سال بیست و پنجم شماره 7227

پنجشنبه

 21آذر 1398

عبدالجبار کاکائی :شعبانخانی شبیه به
هنر خودش بود
تورجشعبانخانیاستثنابوداوبادونسل
کارکرد،جامعهراشناختوباآثاریکه
ساختتوانستماندگارشود.اوشبیه
بههنرخودشد.شایدماکمترینهمکاری
راداشتیموشایدهمدرموسیقیاصالً
نداشتیمولیمنعالقهزیادیبهاوداشتم
وفرصتنشدکهدرستابرازعالقهکنم.

تلفن 88761720 :نمابر 88761254 :ارتباط مردمی88769075 :
پیامک 3000451213 :روابط عمومی  /نشانی :تهران خیابان خرمشهر،شماره 208
صندوق پستی / 15875-5388 :امور مشترکین88748800 :
چاپ :شرکت چاپ جامجم  -همشهری

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي
مدیرمسئول :مهدی شفیعی
سردبیر :جواد دلیری

اذان ظهر 11/58

سخن روز

اذان مغرب 17/12

تهران خیابان خرمشهر شماره  / 16پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
www.iran-newspaper.com

نیمه شب شرعی 23/13

اذان صبح فردا 5/35

طلوع آفتاب فردا 7/05

امام على علیه السالم  :بنده به سبب بى صبرى ،خودش را از روزى حالل محروم مىكند و
ى شود.
بيشتر از روزى مق ّدر هم نصيبش نم 
شرح نهج البالغه(ابن ابی الحدید) ج ،3ص160

وعدههایتوخالیبرخیمتقاضیاننمایندگیمجلس

بخشی از سخنان این شاعر
در مراسم تشییع تورج شعبانخانی

در مراســم بزرگداشــت احمدرضــا دالوند ـ گرافیســت فقیــد ایرانی که
در خانه وارطان برگزار شــد ســیروس علینــژاد ،هادی حیدری ،پارســوا
باشی و آرش تنهایی درباره دوســت ،همکار و استاد قدیمی خود گفتند.
دالوند که ســال ۱۳۳۷به دنیا آمد منتقد هنری ،نویسنده و پژوهشگر هنر،
تصویرگر و طراح گرافیک اهل ایران بود .او یکی از چهرههای سرشــناس
فرهنگی هنــری داخل ایران بود که آثار بســیاری در حوزه تصویرســازی،
گرافیک و مدیریت هنری مطبوعات ایران از خود بهجای گذاشت.

نــــگاره

شــهر ،پرشــده بــود از بیلبوردهایــی کــه متفاوت
بودنــد؛ انــگار نویــد فضــای تــازهای میدادنــد.
یاد «جامعه؛ اولین روزنامه جامعه مدنی ایران» این
کلمات با خطی نســتعلیق به غایت چشمنواز و
بــا گرافیکــی نــو روی صفحــه ســفید بیلبوردهــا
میدرخشید .از طریق یکی از دوستان دانشجوی
روزنامهنــگاری دانشــگاه عالمــه کــه قــرار بود در
هادی حیدری
تحریریــه روزنامــه جامعه مشــغول به کار شــود،
کارتونیست
قــرار مالقاتــی را بــا احمدرضا دالونــد هماهنگ
کــردم .دالوند ،مدیر هنری روزنامه جامعه بود و بخش طرح و کارتون
نیــز زیــر نظر او .تصویری کــه از دالوند در ذهنم بــود ،به تکصفحهای
برمیگشــت که چند ســال پیش از آن ،جواد علیزاده برای معرفی او و
آثارش در ماهنامه طنز و کاریکاتور منتشر کرده بود .طرحهایم را جمع
و جــور کردم و یکــی از روزهای دی ماه هفتاد و شــش خودم را به دفتر
روزنامه رســاندم .وارد اتاقی با فضایی محدود شــدم .مردی با موهای
پیــچ و تاب دار مجعد ،فرمهای دایرهای شــکل در آناتومی ،صورتی با
ریشهای تنک و پوششــی منحصر به فرد با ساســبند تیره ،پشــت میز،
پذیرایم شــد .با تصویری که از او داشــتم ،تطبیق داشــت .او احمدرضا

از حمایت سازمان زیباسازی شهرداری تهران تا درآمدزایی از تئاتر

کجای جهان تئاتر هنری تجاری محسوب میشود؟
مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران پییشتر
گفتــه بود «اینکه تئاتــری بلیتهای خود را در ســایت به
فروش برســاند ،دلیلی بر تجاری بودن آن تئاترها نیست
و اگر چنین برداشــتی شــده ،غلط اســت و تأکید میکنم
روال تبلیغــات تئاترهای هنری همانند گذشــته اســت».
اما روال تبلیغات آنطور کــه برزین ضرغامی گفته پیش
نرفت و زیباســازی شــهرداری تهران بر خــاف گفتههای
مدیرعامل خود ،در را بر همان پاشنه قدیمی میچرخاند
و بــا بیتوجهــی به هنرهای نمایشــی که همیشــه نیازمند
حمایت در زمینه تبلیغات شهری است به گروهها اعالم
میکند؛ تئاتر چون بلیت فروشی دارد و مقولهای تجاری
است بیلبورد رایگان به آن تعلق نمیگیرد.
مــن متوجــه ایــن مســأله کــه
حرف
میگویند تئاتــر یک کار تجاری
روز
است نمیشــوم .کجای جهان
تئاتــر را یــک هنــر درآمــدزا
محســوب میکننــد کــه برخــی
در کشــور مــا این بــاور برایشــان
قطعــی شــده و مــدام دربــاره
ایرج راد آن حــرف میزنند؟ بایــد از این
رئیس هیأت مدیران فرهنگی پرســید که یک
مدیره خانه تئاتر
نمونه یا کشــور در جهان را مثال
بزنید کــه در آنجا تئاتر درآمدهــای هنگفت دارد و به
همیــن دلیل هــم از آن حمایت مالی نمیشــود .این
تصویــر کامالً اشــتباه اســت .اتفاقاً در همه جــا از تئاتر
بــه این دلیل کــه مخاطب خاص خــود را دارد و مثل
سینما نیست که گیشههای فروش بلیتش پاسخگوی
هزینههــای ســاخت فیلــم باشــد حمایــت میکننــد.
در خبرهــا خوانــدم کــه مدیــران فرهنگی شــهرداری
تهــران گفتهانــد چــون تئاتــر بلیــت فروشــی دارد و
درآمــد ،پس تجاری حســاب میشــود و نمیتــوان از

آن حمایــت کرد .من نمیدانم این دوســتان از کدام
تئاتر حــرف میزنند .تئاتری کــه بچههای زحمتکش
و عاشــق نمایش ،بدون هیچســرمایهگذار و پشــتوانه
مالــی آن چنان بــا هزار زحمــت روی صحنه میبرند
چه فــروش بلیتی دارد که آقایان بــه آن لقب تجاری
میدهند .نکند انتظــار دارند تئاتر را هم رایگان کنیم
تــا یکییکــی گروههــای تئاتــری زمیــن بخورنــد .مــن
نمیخواهم دربــاره تئاترهای الکچری حرف بزنم که
ســرمایهگذارها و پولهــای آنچنانــی دارند و هرجای
شــهر کــه میرویــد بیلبوردهایشــان را میبینیــد .ولی
تئاترهــای مســتقلی کــه جوانهــا بــا هزار خــون دل و
زحمت روی صحنه میبرند واقعاً میشــود به عنوان
تئاتر تجاری حرف زد؟ برخی از دوستان به نظر اصالً
بــه تماشــای ایــن تئاترها نرفتهانــد که ببیننــد فروش
بلیت آنها چطور اســت .فکر میکنم اینها بهانه است
که هر گروهی نمایشــی که مورد تأیید باشــد از تعرفه
تبلیغات معاف باشــد .کــدام تأیید؟ کــدام نمایش؟
بعد هــم که میگویند از هیچ گروه نمایشــی حمایت
نمیشود چون درآمد و بلیت فروشی دارند و ...سؤال
من این است که چرا انقدر مدیران ما در حرف حامی
تئاترنــد ولی در نهایت حمایتشــان رفتن به تئاترهای
شــناخته شــده یــا الکچــری اســت و هیــچ توجهــی به
نســلی از جوانهــای بااســتعدادی که امــروز بیهیچ
حمایتــی کار میکنند ندارند .مســأله این اســت که ما
نمیخواهیــم بــه تئاتر توجــه کنیم و ایــن بزرگترین
اشتباهی است که مدیران ما به آن تن میدهند .همه
نهادهــای فرهنگــی باید از تئاتر بدون نگاه ســلیقهای
و تجــاری و ســلیقهمحور و ...حمایــت کننــد و اگر این
اتفــاق نیفتــد همین جوی باریک هم بســته میشــود
و روزهــای ســختتری در انتظــار تئاتــر خواهــد بــود.
چنین کاری با تبصره و بیانیه و حرف و شــعار محقق
نمیشود و یک دغدغه جدی الزم دارد.

اقدامات جشنواره فجر برای اهالی رسانه
در حالــی کــه گمانهزنیهــا
دربــاره آخریــن وضعیــت
اتفاق روز
سینمای رسانهها ادامه دارد
مدیر روابط عمومی این رویداد ســینمایی از احتمال
اختصاص پردیس ســینمایی ملت برای اهالی رسانه
خبر داد .مســعود نجفــی در گفتوگویی تلویزیونی با
تأکیــد بر اینکــه تصمیمگیری در این بــاره در روزهای
آینــده نهایــی خواهــد شــد در عیــن حال گفــت که به
احتمال زیاد همچون دو ســال گذشــته پردیس ملت
ســینمای رســانه در ســی و هشــتمین دوره جشــنواره
فیلــم فجــر خواهد بود .او در پاســخ به ســؤالی درباره
دیگــر گزینــه مطــرح شــده یعنــی پردیس ســینمایی
چارســو گفت که سالنهای این ســینما همچون سال
گذشــته به هنرمنــدان اختصاص خواهــد یافت و این
پردیس میزبان بخشی از اهالی رسانه یا منتقدان هم
خواهد بود و بر این اســاس این دو پردیس ســینمایی
امسال هم در اختیار جشنواره خواهد بود.
حــاال با صحبتهــای تــازه مدیر روابــط عمومی
جشــنواره بــه نظــر میرســد تــب چنــد هفتــهای
گمانهزنیهــا درباره انتخاب ســینمای اهالی رســانه
فروکــش کنــد .در حالــی کــه در روزهــای گذشــته
نــام پردیــس ســینمایی چارســو و ملــت بــه عنــوان
گزینههای احتمالی مطرح شــده بود برخی از اهالی
رسانه در نامهای خواستار بازگشت جشنواره به برج
میالد بودند.

ایــن در حالــی اســت کــه بــرج میــاد مخالفــان
سرســختی هم دارد .منتقدان بازگشــت جشنواره به
بــرج میــاد معتقدنــد که ســالن همایشهــای برج
میالد مناســب تماشای فیلم نیســت و اساساً نفس
جشنواره هم فیلم دیدن است.
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه پخــش همزمــان فیلم
در ســالنهای مختلــف پردیسهــای ســینمایی،
امکان یکســانی برای تماشــای فیلم ایجاد میکند و
برخالف سالن همایشهای برج میالد در صورت پر
شــدن صندلیهای میانی و بسته شدن درها مجبور
نیســتند به شــرایط نامناســب فیلم دیدن در بالکن
این سالن تن بدهند.
از ســوی دیگــر مخالفــان پردیس ســینمایی ملت
هــم بــه برطــرف نشــدن مشــکل ایــاب و ذهــاب و
پارکینگ اشاره دارند و یک پردیس سینمایی در مرکز
شــهر همچون چارســو را ترجیح میدهند .در مقابل
منتقدان چارســو هم معتقدند خروجیهای سالن و
طبقات ســینمایی ایــن پردیس متناســب با ظرفیت
اهالــی رســانه نیســت و طــرح ترافیــک خیابانهــای
منتهــی به این پردیس ســینمایی ،رفت و آمد به این
مکان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در نهایــت بــه نظــر میرســد کــه برگزارکننــدگان
جشــنواره با ارزیابی نقــاط قوت و ضعــف گزینههای
مطــرح شــده بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه پردیس
سینمایی ملت به معیارهای الزم نزدیکتر است.

بخشی از گفتوگوی
این خواننده با ایرنا

به یاد احمدرضا دالوند گرافیست فقید مطبوعات ایران

یکرفتنبیموقع

منصوره دهقانی

محمد گلریز :کار هنری مرتبط با شهدا
هنوز هم جذابیت دارد
کار برای شهدا و نیز خانوادههای آنان
هنوز ادامه باید داشته باشد .امیدوارم
که متولیان فرهنگی هنری جامعه مثل
سازمان صداوسیما ،حوزه هنری ،سپاه
و بسیج و همه ارگانهای فرهنگی
و هنری کشور بیش از پیش در این
خصوصسرمایهگذاریکنند.

کتاب «محمد بلوری :خاطرات شــش دهه روزنامهنــگاری» که ب ه قلم او
و بــه اهتمام ســعید ارکانزاده یزدی فراهم آمده اســت ،امروز ســاعت
 17و در شــبی از ســوی مجله بخارا در خانه گفتمان شهر به نشانی میدان
فلســطین ،خیابــان طالقانــی غربــی ،شــماره  514رونمایی میشــود که
در آن بهــروز بهــزادی ،محمدمهدی فرقانی ،مســعود مهاجــر ،محمود
مختاریان ،رضا قویفکر و علی دهباشی سخن خواهند گفت.

بیش از شــصت سال اســت که روزنامهنگار است
کار روز و شــبش شــده اســت.
و روزنامهنــگاری ِ
چهره روز از نوجوانــی قلــم شــیوایی داشــت و نرمنــرم بــا
مطبوعات مرتبط شــد ،تا آنکه در ســالهای پس
از کودتــای  ،1332بــه روزنامه کیهــان راه یافت و
طیلسان روزنامهنگاری بر تن کرد.
ِ
«و چون پرانرژی اســت و خالق» ،چندی پس
حمیدرضا محمدی
از آغــاز کار ،صاحب صفحهای میشــود که تا آن
خبرنگار
زمــان در مطبوعــات ایــران ســابقه نداشــت.
تــا پیــش از آن ،اخبــار حــوادث در صفحــات مختلف منتشــر
میشــد اما «محمد بلوری» چنان در این حوزه الیق و شایق
بــود کــه در مــدت کوتاهی پــس از آغــاز کار ،از خبرنگاری به
«حــوادث» آن
دبیری رســید و شــد نخســتین دبیــر صفحه
ِ
روزنامــه .زندگی بلوری از همان اوان روزنامهنگاری چنان با
حادثهنویســی گره خورد که تا همین امروز هم به آن اشتغال
و اشتهار دارد.
بلوری خاطراتی از تاریخ معاصر ایران دارد که در دقت
صحــت روایت ،حتی امــروز که روزگار هشتا دوســه
و
ِ
سالگی را تجربه میکند ،شاید کمتر روزنامهنگاری
به پای او برسد؛ او هم از ترور حسنعلی منصور در
اول بهمــن  1343خاطره دارد و هم از خودکشــی
غالمرضا تختی در  17دی  ،1346هم از ماجرای
تــرور شــاه در کاخ مرمــر در  21فروردین 1344
حرف دارد و هم خاطرات دست اولی از جنگ
ُظفار در ســالهای  1352تــا  ،1354هم اعدام
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اولین «شب موسیقی ارمنی» در ارکستر ملی ایران

دالونــد بود .تک تک کارتون هایــم را با دقت نگاه کرد .تعدادی را جدا
کرده و سمت راست میز قرار داد و یکی از آنها را با سوزن به بورد پشت
سرش چسباند .اشارهای به آن طرح کرد و رو به من گفت« :این هادی
حیدری اســت؛ باید این گونه طرح بزنی تا کارهایت را منتشــر کنم ».او
مرا با خودم مقایسه کرد و نه هیچکس دیگر .شاید همین رفتارش بود
کــه نیروی بزرگی را درونم به حرکت واداشــت .مالقات اولمان حدود
دو ســاعت طــول کشــید کــه بــا راهنماییهای کــم نظیر او همــراه بود.
شیرین ،سخن میگفت .چانه گرمی داشت و البته نقدهایش تند و تیز
امــا دقیق بود .انبوهــی از کلمات و جمالت را بــدون مکث و با مهارت
در کنار هم معماری میکرد .تمام تالشــم ایــن بود که نکتههایی را که
میگوید بتوانم در ذهنم طبقهبندی کنم.
بــا این وعده که مرتب بــا کارهای تازه به نزدش بیایم؛ خداحافظی
کردیــم .فردا برای خریدن روزنامه به کیوســک روزنامه فروشــی رفتم.
روزنامه جامعه را برداشتم و دیدم که اولین طرحم در نیم تای پایین
صفحه یک «جامعه» در قطع یک چهارم ،منتشــر شــده است .طرح،
دســتی از بیرون کادر را به تصور کشــیده بود کــه لبهای یک آدم را به
زور میکشــید تا علیرغم درون ناراحت شــخصیت اصلی تصویر ،او را
خنــدان جلــوه دهد .حتمــاً میتوانید احساســم در آن لحظه را حدس
بزنیــد .پنجــرهای بــزرگ به رویم باز شــده بــود .راهم بــه روزنامههای
پرتیــراژ سراســری بــاز و امیــدوار بــه ادامه مســیر شــده بودم؛ درســت
ماننــد امیدی کــه در فضای اجتماعی و سیاســی آن روزها موج میزد.
او درســت زمانــی از میان مــا رفت که موقــع خوشــهچینی از یک عمر
فعالیتش بود .وظیفه تنها دخترش« ،آبی دالوند» برای بازشناساندن
آثار پدر به عالقهمندان هنر بســیار ســنگین اســت .در یک سال گذشته
شاهد بودهام که با احساس مسئولیت ،در حال تدارک برای انتشار آثار
احمدرضا دالوند است؛ و چه کاری ارزشمندتر از این؟

درباره محمد بلوری به مناسبت رونمایی کتاب خاطراتش
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طیب حاجرضایی در  11آبان  1342را درست به خاطر دارد و هم اعدام
خســرو گلســرخی در  29بهمــن  .1352او نهفقط از زلزلــه بویینزهرا در
ســال  1341و قتل تیمور بختیــار در عراق در ســال  1349خاطره دارد که
خــود یکی از بازیگران اصلی اعتصاب مطبوعــات در ماههای منتهی به
دی  1357بوده و البته در شکلگیری سندیکای خبرنگاران و نویسندگان
مطبوعات بســیار مؤثر ظاهر شد و از این رو ،یک فعال صنفی تمامعیار
هم بود و هنوز هم هست.
حــوادث آمیختــه بــا سیاســت ،حــوادث اجتماعــی و
او جــز ایــن
ِ
خانوادگــی بســیاری را هــم منعکــس کرده کــه هر یــک در برهه خود
جنجالــی شــدند و جامعــه را ملتهــب ســاختند .اگــر از روایتــش از
نخســتین زن اعــدام شــده با نام ایران شــریفی بگذریــم ،او بود که در
ســالهای پس از انقالب در صفحه حوادث روزنامه ایران ،درخششی
دیگرگــون داشــت و اصطالحاتی چون قتلهای زنجیــرهای و خفاش
شب را رایج ساخت.
محمد بلوری به ســبب کســوت و قدمت ،شــاید بهترین کســی باشد
کــه میتواند روزنامهنگاری ایرانی را در این ســالهای گذر عمر بررســی
کنــد و ایــن ســطور ،فــرازی از همیــن کتــاب اســت« :در دهههــای
چهــل و پنجــاه ،هنگام عصــر ،پس از انتشــار روزنامههــا ،وقتی
ســوار اتوبــوس شــهری میشــدی ،ردیفبهردیــف مســافران
را میدیــدی کــه ســر میــان صفحــات روزنامهها بردهانــد و تا
رســیدن بــه مقصد بــا اشــتیاق و کنجــکاوی ســرگرم مطالعه
مقــاالت و خبرهــا هســتند و ایــن مطالعــه بــا عالقهمنــدی تــا
خانهها و پای ســفره شــام و حتی بستر خواب ادامه
مییافــت .اما امروزه ،در متــرو و اتوبوس با
صحنههایی تماشــایی روبهرو میشــوی؛
مســافران مخصوصاً جوانان را میبینی
که ردیفبهردیف بهجای مطالعه کتاب
و نشــریه ،ســر به روی تلفنهــای همراه
خــم کردهانــد و در جذبــه جدولهــای
تصویــری و حــل معماهــای زنجیــرهای
فروماندهاند که نشان از بیعالقگی اقشار
مختلف به مطالعه دارد».

پیمان معادی که همزمان با ایفای نقش در آثار ایرانی و کارگردانی ،همبازی بازیگران نامدار ســینمای جهان شــده اســت ،شــب گذشــته
در مراســم رونمایی «شــش زیرزمین» در نیویورک کنار رایان رینولدز و ســایر بازیگران فیلم حاضر شد .داســتان این فیلم اکشن ،درباره 6
نفر اســت که برای ســرنگون کردن مجرمان ،مرگ خــود را جعل کردهاند و صحنههای اکشــن و انفجارهای گســتردهای در تریلر فیلم دیده
میشــود .البته توئیت رینولدز درباره این فیلم نیز در تصور ما درباره اکشــن بودن فیلم بیتأثیر نیست .او همزمان با آغاز نمایش فیلم در
نیویورک نوشت«:من نمیدانم اسکار چه زمانی میخواهد ژانر انفجار را به ژانرهای سینماییاش اضافه کند».
عکسgettyImage :

طنین آواهایارمنی در پایتخت

تازهترین اجرای ارکســتر ملی ایــران 28آذرماه با اجرای پروژه «شــب
موسیقی ارمنی» به رهبری میهمان رازمیک اوحانیان در تاالر وحدت
برگزار میشــود .به گفته لوریس چکناواریان این نخستین بار از زمان
تأســیس تاالر وحدت اســت که شــبی به موســیقی ارمنی اختصاص
داده شــده اســت .قراراســت ارکســتر ملی ایران رپرتواری از قطعات
کالسیکوفولکلورازآهنگسازانمطرحارمنیوایرانیچونکمیتاس،
خاچاطوریان،آودیسیانولوریسچکناواریانرااجراکند

عالوه برســابقه رهبری در گروه کرارکســتر
ســمفونیک تهــران ،در زمینــه رهبــری
رخداد روز ارکستر نیز فعالیت میکنم و در این مورد
رازمیک اوحانیان
آقای لوریس چکناواریان اســتاد راهنمای
رهبر گروه کر
من هســتند البته بیشــتر فعالیتم خارج از
ارکستر سمفونیک
ایران بوده و در ایران فرصت کمتری برای
تهران
رهبری ارکستر داشــتهام تا آنکه پیشنهاد
رهبری ارکســتر ملی از سوی مســئوالن بنیاد رودکی مطرح شد
و بــا افتخــار پذیرفتــم و بیتردیــد اتفاقــی مهــم بــرای معرفی
موســیقی ارمنی اســت .ارامنه ایرانیان کهنتریــن قومیتهای
ســاکن در ایــران هســتند و طــی قرنهــای متوالــی ،پیوندهــای
دیرینه فرهنگی بین دو ملت کهن و فرهنگدوست شکل گرفته
اســت .این قوم کهن با موســیقی بســیار عجیناند و ســابقهای
دیرینــه در این زمینه دارند .کنســرت شــب موســیقی ارمنی در
جهت شناساندن مکتب موســیقایی کالسیک و فولکلور ارامنه
اســت .البتــه تا به امــروز ارامنه ایــران هم اجــرای این قطعات
را در تــاالر وحــدت شــاهد نبودهانــد و قــرار اســت ،میهمــان
ژانرهــای مختلف موســیقی چون رمانتیک ،فولکلور کالســیک
و رقصهــای محلــی باشــند .در جهــت بهتر شــدن اهدافمان
در ایــن برنامــه برای اجرای قطعــات آوازی در ســبک فولکلور
کالســیک «ســاموئل گالســتیان» پروفســور و رئیــس بخش آواز
فولکلورکنســرواتوارکمیتاس و جهت اجرای قطعات کالســیک
«واهان بادالیان» خواننده فعال در اپرای دولتی ایروان دعوت
بــه همــکاری شــده و همچنیــن به منظــور اجــرای ملودیهای
بســیار زیبای مراسم و شادمانیهای مردمی «سارو بغوسیان»
نوازنــده دودوئــک نیز جهــت اجــرای برنامه دعوت شــده اند.
حضــور ایــن نوازنــدگان بــزرگ در کنــار نوازندگان ارکســترملی
ایران اتفاق بســیار مهمی است و این نشان از قرابت و نزدیکی
موسیقی این دو ملت است.
حضور پر قدرت ســازهای ســنتی چون تار ،قانــون ،دودوئک در
موســیقی ایرانــی و ارمنــی گویای این اســت که ایــن دو فرهنگ
بــه لحاظ موســیقایی بســیار به هــم نزدیکند و یکدیگــر را درک
میکننــد و ایــن شــاخصه مهم در رونــد ملودیــک و هارمونیک
ســازهای فولکلــور هــر دو منطقــه آشکاراســت« ،روبیــک
گریگوریــان» حــدود  60ســال پیــش تمامــی آوازهــای مناطــق
مختلــف و روســتاهای ایــران را جمعآوری کرد و بــا وجود آنکه
این آهنگســاز پیشکســوت دارای پیشــینه موســیقی ارمنی است
توانست استادانه این کارها را برای گروه کر تنظیم کند.
آواهــای ملــی ایــران یکــی از زیباتریــن ملودیهــای دنیا اســت
و از وظایــف مهــم مــا شناســاندن ایــن ملــودی زیبــا در مجامع
بینالمللی است.
بــه یــاد دارم زمانی که این کارهــا را در اروپا اجــرا کردم اعضای
گروههای موسیقی متعجب بودند این ملودیها چیست و چرا
آنقدر اعجاب انگیزاست .امیدوارم به همت مسئوالن فرهنگی
بتوانیــم با همراهی ارکســتر ملی ایران همین اجــرا را در ایروان
روی صحنــه ببریــم و قطعــاً با اجــرای آثــار آهنگســازان ایرانی
فرهنگ مشــترک موســیقایی این دو منطقه را معرفی خواهیم
کرد .همچنین اتفاق بسیار خوبی است اگر این اجرا در جشنواره
موســیقی فجر نیز روی صحنه برود چرا که جشــنواره موســیقی
فجر یک جشنواره مردمی است و مخاطبان متفاوت و بیشتری
خواهد داشت.
اما یکی از اشــخاصی که قطعات او در این برنامه اجرا میشــود،
«کمیتــاس» نام دارد ،او از پایه گذاران موســیقی علمی وگذار از
موسیقی مردمی به ســبک خاصی از موسیقی کالسیک بوده که
بعدها بسیاری از آهنگسازان معروف ارمنی پایههای موسیقایی
خــود را از نظــر اصالت و تنوع ملودیکی ،فــرم و تنظیم بر آن بنا
نهادهاند.عــاوه بــر این اجراهایــی از ملودیهــای کهن فرهنگ
موســیقایی ارمنی بــه نامهای «شــال قرمز»« ،آســمان ابری» و
ملودی روستایی دیگر بخشهای این رپرتوار را تشکیل میدهد.
همچنین قطعات بســیار زیبا از «باله گایانــه آرام خاچاطوریان»
کــه در موســیقی ارکســترال کالســیک جهــان ،از جایــگاه ویژهای
برخــوردار اســت نیز اجرا میشــود
و نکتــه بســیار اثرگــذار و مهــم
اجــرای کارهــای ارکســترال و
آوازی لوریــس چکناواریــان
آهنگســــــــاز و رهبـــــــر ارکســتر
بینالمللــی و مطــرح ایرانــی
نیــز میتــوان اشــاره کــرد که
شــامل ســوئیت آرارات
روایتگــر صحنــه جشــن
درکشــتی حضــــــرت نوح
پس از طوفان سراســری
و همچنیــــــن قطعــات
بســیار خاطـــــره انگیز و
زیبایــی از ســوئیتهای
عاشــقانه ایــن آهنگســاز
است .سبک رمانتیک نیز
یکــی دیگــر از بخشهــای
ایــن اجــرا بــا نــام نوکتــورن
بــرای پیانــو و ارکســتر بــه
همراهــی ســازهای زهــی و
بادیهــای برنجــی از آرنــو
باباجانیان توســط پیانیســت
ایرانی ،آلوین آوانسیان است.

