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گفتوگو با باران کوثری و میالد شجره به مناسبت اجرای »گفتوگوی برجایماندگان«

ﯾﺎد دوﺳﺖ

نگاهي به اجراي ارکستر سمفونیک تهران براي
کودکان

دلقکی دارد حیات را نابود میکند

این زمین بار امانت نتوانست کشید

14

فلوت مثل پرنده ،کنترباس مثل فیل

ﺳﻤﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽزاده

پرنــده اســت« .نوازنده فلــوت هم ميایســتد و
چند میــزان را ميزند تا بچهها بــا آنچه که رهبر
ارکســتر گفته بیشتر آشــنا شــوند .اجراي قطعه
»کارنــاوال حیوانات« اســت و نوبت ميرســد به
قطعه فیــل .روحانــي ســرش را ميچرخاند به
ســمت کنترباسهــاي بــزرگ و ميگویــد» :فیل
خودش بزرگ اســت و براي همین در ارکستر هم
بزرگترین ســاز که صدایش به فیل هم ميخورد
انتخاب شــده اســت .لطفا کنترباسها بنوازند تا
بچهها ببینند« .بچهها با هیجان به کشیدهشــدن
آرشــه روي بدن بزرگ کنترباسها نــگاه ميکنند
و آن صداي زمخت ،که شــبیه راهرفتن ســنگین و
سترگ فیلهاست» .کارناوال حیوانات« با معرفي
پیتر )ویلن( ،گرگ )هورن( ،گربه )کالرینت( ،اردک
)ابــوا( و پرنده )فلوت( اجرا ميشــود تا نوبت به
معرفي پدربزرگ پیتر و ســاز کالرینتباس ميرسد
که سالن یکپارچه خنده و شادي ميشود .دلیلش
چیســت؟ صداي بامزه کالرینت که شخصیت پیر
و در حال نصیحــت پدربزرگها را به یاد ميآورد.
با این چیدمان و شــور ،بخش اول کنســرت تمام
ميشــود.بچهها که حداقل نیمي از جمعیت تاالر
وحدت و بالکنها را به خود اختصاص دادهاند ،در
مواجهه با اطالعات جدید به وجد آمدهاند ،وســط
سالن انتظار در فاصله دو اجرا ميشود کودکاني را
دید که در حال رهبري ارکسترند یا اداي کنترباسها
و صداي فیل را توأمان درميآورند.تفاوت این اجرا
با دیگــر اجراهاي ویژه کــودکان در این بود که در
اکثر اجراهــا ،ارکســتري متشــکل از نوازندگان و
خوانندگان خردسال یا بزرگسال ،به اجراي باکالم
قطعات کودکانه ميپردازنــد ،درحاليکه معرفي
سازها و شخصیتهاي آنها در اثر ،آن هم تکتک
و بعد از اجراي هر قطعه ویژگي بارز این کنســرت
بود .ضمن اینکه تمامي این قطعات ســازي بودند
و بر پایه کالم اســتوار نبودنــد .عالوهبراین ،اجراي
این قطعات از ســوی ارکســتر ســمفونیک تهران
بهعنوان مهمترین ارکســتر ایران و در تاالر وحدت
بهعنــوان بهترین تاالر از دیگر نکات مثبت آن بود.
بخش دوم کنســرت اما داستان پیتر ،پسرک اصلي
داســتان ،با کمک راوي ادامه پیدا ميکرد .بچهها
که دیگر با صداي ســازها و شخصیتها آشنا شده
بودند ،بهراحتي ميتوانستند ردپاي شخصیتها را
با شنیدن صداي سازهاي مشخص پیدا کنند؛ مثال
وقتي راوي ميگفت» :پرنده نزدیک پیتر شد و گرگ
از آنطرف آنها را دید« و بعد صداي ارکستر ترکیبي
بــود از صداي فلوت ،ویلن و هورن ميآمد ،کودک
بهخوبــي ميتوانســت ردپاي شــخصیتها را در
آواي اثر پیدا کند.بروشور خوب و کامل این کنسرت
که با تصاویر کارتني همراه بود ،از دیگر نقاط قوت
این کنسرت بود که خوشــبختانه با استقبال بسیار
خــوب مخاطبان و خانوادهها در شــش ســانس
برگزار شــد و بــار دیگر براي اول شــهریورماه هم
تمدید شــده است.شهرداد روحاني که در ماههاي
گذشته ،فعالیتهاي مؤثري در ارکستر سمفونیک
تهران انجــام داده که از جمله آنهــا ميتوان به
اجراي ارکســتر در ایتالیا به رهبري ریکاردو موتي
اشاره کرد ،اینبار هم اتفاقي خوش را در موسیقي
ایران و موسیقي ارکسترال و وزین براي کودکان این
سرزمین رقم زد و کمي از بار جانکاه نمایشندادن
ساز از رسانه اصلي کشــور کاست .بيشک انگیزه
او کســي نیست جز کودکاني که مشــتاقانه آماده
یادگیرياند و موسیقي در جانشان ميجوشد.

عســل عباســیان :باران کوثــری این شــبها در
تئاتر »گفتوگــوی برجایماندگان« نوشــته محمد
زارعی و کارگردانی میالد شــجره در ســالن شماره
دو پردیس تازهتأســیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه
میرود؛ نمایشــی که تــالش بر ترســیم موقعیتی
پایان جهانی دارد و ســبک و سیاقش کمی متفاوت
از نمایشهای این شــبهای پایتخت اســت .رضا
بهبــودی ،محمدصــادق ملک ،محمد خاکســاری،
محســن نوری و امین اســالمی ،دیگــر بازیگران
این نمایش ۸۰دقیقهای هســتند .بــا باران کوثری،
بازیگر »گفتوگوی برجایماندگان« و میالد شجره،
کارگردان آن ،درباره ایــن اجرا و ضرورت بر صحنه
آمدنش گفتوگویی کردهایم.
 خانــم کوثــری چطور شــد کــه در نمایش
»گفتوگــوی برجایمانــدگان« ایفــای نقش
کردید؟
باران کوثری :با میالد شجره تجربه همبازیشدن در
نمایش »بر اســاس دوشس ملفی« را به کارگردانی
محمد رضاییراد داشتم .ضمن اینکه در سالن موج
نو در دوره مدیریت میالد ،در نمایش  ۹۶۳+که نوشته
نرگس فرشی بود و محســن قرایی آن را کارگردانی
کــرد ،بازی میکردم .این دو تجربــه همکاری برایم
تجارب لذتبخشــی بود .وقتی فهمیدم قرار است
نمایشــی کارگردانی کند ،مشتاق بودم در آن حضور
داشته باشم؛ برای اینکه نگاه او به نمایش و تئاتر را
خیلی دوست دارم و میدانستم حضور در اثری که
او کارگردانی کند ،تجربه لذتبخشــی برایم خواهد
بــود .این اجرا از روز اول برایــم اجرائی خاص بود؛
چــون متنی خــاص دارد و به تبع متــن ،نقش من
هم خاص اســت و این خاصبودن ،ایــن تجربه را
برایــم دلپذیر کرد .ضمن اینکه بازیگــران دیگر کار،
رضا بهبــودی و صادق ملک ،جزء بازیگران محبوب
مــن در تئاتر هســتند .خوشــبختانه این شــانس را
داشتم که در سال گذشــته با رضا بهبودی چند بار
همکاری کنم .محســن نوری ،بازیگر دیگر کار ،یکی
از پدیدههای تئاتری اســت و من او را بازیگر ویژهای
میدانم؛ گرچه هنوز آنطور که باید ،دیده نشــده؛ با
این وجــود ،به نظرم تا به حال در تمام نقشهایش
درخشــیده اســت .محمد خاکســاری ،بازیگر دیگر
کار ،بســیار جوان مســتعد و البته باتجربهای است
و مونولــوگ »گــزارش« را که خودش نوشــته بود،
پیشتــر در موج نو روی صحنه بــرد و آن اجرایش
هــم حیرتانگیز بود .همه اعضای این تیم برای من
خیلی حرفهای هستند و همکاری با آنها برایم ویژه
بود .طراحی صحنه و لباس هم کار سمانه حسینی
است که بســیار کاربلد است .حضور انوشیروان آریا
و عطا ابتکار هم بهعنوان کسانی که بخش ویدئو و
موسیقی ،کار آنهاست ،بسیار کمککننده بود و همه
ما کنار هم تجربه ویــژهای را روی صحنه آوردهایم
و هدفمــان یک اجــرای درجهیک بوده و هســت.
امیدوارم برای تماشاگران این اجرا نیز چنین باشد.
 آقای شجره شما در مقام کارگردان ،چهطور
شد که تصمیم گرفتید این متن را اجرا کنید؟
میالد شجره :محمد زارعی را سالهاست میشناسم
و کار قبلی من» ،گفتوگوی فراریان« هم نوشــته او
بود .در یکی از کارهــای او هم بازی کردم )فاجعه
معدن کوشیرو( .دغدغههای مشترک بسیاری داریم
و بارها درباره آنها صحبت و بحث کردهایم .این متن
هم یکی از دغدغههای مشــترک ماست که من بعد
از خواندن نســخه اولیه ،از او خواستم اجازه بدهد
کارگردانیاش کنــم .از جذابیت کارکردن با محمد،
کاملشــدن متــن در روند تمرین اســت .در واقع از
نسخه اولیه تا نســخه نهایی ،متن تغییرات بسیاری
کرد .به نظرم متن دغدغههــای ویژهای دارد که در
دنیای این روزها ،از همیشــه بیشتر لمس میشود.
با بــاران کوثری راجــع به متن صحبت کــردم و با
شــناختی که از ما داشــت ،بعــد از خواندن متن ،با
انرژی کمنظیرش همقدم شــد و تهیه کار را شروع
کرد و رفتیم برای اجرائیکردن متن.
 نسبت هریک از شــما دو نفر با این متن چه
بود؟

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪى ،ﺷﺮق

 دســت کوچکش را ميگــذارد زیر چانهاش و
با دست دیگرش اداي آرشهکشیدن را درميآورد.
آرشهاش را ميکشــد و صداي رفتوآمد »پیتر«،
پســر قصه ،را ميشنود .شهرداد روحاني سازها را
با شخصیتشــان در ارکستر معرفي ميکند .همه
سالن پر از بچههاست و اجراي ارکستر سمفونیک
تهران هیچ شــباهتي به اجراهاي دیگر آن ندارد.
سالن پر اســت از هیجان بچههاي قدونیمقد که
روي پنجه پاهایشــان قدبلندي ميکنند تا بتوانند
بیشــتر و بهتر ســازها را ببینند ،اما رهبر ارکســتر
کارشان را کمي راحت کرده» :خب بچهها ببینید،
این فلوت اســت ،قرار اســت در ارکســتر صداي
پرنده را با آن بشــنوید .ببینید چقدر شــبیه صداي
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میالد شــجره :باید بگویم به عقیده من »گفتوگوی
برجایماندگان« ،متنی بســیار سخت و درعینحال
جذاب برای اجراســت .یک داستان آخرالزمانی که
در مکان مشخصی هم روایت نمیشود؛ البته همین
حــذف جغرافیا و زمان از متن ،پیشــنهاد خودم بود
که در رونــد تمرین اتفاق افتاد؛ چــون متن در ابتدا
صاحب جغرافیا و زمان مشــخص بود .فکر کردیم
اگر مکان را از متن بگیریم و قصه را در آینده روایت
کنیم ،جهان شمولتر میشــود .بعد از گرفتن زمان
و مــکان از متن ،در همــان خوانشهای اولیه ،اجرا
برایــم کالژی زنده بــود از صدا و تصاویــر ویدئویی
و بازیگــران روی صحنــه .موســیقی الکترونیک و
صداهای صنعتی و تصاویــر امنیتی که البته در هر
مدیوم در طول اجرا ،اختالالتی را شــاهد هســتیم.
باران کوثری :ایــده آخرالزمانی ایــن متن برای من
خیلی جذاب بــود .در این اثر با همــان المانها ،با
ایدههایــی کــه چندان ناآشــنا هم نیســتند ،تالش
کردیم فضایی آخرالزمانی ترســیم کنیم .فضاسازی
مهمترین اتفاقی بود که ما بازیگران ،میالد شــجره
بهعنوان کارگردان ،انوشــیروان آریا بهعنوان طراح
بخش ویدئو و عطا ابتکار بهعنوان موزیسین باید به
آن میرسیدیم.
 به نظر شــما این متــن چهقدر در ترســیم
آخرالزمان موفق عمل کرده است؟
باران کوثری :متن دارد به اجرا پاس گلهای خوبی
میدهــد برای فضاســازی آخرالزمــان .وقتهایی
کــه محمد زارعــی ســر تمرینها حضور داشــت،
تقســیم میکردیم که چهقدر متن باید ترسیمکننده
آخرالزمان باشــد و چهقدر ما اجراگران باید فضای
آخرالزمان را بسازیم؟
چــون میــالد و
محمد اصرار داشــتند
که خیلــی مفصل به
آخرالزمــان ارجــاع
داده نشــود؛ بلکه در
فضاســازی اجــرا ما
آخرالزمان را ترســیم
کنیم .بــا دیالوگهای
آشــنا و صحبــت از
فضاهایی که این روزها زیاد در اخبار از آن میشنویم،
ســعی داشــتیم به آخرالزمان ارجــاع دهیم .نکته
مهم این اســت که این متن برای این اجرا نوشــته و
بازنویســی شده اســت و اینطور نبوده که ما با یک
متن مواجــه باشــیم و آن را برداریم و اجــرا کنیم.
متن و اجرا همپای هم پیش رفتند و ســاخته شدند.
همزمان با تمرینات متن کامل و بازنویســی میشد،
تقســیم کار خودخواســتهای از ســوی میالد شجره
بهعنوان کارگردان و محمد زارعی بهعنوان نویسنده
صورت گرفته که متن و اجرا به چه نسبت آخرالزمان
را ترسیم کنند .برای همین تفکیک اثر متن و اجرا در
ترسیم آخرالزمان ،برای من هم کمی دشوار است.
 همانطــور کــه خودتان هم اشــاره کردید،
اجرای »گفتوگوی برجایمانــدگان« حکایت
از موقعیتــی الزمان و المکان دارد .ترســیم این
موقعیت برای هریک از شــما بهعنوان بازیگر و
کارگردان چه دشواریهایی داشت؟
شــجره :بله قبــال هم گفتــم آن فضــای المکان و

آخرالزمانــی را روی صحنهآوردن کار ســختی بود.
یکیکردن همــه اجزا )صحنه ،موســیقی ،بازیها،
تصاویر ،شکلگرفتن موقعیتها( تجربه سختی بود
که البته به دلیل انتخابهای درست در همه موارد
)بازیگری ،موســیقی ،ویدئو و (...کار روند صعودی
خودش رو طی کرد.
کوثــری :همانطور که میــالد هم اشــاره کرد ،این
الزمانــی و المکانی هم خودخواســته بود .در واقع
در دو بازنویســی اولیه متن ،مــکان و زمانی وجود
داشــت .دو نقطه از دنیا که ایــن روزها در آن جنگ
اســت و دائم اخبــارش را میشــنویم ،جغرافیای
ایــن اثر بودنــد .در تمرینات به این نتیجه رســیدیم
کــه هرچــه الزمانتــر و المکانتر باشــیم ،به نیت
غایی خودمان نزدیکتریم .ســختی غیاب جغرافیا
و زمان برای بازیگر این اســت که ایــن جور اجراها
دیرتر مخاطــب را با خود همــراه میکنند؛ چون از
عادتهای محیطی و جغرافیایی باید فاصله بگیری
و اصطالحات آشنایی که میتواند تو را به مخاطبت
نزدیک کند ،نمیتوانی به کار ببری .رفتارهای آشــنا
با محیط نمیتوانی داشــته باشی .هیچ نشانهای از
هیچچیزی نمیتوانی به تماشاگر بدهی؛ برای اینکه
میانبر بزنی تا با تو زودتر همراه شود .یک شخصیت
خالــص را بدون اینکــه آوردهای از زمــان یا مکان
داشته باشــد ،باید بتوانی بسازی و توجه تماشاگر را
هم به او جلب کنی .از یک طرف جذابیتی هم برای
من بازیگر در ایفای چنین نقشی وجود دارد ،فرصت
ِ
بازیکردن در نقشی که عادتهای مألوف را در هم
شکســته و با دســت باز در مقابل شخصیتی قرارت
میدهد که وابسته به زمان و مکانی نیست و تو باید
آن را از صفــر مطلق
بسازی.
 متــن نمایشنامه
کمی شعارزده است.
بــرای اینکــه ایــن
شــعارزدگی به اجرا
منتقــل نشــود ،چه
تمهیداتی داشتید؟
شــجره :موافــق
شــعارزدگی نیســتم.
شعارزدگی در همان مرحله نگارش خنثی شده .اگر
شعاری در نمایش مطرح میشود ،نویسنده آن را به
کاراکتر دلقک نمایشنامهاش سپرده و در اجرا هم
تالش شده شعارها با شوخی برگزار شود و اگر کسی
شــعار میدهد ،دیگری او را دســت میاندازد .این
مطرحشــدن و دستانداختن شعار از اول در متن و
حال و هوایش بود؛ وقتی شخصیت نمایش با دماغ
دلقک وارد میشود.
باید به آنچه میشــنویم ،کمی بیشتر دقیق شویم.
خصوصیت دلقک همین است .مهارت کامل دارد؛
اما خودش مهارتهایش را دست میاندازد .مثال به
دلقک ســیرک نگاه کنید .حتما توانایی راهرفتن روی
طناب یا روی یک دست ایستادن را دارد؛ اما از روی
طناب به عمد میافتد یا دســتش میلغزد و با سر
به زمین میخورد؛ چون هدفش تنها بهرخکشــیدن
مهارتش و نشاندادن کار درست نیست .نشاندادن
و درعینحال دســتانداختن آن است .ضمن اینکه
به نظرم در نمایش آنقدر عمل و انگیزه شخصیت

دلقک )با بازی رضا بهبودی( قوی و پیشبینیناپذیر
اســت که خودبهخــود شــعارها در درجه اهمیت
کمتری قرار میگیرند .وضعیت مســخرهای اســت
برای بشــر .حیات دارد به دســت یــک دلقک نابود
میشــود و آن دلقــک هــم انگار معنــی همه آن
شعارهای ساخت بشــر را دارد به همان سازندگان
شعارها میفهماند که البته حتی این فهماندن هم
برایش مهم نیســت .او به هر کنشی که بشر انجام
داده یا میدهد ،یک واکنش پیشبینیناپذیر نشــان
میدهد.
کوثــری :البته من فکــر میکنم وقتــی درباره یک
مفهــوم اساســی و کلــی داریــم حــرف میزنیم،
نمیتوان از شــعارزدگی پرهیز کرد .بهطورکلی من
ابایی از شــعاردادن ندارم ،چــه در کارهایم ،چه در
مصاحبههــا و موضعگیریهایم .بــه نظرم جاهایی
الزم است شعار بدهیم و درباره یکسری از مفاهیم
بدون شــعار نمیتوانیم حرفمان را بزنیم؛ اما برای
اینکه با شعارها تماشاگر از اجرا دور نشود ،ما سعی
کردیم در بازی و شــکل دیالوگگویی و شــکل اجرا
شعارها را نرم کنیم؛ اما اینطور نیست که بگوییم ما
این شعارها را معضلی میدانستیم که میخواستیم
توی اجرا حلشــان کنیم .ما به شعارها آگاه بودیم و
به نظرمان الزم بود برای این شکل اجرا و متن.
 خانم کوثری شــما یک ســال پرکار تئاتری را
پشتسر گذاشتید و تقریبا هر فصل با یک نمایش
روی صحنه بودید .آیا این به این معناســت که
تئاتر درحالحاضر اولویت حرفهای شماست؟
کوثری :برایم همیشــه کار خوب فارغ از مدیوم آن،
در اولویت است .اگر پیشنهاد تئاتریای داشته باشم
که نسبت به پیشنهاد سینماییام بهتر باشد و ناچار
به انتخاب باشــم ،بیشــک تئاتر را انتخاب خواهم
کرد .اگر هم پیشــنهاد سینماییام بهتر باشد ،سینما
را انتخاب میکنم .خوشــحالم که در این یک ســال
در تئاترهایی حضور داشــتم که هریک تجربههایی
متفاوت و ارزشمند بودند .چه  ۹۶۳+محسن قرایی،
چه براساس دوشــس ملفی محمد رضاییراد ،چه
بازتولید در میان ابرهای امیررضا کوهســتانی و چه
این تجربه با میالد شــجره .تجربه کارکردن با آقای
رضاییراد جــدا از این که تمریناتی بــرای یک تئاتر
اســت ،برای مــن واقعا یــک کالس درس هنر هم
هست.
 خانم کوثــری در این یک ســال عــالوه بر
بازیگری چهــار تئاتر ،تهیهکنندگــی دو نمایش
)براســاس دوشــس ملفــی و گفتوگــوی
برجایمانــدگان( را نیز برعهده داشــتید .ادامه
مســیر تئاتریتان را برای خــود چگونه تعریف
کردهاید؟ با توجه بــه اینکه قبال در تئاتر طراحی
صحنه و لباس هم داشتهاید ،بخشهای دیگری
را نیز تجربه خواهید کرد؟
کوثــری :دربــاره تهیهکنندگی نه حرفــی دارم و نه
ادعایی .در گروههای تئاتریای که به آن دلبســتگی
دارم ،فقــط هر طور که بلدم کمــک میکنم .اگر در
کار دیگری هم تبحر داشــته باشم ،مسئولیت انجام
آن را هم برای کمک به دوســتانم برعهده میگیرم.
اینطــور نیســت کــه قصــدم ادامــهدادن تجربه
تهیهکنندگی باشــد ،برحسب احساس وظیفهای که
نسبت به یکســری آثار دارم آن را انجام میدهم،
همانطور که اگر کار دیگری هم از من بر بیاید ،برای
یکسری از آثار بهخصوص ،آن را انجام خواهم داد.
 آقای شجره شما پیش از این بیشتر بهعنوان
بازیگــر در گروه تئاتر لیو به سرپرســتی حســن
معجونی ایفای نقش میکردید و هماکنون از شما
کارگردانی یک تئاتر را دیدهایم .بعد از این بیشتر
شاهد بازیهای شما هستیم یا کارگردانیهایتان؟
شــجره :البته بهجز بازی برای گروه تئاتر لیو و حسن
معجونــی عزیز که ورود جدی خــودم را در عرصه
بازیگری مدیون او هســتم ،تجربه بــازی برای گروه
خودمان )آف اســتودیو( ،محمــد رضاییراد )گروه
تئاتر خانــه( ،علیاکبر علیزاد )گــروه تئاتر  (۸٤و...
هم در کارنامه من هست .درهرصورت در جواب به
سؤال شما باید بگویم ،هر دو .بازیگری و کارگردانی
برایم تفکیکپذیر نیستند.

ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻔﺎﻣﻨﺶ در ﺗﺎﻻر وﺣﺪت ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ
حسین صفامنش کنسرت خود را با اجرای آثاری ماندگار از موسیقی
غرب ایران ،امشب در تاالر وحدت برگزار میکند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران پویا ،گروه »آرشــاویر« ،به خوانندگی
حســین صفامنش و سرپرستی فرشاد رستمی ۲۲ ،مرداد کنسرت خود را
در تاالر وحدت برگزار میکند.
حســین صفامنش ،خواننده موســیقی ُکــردی ،درباره این کنســرت
میگوید :در این کنســرت تلفیقی از سازهای ایرانی و محلی را در ترکیب
گروه به کار گرفتهایم .آهنگهایی را اجرا میکنیم که مردم دوست دارند
بارهاوبارها بشنوند .درعینحال آثاری جدید هم در اجرایمان داریم.
او ادامه میدهد :گروه ما نامش »آرشــاویر« است .آرشاویر نام یکی
از ســرداران دوره ساســانی بوده اســت .سرپرســت گروه »آرشاویر« را
آقای رســتمی برعهده دارد و تمام نوازندگان از تحصیلکردههای رشته
موسیقی هستند.
صفامنش درباره مخاطبان کنســرتش میگوید :بیشــتر مخاطبان ما
ُکردها و لُرهای مقیم مرکز هســتند ،اما در ایــن میان مخاطبانی از دیگر
نقاط ایران هم داشــتهایم که به کنســرت ما آمده و لــذت هم بردهاند.
موســیقی نواحی حد و مرز ندارد .اگر این موســیقی را بهدرســتی اجرا
و معرفی کنیم ،بدونشــک مخاطبان بســیاری خواهد داشــت.او ادامه
میدهد :امیدواریم ُکردهای مقیم مرکز بیایند و از کنسرت استقبال خوبی

داشــته باشــند.صفامنش با اشــاره به تبعیضهایی که میان هنرمندان
موسیقی نواحی و هنرمندان ساکن تهران هست ،میگوید :هنرمندی که
در شهرســتان زندگی میکند دیده نمیشــود ،مگر اینکه این هنرمند به
تهران بیاید و مشکالت زندگی در تهران را قبول کند تا شاید بتواند موفق
باشد .من هم تصمیم گرفتهام که بیایم و در تهران زندگی کنم.
او ادامه میدهد :درباره برگزاری کنسرتهای موسیقی نواحی خیلی
کوتاهی شده است .نســبت به برگزاری کنسرتهایی با زبانهای ُکردی،
لُری ،لکی و ترکی و دیگر زبانها نســبت به کنسرتهای فارسی ،کوتاهی

محلی ایران دنیای خاص خودشان را
شــده اســت .هرکدام از زبانهای
ِ
دارند که باید به موسیقیشان بیشتر از اینها بها داد.
»بوی دیم« ،ســاخته مظهر خالقی و »بارانه« ،ساخته زندهیاد محمد
ماملی» ،پیشــواز«» ،خویشــگه خاصه گم«» ،خاو«» ،سال«» ،اى خدا« و
»ماسی له دریا« آثار قدیمیای است که در این کنسرت اجرا میشوند.
همچنیــن قطعههای »له بــرهی کاوان«» ،دانه و دانــه« و »خاک پر
لداخت«» ،باال نزمگم« )ملودی از حسین صفامنش(» ،بان زلفی زرین«
)ملودی از حسین صفامنش(» ،دلم زندانی« و »ایواره« با آهنگسازی و
تنظیم فرشاد رستمی اجرا میشود.
علیرضا صنعتی ،نوازنده عود ،آســو نادری ،نوازنده دف-دایره-بندیر
و پرکاشن ،شقایق بختیاری ،نوازنده تار ،مرتضی فتحی ،نوازنده کمانچه،
علیرضا مصدقی ،نوازنده تنبک-کوزه-کاخن و پرکاشــن ،مژگان حسینی،
نوازنده قانون ،حامد پیرا ،نوازنده نرمهنای و ُســرنا و فرشــاد رســتمی،
سرپرســت گروه و نوازنده قیچکآلتو ،اعضای گروه »آرشاویر« را تشکیل
میدهند.کنســرت گروه »آرشــاویر« ،به خوانندگی حســین صفامنش و
سرپرســتی فرشاد رســتمی ۲۲ ،مرداد از ســاعت  ۲۱:۰۰در تاالر وحدت
تهران برگزار میشود.
عالقهمندان به موسیقی میتوانند بلیتهای این کنسرت را از طریق
سایت ایرانکنسرت تهیه کنند.

ﺑﻬﺰاد ﻋﺒﺪى
 ســالها پیش در خیابان الرستان مردی را مالقات
کردم که سراســر عشق بود و شــعور .نوجوانی بودم
که برای ضبط سرود به اســتودیو پاپ رفته بودیم .از
همان زمان نگاه مهربانش بر قلب کودک من نشست
و تا زمان رفتنش با من همراه بود و البته که هســت.
وقتی از پلههای اســتودیوی همیشــهباز پــاپ پایین
میرفتــی ،خلوصی از جنس بلــور روحت را نوازش
میکــرد که سرشــار از صمیمیت و مهر میشــدی.
شــاید همین بود که همه هنرمندان عرصه موسیقی،
استودیو پاپ را خانه دوم خود میدانستند .ناصرخان
ناب بود .دروغ نبود .روحی آرام داشت و نگاهی نافذ
و عمیــق .بزرگ بود ولی بــوی تازگی خاک را میداد.
واژه غــرور از فرهنگ واژگانش رخت بربســته بود ،با
اینکه از بزرگان صدای ایران بود .بزرگمنش که باشی
برایت نوپا و اســتاد فرقی نمیکند .در رفتارت تفاوتی
میــان یک هنرجو و یک اســتاد نمیبینی و ناصرخان
بزرگمنش بــود .قلبش مکان امــن درددلها بود و
زبانــش رودی جاری کــه به دریا میرســید .تأثیرات
مهم وی در موســیقی با نگاه درســت و عمیقش به
مقوله درســت صدابرداری ،میکس و پاالیش درست
صــدا انکارنشــدنی اســت .او را خدا چون بــاران به
زمین هدیه داده بود که پیوندی باشــد میان آسمان و
زمین .رفتن او رفتن یک شــخص نیست ،سفرش سفر
بازماندههای اندک نسلی است که دیگر در این دوران
یافتنش کاری بســیار ســخت اســت .درنهایت دقت
ســازها را میکروفنگذاری میکرد و آثار را بهگونهای
متولد میکرد که گویی ارکستر همزمان و با هم ضبط
شده است .وقتی موسیقی کشور با عناصر حرفهای در
ضبط روبهرو شود ،خود را باال میکشد ،دقیق و درست
نوشته میشود تا پس از ضبط ،در جایگاه درست ،خود
را نشان دهد .در بســیاری از استودیوهای ایران ،تمام
سازهای یک ارکســتر بزرگ به صورت جداگانه ضبط
میشــوند .این به این معناست که باید با تصور اینکه
درنهایت شنونده یک اثر سمفونیک خواهیم بود ،ضبط
آغاز و در نهایت میکس شــود و افکتهای مناســب
اضافه شــوند .رعایت نوانسها هم توسط نوازنده و
هم صدابردار امری اجتنابناپذیر اســت و تا ساختار
درســت قطعه را ندانیــم ،هرگز به این مهم دســت
نخواهیــم یافت .تبحرش در شــناخت رنگ ســازها،
دامنه صوتی آنها و یــادآوری نکاتی در صدابرداری و
هزار نگفتنی دیگر از او ناصرخان فرهودی ساخته بود.
استودیویی را مجهز کرده بود که با استودیوهای مجهز
دنیا برابری میکند .صبر و شکیباییاش ،روح یادگیری
همیشــگیاش و تعلیم پدرانهاش ،استودیو پاپ را به
مکان امنی برای آهنگســازان این مــرز و بوم در هر
شیوهای بدل کرده بود .او تکنیک را با اخالق به زیبایی
با هم آمیخته بود .میالد فرزند برومندش ،حمید آداب
و امید اصغری به یقین پاسبان این مکان امن خواهند
بود و بهراستی زمین نتوانست چون اویی را تحمل کند
و به آســمانها بازش گرداند .ناصرخان در آن سوی
آسمانها با روح زیبایش بهشتی ساخت و به سویش
پرواز کرد .او همیشه هست و در خیابان الرستان نبش
بیستم بوی ناب حضور جاودانهاش جاری است.

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى
با اجرای ابوسعید مرضایی و فربد یداللهی

شاهدان
شبشنبهها میزبان
ِ
خموش میشود
 گروه هنر :شبشــنبهها در دوازدهمین تجربه
از دوره جدیــد خــود ،شــنبه  ۲۸مــرداد میزبان
»شاهدان خموش« در سالن
پرفورمنس موسیقی
ِ
تئاتر مستقل تهران خواهد بود.
مجموعــه برنامه »شبشــنبهها« هر هفته با
رویکرد تجربههای متفــاوت و گفتوگوهای تازه
درباره دیدن و شــنیدن اجرا میشــود و در اجرای
پیشرو میزبان ابوسعید مرضایی و فربد یداللهی
ِ
خواهد بود.
ابوســعید مرضایی ،نوازنده سهتار و شورانگیز،
بیش از  ۳۰ســال اســت که در عرصه موســیقی
فعالیــت میکند و تاکنون ســه آلبوم موســیقی
منتشــر کرده و در ضبــط و تدوین آثار اســتادانی
مانند زندهیاد جالل ذوالفنــون و زندهیاد همایون
خرم همکاری داشته است.
فربد یداللهی ،نوازنده تنبک و سازهای کوبهای
نیز نویسنده ســه کتاب آموزشی سازهای کوبهای
با نگرشــی نو برای ســازهای تنبک و کوزه )اودو(
اســت و انتشــار پنج آلبوم موســیقی ،طراحی و
ساخت دو ســاز کوبهای جدید و ...از فعالیتهای
اوست.
همچنین ابوســعید مرضایــی و فربد یداللهی
با همکاری یکدیگر در ســال  ۱۳۹۰آلبوم خاک را
منتشــر کردهاند که بهعنوان بهترین آلبوم بیکالم
سال انتخاب شــده اســت .پرفورمنس موسیقی
شــاهدان خموش ،با نوازندگی ابوسعید مرضایی
ِ
)سهتار و شورانگیز( و فربد یداللهی )تنبک و هنگ
اودو( بــا همراهی اســماعیل مرضایــی )نقاش(
شامگاه شنبه  ۲۸مرداد از ساعت  ۲۲در سالن تئاتر
مستقل تهران روی صحنه میرود.

