی هســتیم که فیلم آن روزگار 
تاریخی را می بینیم و البته همانند ناظر 
کل کــه آگاه به امروز و شــرایط بعد از 
انقالب هســت ایرادات و اشکاالتش را 
به خوبی درمی یابیم و گاهی قضاوتمان 
را براســاس رویدادهای 80 سال پیش 
می گذاریم و گاهی از امروز برای گذشته 
تعیین تکلیف می کنیم. هرچند که ما 
تجربه دو انقالب را پشت سر گذاشته ایم 
و عارفی را به قضاوت شاید بنشینیم که 
در بطن اولین انقالب مدنی قاره آســیا 
می زیست و آن روزگار پرتالطم و تحول 
را از سر گذرانیده است. و اینجاست که 
هنر پژوهشگر آشکارا در چشم خواننده 
رخ می نماید چراکه خواننده با یکسری 
برگه ها و برش های تاریخی مواجه نیست 
بلکه پیوستگی تاریخ آن روزگار و زندگی 
عارف درهم تنیده شده که برکشیدن 
این رویکرد از میان نوشته ها و گفته های 
متناقض درباره عارف هنر بزرگی است 
که نویسنده کتاب با احاطه به موضوع، 
خود را چند پله از اثر قبلــی باالتر قرار 

داده است.
کناره گیــری اثــر از داوری درباره 
ســوژه و پیدا نبــودن ردی از هواداری 
در آن برای هر خواننده حســی ورای 
رویدادهــای تاریخــی برمی انگیزد و 
نویسنده درحالی که عارف را همانند یک 
باستان شناس از زیر خروارها خاک زمان 
بیرون می کشد چهره ای منحصربه فرد از 
او را به خواننده می دهد که شاید تاکنون 
کمتر برای عموم آشکارشــده باشــد. 
آن گونه که شفیعی کدکنی به استناد 
همین چهره ویــژه که خویش پیش تر 
به خوبی دریافته درباره عارف می گوید: 
»زین صراحت که تــو داری به ره کینه 
و مهر/ عجبی نیســت پس از مرگ هم 

از در بدری«.
درباره عارف و خلــق تندش، ذوق 
شیرین و اشــعارش زیاد شنیده ایم اما 
در این کتــاب به جزئیــات می توانیم 
علت ارتکاب هر شــعر و یا تصنیف را در 
سیر کرونولوژیکال زندگی او بیابیم و با 

زمانه اش بسنجیم و بدانیم چرا کابینه 
ســید ضیا را آرزو می کند و یــا چرا در 
دوره ای امیدش به رضاخان است. و چرا 
تصنیف »هنگام می« یا همان »از خون 
جوانان وطن« را به حیدرخان عمواوغلی 
هدیه کرده است. و یا چرا با عبداهلل دوامی 
و شاگردان مدرسه وزیری اختالف در 
بیان تحریر در تصنیف و تلفیق شــعر و 
موسیقی داشــت. و البته در ورای اینها 
نیک و بــد گرایش های سیاســی او را 
بســنجیم هم او که در جشــن نصرت 
ملی که هر ساله در 29 مردادماه توسط 
علی خان ظهیرالدولــه در جمع اخوان 
صفا برگزار می شد در اولین کنسرتش 
درست 20 روز بعد از مرگ شیخ فضل اهلل 
نوری این شــعر را خواند: »به صوفیان 
خرابات مژده ده، امروز/ که شــیخ شهر 

حریفان ز اعتبار افتاد«.
هر چه باشد او یک شــاعر یا به قول 
ایرج میرزا کــه به منظور تخفیف دادن 
شخصیت این شــاعر واژه تصنیف ساز 
را در خطاب او به کار بــرد و البته تا آخر 
عمر این برچسب روحیه عارف را آزرد، 
عارف یک موزیسین و ترانه ساز است و 
شایسته نیست همچون سیاستمداران 
دوران مشروطه از او انتظار تفکری دیگر 
می داشت. فرهود صفرزاده در این کتاب با 
حسن روایت برش تاریخی زندگی عارف 
قزوینی را به مخاطبان نشان می دهد و 
خاطرنشان می سازد که بهتر است یک 
شاعر، یک موزیســین، یک خواننده 
همچنان در حــوزه خویش قدم بردارد 
و دل به سیاســت روز نبندد که عاقبت 
ناخوشی برایش سراســر از افسردگی 

رقم می زند.
چراکه به تایید جای جای کتاب، 
هر بار تاریخ مشــروطه را در البه الی 
تصانیــف عــارف می یابیم بیشــتر 
حسرت برانگیز اســت و خواسته ای 
محال بر زبــان جاری می ســازد که 
ای کاش عارف تنها بــرای زیبارویان 
دل به یغما بــرده از خویش تصنیف 
می سرود و می خواند و از حوزه عشق 
آدمیزادی بــه موضــوع اجتماعی-

سیاسی روزگار پای نمی نهاد؛ هرچند 
موضوعات اجتماعی آن دوران آوازه او 
را برای همیشــه در کتاب تاریخ ثبت 
کرده است اما قوت شوریدگی و روحیه 
عاشــقانه او بیش از هر چیزی بر قوت 

موسیقی ایرانی می افزوده و بس.
چرخ بی آیین که کنایه زیرکانه ای 
است از روزگاری که بر عارف رفته و عارف 
از دست آن به روزگار سیاهی نشسته، 
در مجموعه کارهــای فرهود صفرزاده 
در نشر فنجان، در حوزه شناخت افراد 
مشهور موسیقی ایرانی گامی روبه جلو 
از جانب نویسنده نســبت به دو کتاب 
دیگرش صبا و درویش خان و در این نوع 
پژوهش هاست. کتابی که قامت عارف را 
به درستی ترسیم می کند روحیاتش را 
در تاریخ زمانه خودش به ما می شناساند 
و حسرت های به دل مانده او و روزگار را 
می فهماند؛ تصویری است که پیش تر در 
کمتر جایی بدین شیوه از عارف نوشته 

 شده است. 
حجم عظیم ارجاعــات و مطالعات 
و واکشــی دقیق رویدادهــا به فراخور 
حجم کتاب، بدون عقیم ماندن روایت 
و از دست رفتن رشــته بحث ناشی از 
مهندسی عظیمی در دیتاها است که 
مولف از عهده آن به خوبی برآمده است و 
این مساله تایید چندباره ایست بر وجود 
یک مولف مسلط برای جبران خأل چند 
دهه ای در تالیفی همزمان قابل استفاده 
برای عموم و نیز اهل موسیقی در تاریخ 

موسیقی ایرانی.

مروری بر کتاب »چرخ بی آیین« نوشته »فرهود صفرزاده« 

عارف قزوینی، سوخته آرمان خواهی تحوالت اجتماعی، سیاسی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مدیران ارشاد پشت میزنشینی را رها کنند
روزهای پر غصه موسیقی نواحی

هوشنگ جاوید

همواره از همــان ابتدای ایجاد پســتی به نام 
مسئول موسیقی در ادارات اســتانی وزارت ارشاد 
پرســیدم: کار اینها چیســت؟ اگر قرار باشد این 
مدیران پشت میزنشین باشند و کارت ورود و خروج 
بزنند هیچ اتفاقی در موســیقی استان ها نخواهد 
افتاد. همین هم شد، بعد از 40 سال، هیچ نشانی از 
هنرمندان به طورجدی در استان ها نداریم، این در 
حالی است که ده ها بار بانک اطالعاتی هنرمندان 
تشکیل شــد، اما اآلن ناکارآمدی آنها هم به چشم 
می آید، چون با تعویض مدیریت ها به طورکلی این 
گردآوری اطالعات به فنا رفته و روز از نو، روزی از نو!!

بر این باورم وقت یک بازنگری مجدد در دستور 
کار دو عنوان مسئولیت در ادارات فرهنگ و ارشاد 
اسالمی فرارسیده، یکی مسئول موسیقی، دیگری 
مدیر امور هنری. من معتقــدم این افراد باید از قید 
پشت میز نشستن خالص شوند و مدام در استان 
به سرکشی و شناســایی و ثبت هنرمندان واقعی 
فعال بپردازند تــا پس از یــک برنامه ریزی دقیق 
دیگر نیازی به این گونه گله گذاری ها به وقت الزم و 
عقده گشایی ها نباشد. بهتر است باور کنیم. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در چهار دهه اخیر، شرایط 
نامطلوبی را ایجاد کرده که اکنون در حال ســرباز 
کردن است. باید یک درون نگری جدی در این زمینه 
پدید آید وگرنه آش همان آش و کاسه همان کاسه و 

هنرمندان بی نصیب.

کاش مسئله ماجرای حیدر علی عاشق استادی 
که طی روزهای گذشــته از او در رسانه ها مسائلی 
درباره بیمه و درمان او مطرح شد، تنها دغدغه ما بود. 
اما همین اآلن نزدیک به دست کم دویست هنرمند 
پیشکسوت استان ها در بدترین وضعیت معیشتی 
و بیماری به سر می برند و تا یک نفر یک خبری کار 
نکند و کسی چیزی نگوید، روال همان است که بود. 
حیدر علی، عاشق بزرگی در نقطه مرزی ایران منطقه 
نوخندان درگز است، او استاد نوازندگی کمانچه و 
سرنای کردی )کرمانجی( اســت که در آن ناحیه 
فعالیت می کند، این روزها هیچ حال مناسبی ندارد 

و در بیمارستان به سر می برد.

 هورک هورک 
)موسیقی نواحی ایران ۷۶(

سال انتشار : ۱۳99
موسیقی شمال خراسان )قوچان(

روایت کرمانجی و فارسی
آواز: حسین عزیزی پور

دوتار: سعید طهرانی زاده
پژوهش، ترجمه اشعار و نگارش متن: سعید 

طهرانی  زاده
ناشر: ماهور

حســین عزیزی پور، معروف به حســین 
عزیزی یکی از خوانندگان مشــهور موسیقی 
شمال خراسان اســت. او در ســال ۱۳22 در 
شــهرآباد بجنورد به دنیا آمده است. صدای او 
در جوانی و تا حدود میان سالی در رده سوپرانو 
بوده و آثاری از او موجود اســت که تونیک آنها 
حدود نت مــی اکتاو چهارم اســت. کم و کیف 
چنین صدایی در میان خوانندگان این ناحیه که 
آثار آنها در دسترس است، کم نظیر و نادر است. 
کارگان او شــامل آهنگ هایی با کالم پارسی 
و کرمانجی اســت. او از آموزش های اســاتید 
برجسته ای همچون حجی ابراهیم سبزواری، 
حاج غالمحســن برازنده )معروف به نوازنده( 
و ولی رحیمی، بهره مند بوده اســت و در طول 
ســالیان فعالیت خود، به همراه اساتید دیگری 
همچون حسن یزدانی، لطیف لطفی، نیازعلی 
صحراروشــن، آقاجان عطایی، پرویز دردی و 
خصوصاً خلیل یوسفی در مجالس و محافل اجرا 

داشته است.

نوا

نو نوا

لیال موسی زاده

کیهان کلهر، آهنگســاز و نوازنده پرآوازه 
کمانچه، دوشنبه سیزدهم مردادماه دومین 
کنســرت خود را به صورت آنالین و از طریق 
صفحه اینستاگرام به مخاطبان تقدیم می کند. 
کلهر موزیسین شناخته شده موسیقی ایرانی 
با انتشار پستی در صفحه شــخصی خود در 
اینســتاگرام از برگزاری تازه ترین کنســرت 
آنالین خود در روز دوشنبه سیزدهم مردادماه 
از شهر تهران خبر داد و ابراز داشت: »دوشنبه 
ســیزدهم مردادماه، شــهر خامــوش را در 
خانه هایتــان می نوازیم. فروردیــن 98 و در 
شروع تور »شــهر خاموش« قرار بر رفتن به 
اغلب شهرهای کشورمان را داشتیم که بخشی 
از برنامه مان نیز کنسرت برای هم وطنانمان در 
شهرهای مرزی و ازســرگیری اجرای رایگان 
پیرو تور قبلی در مناطق محروم بود که به دلیل 
شیوع بیماری کرونا امکان پذیر نشد. ازاین رو 
تصمیم بر ادامه این اجرا به صورت پخش زنده 
در فضای مجازی با امکان دسترســی رایگان 
برای همه مخاطبان در اینستاگرام و یوتیوب 
گرفتیم تا در این احوال برای ساعتی همدالنه 
در کنار هم بنوازیم و بشنویم. و به این منظور دو 
مکان زیبا که برای تمام ایرانیان خاطره انگیز و 
عزیز است را در تهران و اصفهان انتخاب کردیم 

که اطالعات آن متعاقباً به شما عزیزان اعالم 
می شود.«

خردادماه گذشــته کیهان کلهر کنسرت 
آنالین ســه تارنوازی خود را در موزه آبگینه 
تهران اجرا کرد که با استقبال مخاطبان همراه 
شد. ضمن اینکه او در این اجرا نشان داد برای 
دسترسی همه افراد به صورت رایگان اهمیت 
فراوانی قائل اســت و هرگز حاضر به ارائه هنر 

خود از مجاری سفارشی و خاص نشده است.
کنســرتی که کلهر به صــورت رایگان در 
اختیار عالقه مندانش قــرار داد ویژگی های 
ریزودرشت بسیاری داشــت که هرکدام مهر 
تأییدی بر این بود که چرا کیهان کلهر عالوه بر 
هنرمندی و نوازندگی بی مثال در اذهان مردم 

عزیز و گرامی داشته می شود.
۱. هدف ارائه موسیقی برای مردم به صورت 
رایــگان بود. همــه تالش ها به جهــت ارائه 

موسیقی بود و بس.
2. کلهر خودش بود، بــا ظاهر و صحنه ای 

معمولی، ساده و بی تکلف.
۳. او در این برنامه خــالف عادت معمول 
نوازندگی خود با برنامه ای جدید ظاهر شــد. 
برای کلهری که همواره نامش با ساز کمانچه 
در اذهان متبادر می شــود تک نوازی سه تار 
برنامــه ویژه ای بــود که بــرای مخاطبانش 

اندیشیده بود.

4. او هنــر عرضه کــرد نه چیــزی دیگر، 
حاشیه های کنسرت او بعد از اجرا کمترین بود 
و تنها موضوعی که پس از کنسرت او موردبحث 
بود موسیقی بود و ال غیر. آن هم در کیفیتی که 

اغلب از آن راضی بودند. 
5. بعد از اجرای او سراســر شــبکه های 
اجتماعی مملو از بیان احساســات مخاطبان 
همراه برش هایــی از فیلم این اجــرا بود که 
حســن تأثیر این اجــرا را به خوبــی نمایان 
می کرد. مســاله ای که مهم ترین جنبه یک 
اجرای عمومی اســت و تأثیری که در جامعه 
 مخاطبان دارد وســعت تاثیر یک هنرمند را

 نشان می دهد.
6. اجرای او اجرای بی واســطه پخش شده 
بود چراکه هیچ اپراتور تلویزیون تعاملی در آن 
به عنوان واسطه نقش نداشت تا احیاناً برنامه با 
اندکی تأخیر و ممیزی به مخاطب ارائه شود؛ 
چراکه کلهر ارتباط بی واسطه  با مخاطبانش را 

از طریق شبکه های مجازی دارد.
7. ادای احترام خویش به استاد محمدرضا 
شــجریان که حاال در بســتر بیماری است و 
روزگاری نه چندان دور در کنــار هم به اجرا 
می پرداختند را به صورت قطعه ای موسیقایی 
انجام داد و تصریح کرد بیان موســیقایی در 
عمل به زبان موزیسین ها برتر از هر حرف زدن 

و سخنرانی است.

8. دسترسی به کنسرت او از شبکه مجازی 
مورد دسترسی اغلب ایرانیان یعنی اینستاگرام 
فراهم آمده بود و خبــری از فروش انحصاری 
به اپراتورهــای گوناگون و به زحمت انداختن 
مخاطب برای منفعت ســرمایه داران نبود. و 

نشان داد اهل معامله مخاطب نیست.
9. او کنسرتش را در جایی که رنگ و بویی 
از هنر داشــت یعنی موزه آبگینه اجرا کرد که 
عالوه بر زیبایی محــل اجرای او، مخاطب نیز 

برای دیدن چنین موزه زیبایی ترغیب شود.
۱0. صاحب منصبی یا کســی غیر از گروه 
کنســرت در فضای برنامه حاضر نبود و کسی 
نیز به صورت اختصاصی به عنوان مهمان برای 
دیدن کنســرت به محل دعوت نشــده بود. 
چراکه تمام عالقه مندان بــرای او یک اندازه 
ارزشــمند بودند و همگی به صورت عادالنه و 
برابر از اینستاگرام اجرا را دیدند. مخاطبی بر 

دیگری ارجحیت نداشت.

۱۱.  نظم و انضبــاط برنامه او با شــروع و 
پایان در ساعت مقرر احترام به مخاطبی بود 
که وقتش را برای ایــن برنامه از پیش تنظیم 

کرده بود.
۱2. لذت دیدن یک کنســرت به صورت 
آنالین با این اجرا محقق شــد چراکه تا چند 
روز بعد از اجرا، فیلم کامل آن در شــبکه های 
مجازی نبود و از این لحاظ مخاطبی که اجرا را 
به صورت آنالین ندیده بود واقعاً یک کنسرت 
زنده را از دست  داده بود که دیگر تکرارشدنی 
نبود. ضمن اینکه واکنش ها به لحظات خاص 
این اجرا را می تــوان از آن لحظــه که کوک 
ســه تار دررفت و مخاطبی که بالدرنگ حس 
آه بر زبانش آمده بود و آن را استوری کرده بود 
به خوبی فهمید. اجــرای او لحظه به لحظه در 
اینستاگرام واکنش مخاطبان را می ساخت که 
زنده و پویایی این اجرا را ورای عرصه مجازی 

ارائه آشکار می کرد.

دومین کنسرت کیهان کلهر با پخش از شبکه های مجازی

فردا شب، »شهر خاموش« در خانه ها دیدنی می شود

دنگ و دونگ

حجم عظیم ارجاعات و 
مطالعات و واکشی دقیق 

رویدادها به فراخور حجم 
کتاب، بدون عقیم ماندن 

روایت و از دست رفتن 
رشته بحث، ناشی از 

مهندسی عظیمی در دیتاها 
است که مولف از عهده آن 

به خوبی برآمده است 
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