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چکناواریان رهبر ارکستر :امیدوارم سال 96سال فرهنگ باشد
میگوید تمام زندگیاش موســیقی است و خیلی سالها
پیش سر همین خیابان استانبول برای نخستین بار عاشق
نداسیجانی
موسیقی شــده اســت؛ آن دوران که کوچه پس کوچههای
خبرنگار
تهران مملو بــود از صداهای خوب موســیقی .از آن روزها
نزدیک به  60ســال میگذرد اما همچنان با تمام وجود به ســاخت موســیقی و آهنگســازی مشــغول اســت .از نگاه او که همیشــه
لبخند بر چهرهاش نقش بســته اســت ،موســیقی ملیت و تعصب ندارد ،ارمنی است اما عاشق ســرزمینش ،ایران .تا آنجا که از
شاهنامه فردوســی تا اپرای عاشورا را با زبان سازهای کالسیک غربی به تصویر کشیده اســت .لوریس چکناواریان را پدر سمفونی
واپرامیدانند.هنرمندیکهباتالشهایبســیارتوانســتاحساســاتدرونیخــودرابهآثارزیباییخلقکنــد.از«کوروشکبیر»
تا «خودکشــی صادق هدایت»؛ اما با این وجود هنوز هم معتقد اســت باید این راه را ادامه بدهد .لوریس چکناواریان ســالهای
بسیاریســت که تجربه رهبری در کشورهای مختلف را داشته است اما هنوز هم تأکید دارد ارکستر موسیقی در ایران فرمانده خوب
و قابلی ندارد و اگر روزی بخواهد جهانی شــود ،باید تعصبها را کنار بگذارند و از خارج کشــور رهبر میهمان دعوت شود .در ادامه
گفتوگوی ما با این استاد پیشکسوت موسیقی را میخوانید...
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ارکستر ،دشوارتر از ارتش

لوریسچکناواریانازهنرمندانبزرگموســیقیاســتکه
عِرقوعالقهبســیاریبهادبیاتایــرانداردتاآنجاکهدراین
بارهاپراهایزیباییخلقکردهاســت؛درابتداکمیدرمورد
اینعالقهمندیوشروعفعالیتتانتوضیحدهید.
ســالهای ســال اســت که درزمینه موســیقی فعالیــت میکنم و
درایــن مــدت بیــش از 20هزارصفحه پارتیتور(نتنویســی تمامی
ی سازی و آوازی یک ارکستر) نوشته ام.
بخشها 
مــن درســال  1316در بروجــرد متولد شــدم .پدربزرگــم رئیس
بهداری بروجرد و پزشــک آیتاهلل بروجردی بودند اما از 2ســالگی
در تهــران و درخیابانهــای منوچهــری و نــادری که امروزه ســی تیر
نامیــده میشــود زندگی میکنم .البتــه آن زمان تهران به وســعت
امــروز نبود؛ ازخیابان انقالب تا حســن آبــاد 500هزار نفرجمعیت
هم نداشت ولی فعالیتهای موســیقی در آن دوران بیش از امروز
بود؛ بخصوص مهاجرت ارامنه و فرار از قتل عامها از کشــور شوروی
به ایران سبب شــد تا هنرمندان بزرگی که پایه گذار فرهنگ اروپایی
درایران بودند در زمینه تئاتر ،سینما و موسیقی وارد کشور شوند.
ازکودکــی بــه موســیقی عالقهمنــد بــودم از7ســالگی ویلــن
مینواختــم وخواهــرم هــم نوازنــده پیانو بود؛ ازهمان ســن و ســال
عاشــق موســیقی بودم و بــه هیچ چیز دیگــری غیر از موســیقی فکر
نمیکردم و تا امروز که نزدیک به  80ســال سن دارم تمام زندگیام
موســیقی بوده وهســت .البته خانــواده درانتخاب این مســیرنقش
مهمی دارند .به ویژه ارامنه که هر فرزند خانواده میبایســت در یک
سازتخصصیداشتهباشدیعنیباالجباریککارهنریانجامبدهد.
من نخســتین بار در ســن  14ســالگی گروه کرچهارصدایی را رهبری
کردم و در 16ســالگی رهبری ارکستر را برعهده داشتم و بعدها برای
ادامه تحصیل عازم وین شــدم و درآنجا مدرک فارغ التحصیلیام
را در رشته رهبری ارکستر از دانشگاه میشیگان اخذ کردم و سرانجام
پساز 6سال(سال1961میالدی)بهایرانبرگشتموبخاطرعالقهبه
موسیقی زورخانهای ،محرم و تعزیه و مطالعات بسیار دراین زمینه
بعد از دو ســال توانســتم اپرای«رســتم و ســهراب» را بنویسم .البته
ایــن کار  25ســال به طول انجامید و بخاطر ســنگینی کار ،هشــت بار
آن را نوشتم و اصالح کردم به این علت که در ایران سابقه اپرا وجود
نداشــت و می بایســت ازالفبا این کار را شــروع میکردم اما عالقه به
اشعار فردوسی و شاهنامه ،گوش دادن به موسیقی شیرخدا و رفتن
به زورخانهها عزم من را به این کار محکم تر کرد.
ناگفته نماند ازهمان کودکی عاشــق داستان «رستم و سهراب»
بــودم و در جوانی با خودم عهد کردم نخســتین اپرایی که بنویســم
«رســتم و ســهراب» خواهــد بود کــه نهایتاًبه ســرانجام رســید و در
دولــت اصالحات ،متشــکل از یــک ارکســتر  200نفره از ارمنســتان
برای نخســتین بار درتهران به اجرا درآمد.اجرای این اپرا موفقیت
بســیاری بــرای مــن داشــت و اســتقبال بینظیرمــردم خســتگی
ســالها تــاش روی ایــن اثــر را از تنم بــه در کــرد .بعد از آن به ســراغ
دیگر داســتانهای شــاهنامه رفتم و اپراهای «رســتم واسفندیار»،
«ســیاوش»« ،ضحاک» و بعــد آن اپرای موالنا و همچنین افســانه
ایرانی«پردیس و پریسا» را نوشتم .آخرین اپرایی که در دست دارم
خودکشــی صادق هدایت اســت .یک فانتزی برمبنــای کتابهای
مختلــف صــادق هدایــت و بیــان لحظــات آخــر زندگــی او قبــل
ازخودکشــی است که «آخرین ســاعت زندگی صادق هدایت» نام
دارد البته این کار در حال حاضر اجرا نشده است.
آندورانباچهاستادهاییکارمیکردید؟
آن زمــان معلــم ویلن مــن آقای جیــم گازیان بود که بــه امریکا
مهاجرت کرد و به غیر ایشــان دیگر اســاتیدم از کشــور روسیه بودند.
البتــه درآن دوران معلمهــای ویلــن بیشــترارامنه بودنــد کــه بــا
جمعآوریآهنگهایمحلیموسیقیهایزیباییخلقکردند.
ازهمانابتداعالقهمندیشمابهموسیقیکالسیکبود؟
بله .ازکودکی به موسیقی کالسیک غربی عالقهمندم و همیشه
به دنبال موســیقی علمی بودم و به عقیده من موســیقی کالسیک
نــود و نه درصد علم اســت و یک درصد هنــر و آن هنرهم اگرتحت
تأثیرخداونــد قرار گیرد الهی میشــود و اگر تحت تأثیر مردم باشــد
زمینیاست.
متاســفانه اشــتباه بــزرگ مــا ایرانیهــا ایــن اســت که همیشــه
میگوییــم فرهنگ وهنــر؛ درصورتی که فرهنــگ و هنروجود ندارد
بلکه باید گفت فرهنگ ،هنر و موســیقی .ذات موسیقی علم است،
درتمام دنیا چون آلمان یا روســیه فرهنگ وهنر را درکنارموســیقی
میشناســند؛ همچنین دانشــمندانی چــون ابن ســینا ،فیثاغورث
و دیگر اســاتید موســیقی 12 .نتی که درموســیقی بکاربرده میشود
میلیاردهــا ترکیــب دارد که اگرهزارســال هم درمــورد آن بیاموزیم
بازهم امکان یادگیری تمامی آنها وجود ندارد .خودمن نیز با اینکه
نزدیک به  80سال سن دارم هنوزهم درحال یادگیری و آموختنم و
معتقدمبایدادامهبدهم.
موســیقی کالســیک را نمیتوانیم بــدون علم خلــق کنیم .این
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