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بــه عقیده مــن هنر ،تعصــب نــدارد بنابراین برای داشــتن یک
ارکســتر خوب و قوی باید رهبرارکســترازخارج کشــورانتخاب کنند.
درآمریکا ،هلند ،برلین ،وین ،پاریس و ...وقتی نوازنده یک ارکســتر
بازنشســته میشود با آنکه خودشــان نوازنده دارند اما به تمام دنیا
فراخوان میدهند .آنها به ملیت نگاه نمیکنند بلکه به کارنوازنده
وتبحراواهمیتمیدهند.
یک ارکسترکاربلد باید آنقدرتوانایی جذب مردم را داشته باشد
کهآنهاپیگیربرنامههایارکسترباشند.
درایــران وقتی ارکســتری اجرای خوبی نــدارد و صدای مزخرف
و ناهنجارتولیــد مــی شــود مســئوالن ارکســتر از مــردم عذرخواهی
میکننــد و مــی گوینــد بعضــی ازنوازنــدگان مــا تــازه کارهســتند
نمیتوانند خوب بنوازند ولی چون همه ما ایرانی هســتیم حمایت
کنیــد! درصورتــی که ایــن حرفها بــرای هنرمفهومی نــدارد؛ هنر نه
ملیت میشناســد نه مملکت.اغلب رهبرهای ارکســترما آنقدر با
ارکســتر تکرار می کنند تا خودشان یاد بگیرند جزآقای علی رهبری
که تجربه رهبری دارند و تنها کســی بودند که با ارکسترهای خارجی
درسطححرفهایکارکردهاند.
در دیدار با وزیر فرهنگ وارشــاد اســامی آقــای صالحی امیری
از ایشــان تقاضا کردم اســاتید هنر را به چشم تنگ نظری که ملیت
ندارد نگاه نکنند؛ تعصبملی درهنروجود نداردو خودکشی است
وشایدهمبدتر.بنابرایناساتیدمهموبزرگرابهایراندعوتکنند
تا موزیســینهای مــا را آموزش
بدهنــد تــا بــه ســطح باالیــی از
موسیقیبرسیم.
بعــد ازجنــگ جهانــی دوم
کشــورهایی چــون چیــن ،ژاپن،
کره جنوبی و مالزی یک ارکســتر
کامل به کشــور خــود وارد کردند
به این علت که آماده کردن یک
ارکستر خوب حداقل به50سال
زمــان نیــاز دارد .مــردم چیــن
میدانند که موســیقی کالسیک
جــزو ســنت آنهــا نیســت بــه
همین سبب موزیسینهای این
ســبک را از خــارج کشــور دعوت
میکننــد؛ همانطــور کــه خــارج
از ایــران ســعدی و فردوســی
شــاعرهمزبان آلمانیهــا و
انگلیســیها نیســت ولــی آنهــا
زبانفارسیراآموزشمیبینند
تــا بتواننــد موالنــا و فردوســی
بخوانند نه ترجمه این اشعار را.
شــاید یکــی از دالیــل
ایــن اتفاقــات تغییرات
بســیاری اســت کــه
دربخــش فرهنــگ مــا
ایجاد میشــود .این امر
به خــودی خود ســلیقه
مســئوالن فرهنگــی را
هــم در برخواهد داشــت و در بدنــه هنر چون موســیقی نیز
تأثیرگذاراست.رهبرارکستربایدسالهایسالهمراهارکستر
باشــدتابتوانــدیکارکســترخوبپــرورشبدهدنــهاینکه
دستخوشتغییروتحوالتشود.
تشــکیل ارکســتر مثــل یــک اداره اســت ،اگرمســئول یــا وزیــری
تغییرکنــد کارمنــدان ثابت هســتند .در واقع ممکن اســت رؤســا و
معاونان تغییر کنند اما کادر ثابت اســت .ارکســتر سمفونیک لندن
را افــراد بســیاری رهبــری کردهانــد امــا دراعضای ارکســتر تغییری
ایجادنشدهاست.اعضایارکستررایککمیسیونانتخابمیکنند
بنابرایناگرارکسترسمفونیکتهرانبصورتاصولیتشکیلشود،
سامان یابد وهمه یکدست عمل کنند دیگربه خواست هیچ رهبر و
موزیسینی نمیتوانند اعضای آن را اخراج و یا دعوت کنند.
اعضایارکستردرایرانثابتهستند؟
خیــر .امــا اعضای ارکســتر باید ثابت باشــند و تغییــر نکنند ولی
هیچوقتثابتنبودند.
درتیــمملــیفوتبــالکشــورمااگــرتیــم،بازیکنویــامربی
ضعیفعملکنندســریعاًدرفکرانتخابیکمربی هستند
امامتأسفانهدرارکســترکهبیانکنندهفرهنگوهنرکشورما
استایندیدگاهوجودندارد.
بله این نوع نگاه اشــتباه اســت همانطورکه اشــاره کردید در تیم
فوتبــال از بازیکــن تــا مربــی خارجــی هســتند .بخاطــر دارم زمانی
که ارکســتر اپرا داشــتم همه نوازندههای ارکســتر غیــر ایرانی بودند

البته ارکســتر ســمفونیک تهران نیز پیش ازانقالب تقریباً 50نفر از
اعضــای آن خارجی بودنــد .در حــال حاضرهم اگــر بخواهیم یک
ارکسترآبرومند داشته باشیم و به تمام دنیا معرفی کنیم معتقدم
بایدرهبرخارجیدعوتشود.
آیاموافقهستیدبهعنوانرهبرمیهمانارکسترسمفونیک
تهرانرارهبریکنید؟
خیر.چندانعالقهایبهاینکارندارمواگرهمتصمیمبهانجام
آن باشــد ترجیحاًبرخــی کارهای خــودم را رهبــری میکنم به این
ســبب که ارکسترما یکدســت نیســت؛ نوازندههای خوب ما در کنار
نوازندههای بســیارضعیف کار می کننــد در صورتی که نوازندههای
بســیارخوب ما بایــد انتخاب شــوند و درکناراســاتید و یــا نوازندگان
خارجی سالها تمرین داشته باشند تا بتوانیم در کل شهرهای ایران
اجرای موفقی را ارائه بدهیم.
آیــابهتــرنیســترهبــریارکســتردرمراکزآموزشــیچون
هنرستانهاتدریسشود؟
امــکان این اتفاق بســیارضعیف اســت به این ســبب کــه در این
زمینه معلم و اســتاد نداریم و بطور قطع اگر درهنرســتانها معلم
خوب نباشد هیچ گاه ارکسترخوب و قوی هم نخواهیم داشت.
خودشماچطور؟آیاحاضربهتدریسهستید؟
خیر.اگرهم بخواهم تدریســی داشــته باشــم قطعاً آهنگسازی
است نه رهبری ارکستر؛ وقتی ما هیچ ارکستری برای تمرین نداریم
تــا تجربــه کننــد تدریــس
رهبــری آن فایــدهای ندارد
ارکستر ما به آن
ایــن مســأله بــه ماننــد ایــن
نظم وترتیب و
اســت کــه ســربازی را بدون
دیسیپلین نرسیده و
تفنــگ آمــوزش بدهنــد و
انتظار داشــته باشــند سرباز
تا به امروز فرمانده
خوبــی شــود .مــن بیشــتر
خوبی نداشته است.
زمانــم صــرف آهنگســازی
بنابراین کسی که
میشــود و ازحدود  45سال
رهبری ارکستر را
پیش کــه درآمریکا تدریس
برعهده می گیرد
میکــردم دیگــر ایــن کار را
سال
باید سالهای
کنار گذاشــتم به این ســبب
تجربه رهبری
کــه متوجــه شــدم تدریــس
بــه آهنگســازی مــن ضــرر
داشته باشد.
میزند .اما با این حال شاید
رهبرارکستر ایران
ازشــهریور مــاه ســال آینده
باید بیش از  20بارآثار
مسترکالسبرگزارکنم.
خود را رهبری کرده
ارکسترجوانانچطور؟
باشد نه آنکه زمان
ایــن ارکســترضعیف
تمرین با گوش
استوالبتهگروهیجوانکه
میخواهند تجربه بدســت
تمرین کند و یاد
بیاورنــد .آنهــا خــود نیــاز به
بگیرد و بهجای آنکه
رهبــری دارنــد تا خودشــان
از ارکسترجلوتر باشد
قوی شــوند و پیشرفت کنند
همزمان با ارکستر
نــه آنکه با یک رهبــر تازه کار
پیش برود.
وارد مرحلــه تمرین شــوند.
بنابرایــن بازهــم تأکیــد
میکنم رهبرارکســتر باید از
خارج کشــور دعوت شود .به عنوان مثال ماشین یا قطعات آن را در
ابتدا از خارج کشور تهیه میکنیم ولی بعد ،در داخل تولید میشود
بنابراینبایدیکی-دورهبرواساتیدباتجربهبرایسازهایمختلف
بیاوریم تا نسل را برای آینده آماده کنیم.
سیستمآموزشهنروموسیقیدرکشورماچگونهاست؟
متأســفانه سیستم آموزشی خوبی نداریم .سختترین مراکز یا
ادارهها در دنیا اداره کردن موســیقی اســت به این دلیل که اوالًدوره
آموزشــی آن بســیار طوالنی و  6تا  8ســال اســت دوم اینکه برای هر
ساز یک اســتاد نیاز است؛ با این تفاسیر باید بگوییم بخش آموزش
موســیقی پرخرجترین بخش دانشگاههای دنیاست اما در خارج از
کشور چون هنر و موسیقی برایشان ارزشمند است در این خصوص
هزینه میکنند اما درهنرســتانی که معلم آن سالها در ارکسترهای
ف ســازی نزده اســت طبیعتــاًنمــی تواند شــاگرد خوبی هم
مختل 
تربیتکند.منویولنیستهاییرامیشناسمکهمعلمهایخوبی
همهستنداماجوابگویاینتعدادشاگردنیست.
البتهناگفتهنماندقبلازانقالبافرادخارجیبیشتریدربخش
موسیقی فعالیت میکردند و بالطبع شــرایط موسیقی خیلی
بهتر از امــروز بود .خب بهتر اســت بگوییم ذائقه موســیقایی
وســلیقهنســلبعدازانقالبروزبــهروزتغییرپیداکــردوامروز
میبینیمکهبهسمتپاپموزیککشیدهشدهاند.
تعــداد روزنامــه خوانهــا بیشترازکســانی اســت کــه مجلــه
میخواننــد؛ همچنیــن تعــداد کســانی کــه مجلــه میخواننــد

ازکتابخوانهــای حرفهای بیشــتر اســت.درواقع هرچقــدر کیفیت
کار باالتــر مــی رود مخاطبانــش کمتــر مــی شــوند .موســیقی پــاپ
یکبارمصرف و به مانند روزنامه اســت .درواقع موسیقی ای نیست
کــه چندین بارقابــل گوش دادن باشــد بلکه بعد دو– ســه بارگوش
کردن خسته کننده میشود البته ناگفته نماند کارهای بسیارخوبی
ازهنرمنــدان مــا درایــن ســبک وجــود دارد کــه قابل مصــرف برای
اجتماع و یک سبک عامیانه است که همه آن را میفهمند.اما بعد
از روزنامه سطح باالتر مجله خوان میشوند حاال باید مقایسه کنید
چند نفر در اجتماع ما مجله میخوانند و چند نفر روزنامه!
بااینحســابدرحــالحاضرتعدادروزنامــهخوانهایما
بیشــترازمجلــهخوانهــاوحتــیکتابخوانهــایحرفهای
است؟
بله.صدرصد.بطورمثالدرتغذیهیکفستفودبیشازغذای
خــوب و پرخاصیت مصرف میشــود ومــا همانطور کــه درخوردن
فســت فودها زیاده روی می کنیم وعمرمان کوتاه و بیمار میشویم
همانطور هم با شــنیدن و خواندن هنرســطحی وعامیانه روحمان
بیمارمیشود.
چهکسیمسئولنشاندادنانتخابوراهدرستاست؟
دردرجــه اول خانــواده .پــدر و مــادر نقــش مهمــی در تربیــت
نــوع تغذیــه فرزنــدان دارنــد .البتــه دولت هــم موظف اســت هنر
و موســیقی را در مــدارس راهانــدازی کنــد و تقویــت شــود .اگرهنر و
موســیقی را در کشــورمان قــوی نکنیم هویت و انســانیت مــا از بین
میرود .بــه عنوان مثال با نگاه به مســأله ترافیک در شــهر خواهید
دیــد هــر کســی از شهرســتان بــا فرهنگ خــود به تهــران آمــده و به
سبک فرهنگی که بزرگ شــده است رانندگی میکند.بنابراین باید
بــه این نکته توجه داشــت کــه فرهنگ مهــم اســت و فرهنگ ملی
مهمتر از آن.
درگذشــته زبــان و فکــر ما یکی بــود اما امــروز اینگونه نیســت و
فقــط به دنبال پول هســتیم اما امیدوارم نســل آینــده و فرزندان ما
به یک فرهنگ واحد برســند .من از مسئوالن فرهنگی کشور تقاضا
دارم ســال 1396را به فرهنگ اختصاص بدهند اگرفرهنگســازی
صورت نگیرد 20تا 30آینده نابود خواهیم شد.
رسانهچقدردراینبارهمسئولاست؟
قطعاًهمه در این مسأله دخیل هستند .امیدوارم بزودی شاهد
تماشایسازازتلویزیونایرانباشیم.
توجیه منطقی نیســت که صدای ساز پخش شود اما خود ساز را
نمایشنمیدهنداینچهمنطقیاست؟بنابراینیکدستصدا
ندارد و باید همه دســت به دست هم بدهیم تا با افتخار ایرانی را که
میخواهیمبهوجودآوریم.
فعالیتهایآتیشمادرآیندهچیست؟
زندگی «کوروش کبیر»« ،دفاع مقدس» و«رســتم واســفندیار»
کارهایی اســت کــه تقریبــاًدر دســت کار بوده وهســت .البتــه در کار
من ســودی وجود ندارد بــه همین علت هیچ اسپانســری حمایت
نخواهدکرد.
ناگفتــه نمانــد در ایران مــا اسپانســر نداریم و کلمه اسپانســر به
اشــتباه بکار برده میشود .این افراد سرمایه گذار هستند در صورتی
کــه فرهنــگ نمیتواند ســرمایه گــذار داشــته باشــد و فقط نیــاز به
اسپانسرداردکهبهمعناومفهوماروپاییایناستکههیچدخالتی
درفرهنگ ندارندو برگشت پولی آنهم فکر نمیکنند.
به عقیده من هرکســی میخواهد فرهنگ نابود شــود برود روی
آن ســرمایهگذاری کند.دشــمن اول فرهنــگ ســرمایه گذاراســت.
بعضی افراد فرق اسپانسر و سرمایه گذار را نمیدانند مثل اینکه در
یک شــهر یا روستایی اســب بیاورند و چون تا به آن روز شکل اسب را
ندیدهاند اگر سؤال کنند نام این حیوان چیست بگویند فیل است.
درموردچهارسالفعالیتدولتدرعرصهفرهنگوهنرو
بخصوصموسیقیچهنظریدارید؟
هنرمنــد در تمام دنیا دولت را دوســت ندارد حتی اگر از طال هم
درست شود هیچ عالقهای ندارد.
حرفآخر...
عید باستانی را به هموطنان عزیزم تبریک میگویم و امیدوارم
ســال بســیارخوب بــرای مملکت ما باشــد .ســال صلح ،دوســتی،
عشــق و محبت که همیشــه آیین ملت و مملکت ما بوده و هســت.
همچنین امیدوارم در ســال جدید بیشــتر به فرهنگ ما توجه شود.
فرهنگ مهمترین اصل هر مملکتی اســت و ان شــاءاهلل درســال نو
هــدف اصلی فرهنگ باشــد چون بدون فرهنگ پیشــرفتی ممکن
نیســت و بــه جایــی نخواهیم رســید .ما میتوانیــم خوبی مــان را از
طریقفرهنگبیانکنیمبنابراینآرزومیکنمسالجدیدیکسال
فرهنگی باشد .در آخر دســت به دست هم بدهیم تا در سال 1396
یک کشــور پایه گذار در زمینه فرهنگ بنا کنیم؛ یک کشوری با 2500
ســال قدمت که شایسته این فرهنگ بوده و هست است و نمونهای
برایآیندگان.
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