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به سلیقه دریاها
گریهمیکنیم
به سلیقه کوهها میایستیم
به سلیقه بادها
به هرطرف مینگریم
تصمیمهای
زیادی برای زندگیام گرفتهام
مثل همین حاال
که باید بخوابم
به سلیقه خستگی

گفتوگو با ضابیط نبیزاده موسیقیدان آذربایجانی
درباره حضور در جشنواره موسیقی فجر

راضیهبهرامیخشنود

جهان
پر شده از نمرههای بیست
دانشآموزان زرنگتر
بمبهای
بزرگتری خواهند ساخت
اگر قلب
های کوچکتری داشته باشند
و هیچ کس
نمره مهربانی دستهای تو را
وقتی به
گربههای گرسنه غذا میدهی
در کارنامهات نخواهد نوشت
دامن
چیندارت را بپوش و بچرخ
جهان به ساز تو میرقصد
من برای
معلمت نامهای خواهم نوشت
و به او خواهم گفت
از مشــقهای زیــاد
کــه انگشــتهای کوچکت را
خستهمیکند
بیزارم

سارامحمدیاردهالی

فکر میکنم دیگر نمیشود
فکر می
کنم بدنم متالشی خواهد شد
جانم را
جمع میکنم که هوشیار بمانم
باز گم میشوم
همهجا تاریک میشود
نمیدانم کجا هستم
راهش این است که
برمیگردم
میبینمشباز
شمرده حرف میزند
جمالتــش دوبــاره
روشــن میشــوند و هــر کدام
چندین هزار تن وزن دارند
بعد از چند جمله
به یاد میآورم کجا بودیم
معنــی کلمــات را
میدانــم امــا وقتــی جملــه
می
شوند دیگر نمیدانم یعنی چه
منطق دارد
منطقش محکم است
نیمنگاهی به من میاندازد
در چشمهایش
رنجم را میبینم ،رنجشم را
میگوید عادت
کردی هر جا ســختی دیدی فرار
کنی؟
سرش
را میچرخاند سمت پنجره
خشمگینمو
نمیدانم
خشمم تبدیل به چه خواهد شد

خود را شاگرد معنوی
استاد شجریان میدانم

روجا چمنکار

آفاق شوهانی

اینبار
اگر از این پیله
پروانه بیرون آمدم
مرا از زخم
ِ انگوری که بر گلویم چکیده
خواهی شناخت
از
نقشههای فرار بر بالهایم
و آسمانی دور در چشمانم
ناگهان
ِ
سکوت خشداری که از
شقیقهات عبور میکند منم
ناگهان/
قابل شمارشی
نفسهای ِ
که از راِه مخفی کلمات
فصل جفت
که از ِ
گیری درختها در جنوب میآید
که
بر حافظهات مینشیند منم
به آسمان نگاه کن
شعرترین شعرم را برای تو نوشتهام
ناگهان/
شعری که دلت را میلرزاند منم
به آسمان نگاه کن
ماه اگر
در آسمان بلغزد ماهیست
اگر در دلت بلرزد منم
اینبار اگر از این پیله
پروانه بیرون آمدم
تو را از بند بند
ِ انگشتانت خواهم شناخت
از شقیقههای
خیست سرزمینی که تَرکم کرد
از
شعری قدیمی الی کتابی قدیمی
که ورق میزنی /و میخوانی
مهسا چراغعلی
شاخکهای من
تو را از ِ
عطر صدایت خواهد شناخت
غمگینام...
که ورق میزنی /و میخوانی
خودم را بغل گرفتهام
ناگهان /پروانه
و شانه
ای قدیمی الی کتابت منم
هایم چون گهواره کودکی گریان
ناگهان مرا
تکانتکانمیخورَند!
از
زخم انگوری خشکیده بر گلویم
غمگینام...
خواهی شناخت
و میدانم هیچ پرندهای
از
نقشههای فرار بر بالهایم
روی
شاخههای ِ
لرزان یک درخت
و آسمانی دور
النه نخواهد ساخت!
در چشمانم
ماه /اگر در دلت بلرزد
منم.

چگونه
خوابهایت را بردارم از خاک؟
چگونه
خندههایت را بردارم از خاک؟
چشم
های من چشمهای من نیست
درمانده صدایم زیر آوار
بیدهانم میخوابد امشب
دست
های من از هفت ریشتر گذشته
پس
میزند زبانم پسلرزهها را
خط خطی خواب
خط خطی خاک از پیراهنت
چگونه برای
روزهای بعد بنویسم از پیراهنت
چگونه این لحظه را از روز بردارم
خندههایت را
بردارم و به روز دیگر بنویسم
چگونه؟

زبیده حسینی

و گفت :من همان کمترینم
همان خشونت نومید
که
راهش را کج میکند از کمرگاه
در آستانه
لبی را به پرسش میخوانَد
که مکدّر از رنگهاست
اما
نمیتواند شبیهتر شود به حرف
باید تهنشین شود
و
به مراحل بعدی سقوط کند
(من
هم اصراری به ادامه ندارم)
می
خواهم روی این دایره راه بروم
و هوا را
آنگونه ببلعم که صبح تاریکی را
وارونه میرویم
وارونه در مدار اغتشاش
تو چیزی را
که متعفن است بخشیدهای
حرکتــی کــه وادارم
میکند آخرین چوب باشــم
برای شدن
آخرین
تکههای یک ستون کاغذی
و
اجسام جامانده از خواب را
به شبهای بعد بِبرم
سقفی که این
نواحی را پوشانده ،آسمان نیست

بهاره رضایی

نگینفرهود

سریع چشمهایم را باز کنم

لیال کردبچه

منیره حسینی

تنهاست
و جنگیدن با تنهایی
به تنهایی شکستش میدهد
با این دستها
که سالحی سردند
و
فقط یک رابطه را بریدهاند
باید خودم را تسلیم کنم
قبول کن
آدمی که تنهاست
مرده است
وگلولهای که سالها پیش
مسیرش را پشت گوش انداخته
برگشته تا از شقیقهام بگذرد.

نمیخواهم از من
به
چند شعر مختصر راضی شوی
وقتی با گوشت و
پوست و استخوانم مال توأم
و
صاحب باغ
ِ
دلش را به
شکوفههای سربرآورده از دیوار
در معرض
ِ نگاه رهگذران خوش نمیکند
جوانه نیستم،
شکوفه نیستم ،میوه نیستم!
حتــی یــک درخــت
و چنــد درخــت و چندیــن
درخت نیستم!
باغم
که برای توام
شاعرم
که برای توام
و دیگران
که شعرهای مرا میخوانند،
چون
سائالن رهگذر
ِ
با دستانی
چیدن سیب
بلندکرده به ِ
جان
به ِ
صاحب باغ
ِ
دعا میکنند.

رویا شاهحسینزاده

برمان گردان دنیا
به روزگاری که هنوز
مردگان زیادی را
از نزدیک نمیشناختیم
مرگ
به
اندازه بستگان دور همسایه
دور بود
به
روزگاری که ترانههای حزنآلود
کسی
را به یاد کسی نمیانداختند
عطرها
آدم
ها را به یاد آدم نمیآوردند
و در هر گوشه این شهر
خاطرهای که پوست دل را بکند
کمین نکرده بود...

فلورا تاجیکی

میترسند
مردانی شجاع در
سرزمین من
ِ
ازجنگمیترسند
می ترسند
و پنجشنبههای گورستان
پیامهای
کوتاهی را به شهر مخابره میکند
به بوسههای
نیمهکاره در صدای خمپاره
به شیشههای شکسته
به خاک
خاک سرخ
میترسم از صدای هلهله
سوووووووت
رد
میشود از ِ
کنار سرم نفیرکشان
کودکی دستهایام
دنبال توپها
میدود ِ
چشم
دنبال انارهای سرخ
هایام ِ
و
پیراهن
ِ
دختران روستا
ِ
رودخانهیی
که
به هیچ کویری تن نمیدهد
میترسم
باد بوی
موهایات را به سرزمینی دیگر...
بوی باروت اتاقمان را به زخم
میترسم
از
گریه روسریات زیر چکمهها
تفنگام را بده
تفنگام را بده
من از جنگ میترسم.

تو میروی و هرتکه
از رفتنت به سمتی میرود
از همه
طرف صدای تو میآید اما
صدای خون تو
که در خاک است و میگرید
میگرید و نمیجوشد.
و
دیدم شهر روی زانوانش افتاده
گیج
به خون تو خیره!
و البته مرگ
مردههایش را زمین نمیگذارد
از اندام تو که برگردد
برای خود مرد کاملی شده.
تو میتوانستی خطر کنی
آماده پریدن باشی از مردن
ً
اصال نچرخی با چرخ ماشین
پیاده شوی در من.
با دستهای تازه
خودت را بردار
بلند شو
زمان را
 /درساعت افتاده از دستت
برگردان
به کنار
خودت روی صندلی عقب
و بخند
به دسته گلی که
مقابلت ایستاده با روبان سیاه!

چیزی در
ِ
طبقات این ایوان نمیبینم
چیزی که بیاید و تب کنم.
من از عمو ِد همین منطقه
به سمت
تازهترین ارتفاع کشیده شدم
و خوب میدانم که
تب /نشانه آگاهی ا ست.
میآیی
و نَ
ندا ذات
فَسم از آمدنت بند میآید.
سرم را روی سینه تو میگذارم،
ِ
رفــت
مرکــز آمد و ِ
نام کوچکم را صدا میزنی
ماهیهای کوچــک را ردیابی
میکنم،
رویا از سردسیر برمیگردد
میپرسی
ماهیهایی از مناطق مختلف
دنیا در
بطن کوچکم را
که ِ
سکوت مطلق چه رنگیست؟!
و گله
به
کلمات گردنه را دور میزند
دهلیزهای تو مربوط میکند
سفید /قهوه ای /سیاه
به دهلیزهای شاد و جوانت
میگویی
دریاچه
های زیادی در جریان است؛
من خرداد
این جا مرکز ِ
خوزستانم و تو خواه ناخواه...
تفکر یک بودای کوچک است
تاب نمیآورم
که میخواست
گوزنی در سرم برای
فرهنگ مدیترانهای داشته باشد
آقتاب شاخ وشانه میکشد
جیغ میکشم
و درباره
فولکلور شرقی ،تحقیق کند
می
و انسانش مُدام آرزو باشد.
خواهم زائو باشم وسر زا بروم
نروم
ِ
مرکز بوم قلبم را کشف کردی
و روی ُس
کوه صدا را برمیگرداند؟!
رخرگهای آن نقاشی میکشی.
ندا
دا
دا
دا
بچه
خوش میخوابانم،
شیر میخواهد
ماهیهای
و شــعر کــه نمی
فهمــد زن از کجای مادر شــدن
میترسد
قرمز
سبز
پستان میگذارد دهان تکواژها
برای آهو شدن
آبی رگهای تو،
برای «الال ال ال گلم باشی
صدای جان دادن میآید
و من
بزرگ شی همدمم»...
شب
سردسیر کوتاه است و
هنوز در ِ
گیر قایق سواری
آه هیچکس
در آبهای ِ
سبز تنش هستم.
به مهتاب نمیرسد

چه خوب می
دانست وقت کم است فروغ!

فروغ ،زنی که
میخواست زن بماند و زنانه
بسراید ،تولدی در نیمه دیماه
و غروبی زودهنگام در
گناهش بیان دیگرگونه
اواخر بهمن داشت و بهدنبال آن
بر
احساسات در قلمرو ادبیاتی است که
شبهای بیفروغ رموز
ادبیات ایران چیره شد .زنی که
مفاهیم ازلی و ابدی را در هالهای از
و اشارات میپسندد و حرکت
از تیک تاک ساعت دیواری
شاد و پرهیجان است که روی
موزون واژهها آنگاه که از حنجره
باید دیوانهوار کســی را
دریافته بود است که خواب
لیوانها میرقصد و از گلهای
دخترکان ادا شود شهرآشوبی
آرام محافظه کاران را برهم
دوســت بدارد که شــبیه هیچکس
نجمه دری
کاغذی گل گونه میسازد تا زردی
حاصل از عشــق نابالغ اش را
میزند و پیامدش رسوایی و
نبــود و رؤیایش بیپرده
شبها را عطرآگین و
بپوشــاند .دختری رها از قید و
دردمندی است .گفتن خنده
آنچه در درون میگذرد ،نیازمند
سینهها را سنگین میکرد .زنی
دانشیار دانشگاه
بندهای پدر و اجتماعی که طنین
های کودکانهاش را تاب نمی
که سنگها صدای او با
جسارتی از نوع بیپروایی است و
را گوش میکردند و
تربیت مدرس
آورد .ســاحت دیگر فروغ ،زنی
تصویرنهادینه شدهزنمحبوب،
انگشتانش در دشت کاغذها،
الزاماتی دارد که گاهی نشانه
اســت عصیانگر که صورت او
منافاتدارد.اینکهبتوانیهمه
جرقه میکاشت اما فکر به
رفته و نظارت پدرانه جای خود را
میکرد کســی او را به آفتاب
مالحظاتیراکهعقل ،فرمان
به سلطه معشوق همسری
مراعاتش میدهد کنار بگذاری؛
گنجشــک
معرفی نخواهد کرد و کسی
داده است که خالی از رعایت
شکنندگیهایجنسلطیفاورا
منافع و مزایای آنی برخورداری از
ها نخواهد برد .فروغ ،شــاعر
او را به میهمانی بگیری
لحظهبهلحظهویرانمیکندو
و جلودار روشــنگری در کوره
آرامش مردابی را نادیده دوم
میشد و درحالی که نمیخواست عروسکها ،درست در ســاعتی که
تحلیلمیبرد.فروغدرساحت
راهی باشــی که پایانش ترس
شــاعرانگیاش زنی اســت که
آیههای تاریک نازل اینها
از سایه
آور است ،سخت است و همه
عشق را با همه دردمندیها
وقتی سختتر خواهد بود که زن
رفت.
خود جدا شود ،دل دیوانهاش را
پذیرفته و هر لحظه در شعر در
هیأت تازهای متضرر شدن و
باشی! گاهی با خودم فکر می
دفترهای شعر او یادگاری است از
برداشت و از شهر ما نبوغ دارد
ِ
کنم زنی که تا به این اندازه مرسوم نیست در ارتکاب محفوظ شدن را به نوبت فریاد می
و
و معجونی از کلمات تازه را
«عصیان» «اسیر»ی که «دیوار»ها
کند .اعتراف به آنچه افشایش
همچنان نامش باقی است.
در موسیقی شعر درهم می
گناه و در
را تاب نیاورد و رفت چرا
آمیزد تا طرحی نو دراندازد،
عین حال خرسندی از انجام آن
اصرارداردکهسرخوردگیها
دربــاره فــروغ،
وناکامیهارادرکنارزیباترین
از طرف زنی که تاکنون مالک
برتری و امتیازش با کلیدواژه
زنی که راهی بجــز گریز ،برایش
زن در آوردگاه شعر و
هایی مانند محبوب و باوقار و
صحنههایبینقابوزنانگییک
باقی نمانده بود ،هنوز هم با
احساس به تصویر بکشاند.
شرمگین همراه بوده است .تهوری
جسورانه است و تبعاتی را نیز با
گذشــت چند دهه وجودی،
هرچند ممکن است با توجه به
خود همراه خواهد داشت و هر
نمیشــود
بیشتر این واگویههای دردمندانه
ساحتهای میشویم
چه به پایان این دوران نزدیک
بیپــرده ســخن گفت .شــاعر
و از موضع ضعف ،مربوط به
فروغ رنج دیدهتر و شکسته
ومتعلقبه دورانیقبل از
تر میشود و اشعارش مملو
دوران اسارت فروغ باشد را
شــگفت
آنکهققنوسی دیگر از خاکستر
از درد و گالیه است که زمینه
برای طلوع ایمان سپید از پایان
انگیزی کــه تنها بهعنوان زنی
افسارگسیختگیهایشمتولد شود.
شب سیه فراهم میکند و فروغ
تأســف
که قرار است ابعاد تازهای از
نو متولد میشود .آنچه جای
دارد این اســت که به عقیده
نقش زنانگی در فضای جامعه
هنوز میتوانم مفاهیم
من ساحت سوم و شاعرانگی
مدرن را نشان دهد ،بی
فروغ در نیمه راه با مصیبت
ساختارشکنانه بیشتری از فروغ انتظار
فروغی مصادف میشــود و کمالی
و
داشت ،زنی که دوباره متولد شده
را که میتوانســت در شعر و
دیگران را هشــدار میدهد که
به ظهور و بروز برســاند از ما
اندیشه این شاعر پیشاهنگ
آغاز فصل ســرد را باور کنند و
دریغ میکند .در ســاحت سوم
اگر قدری بیشتر زنده میماند و پختگی بیشتری خطراتش را جدی بگیرند .بی
شاعرانگیاش ،فروغ در مییابد که
جهت به هر جمعیتی ناالن
نظیر
شده است و دیگران از ظن خود
ســایه میانداخت شــاید بهتــر میتوانســتیم سیمین بر ذهن ناآرامش خود
یارش بودهاند .بنابراین به درون
او
پناه میبرد و در گوشهای می
را الگوی ادبی فریــاد زنان در
نشیند تا از پنجره به ازدحام کوچه
دوران مدرن
خوشبخت نگاه کند و خمار
ناشی از لجاجتهای کودکانه و
بدانیم .بنابراین امروز در بازخوانی
مستیهای گناهآلود را در خیال
اشعار فروغ با سه ساحت به
وجودی شــاعرانه
خوشتر از خواب معشوقی که تا
حال او را با دیگران اشتباه گرفته
او مواجهیم که در عین حال
است مداوا کند و از بین همه
مسیرتکامل و صعودی برای
طیمیکنندو در اثر
آرزوهای بلند و طوالنی ،آنچه
خود آرزو میکند این است که:
استحالهمدامناشی ازبیقراری،
دلم میخواهد انسان باشم،
پرده از الیههایتو شوم.
در توی ذهن ناآرامش برمی
انسان بمانم و انسان محشور
چقدر وقت کم است تا وقت
دارند .ساحت اولیه وجود فروغ،
دارم باید مهر بورزم .وقت کم
دخترکی باشم و دوست بدارم
است باید خوب باشم ،مهربان
همه زیباییها را ...راستی چه
خوب میدانست وقت کم است!

چه خوب میدانست
وقت کم است فروغ!

سیمای یک معلم مهربان

نگاه

گفتوگو با پروین صالح نوازنده
و همسر استاد هوشنگ ظریف
به بهانه تجلیل از این موسیقیدان
در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

مرا معلم عشق تو
شاعری آموخت

نعیم احمدی /ایران

ندا سیجانی
خبرنگار

«هفتاد سال از زندگی مان میگذرد؛ شاید گفتن این عدد در کالم آسان باشد اما صحبت
از یک عمر اســت؛ روزها ،ســاعتها و حتی دقایــق آن را خوب بهخاطر مــیآورم .از آن
روزگار عاشقی و آشناییمان در هنرستان موسیقی تا به امروز سالهای بسیاری گذشته اما
گذر زمان ،ذرهای از عالقه ما به یکدیگر کم نکرد ،حتی این روزها احساس میکنم بیش از
گذشــته دوســتش دارم »....پای صحبتها وخاطرات پروین صالح نشستهام و چه زیبا و
دلنشین از همسرش هوشنگ ظریف ســخن میگوید ،او چهره نام آشنای موسیقی ایران
اســت؛ نوازنده پیشکســوت تار؛ بهتر اســت بگویم «معلم عشــق» چرا کــه او زندگیاش
را صرف تعلیم و تربیت کرد .هوشــنگ ظریف شــانزدهم آذرماه به ســال 1317؛ هشــتاد و
یک ســاله شــد و میالدش انگیزهای بود در به ثبت رســاندن این دیدارماندگار .قراراست
در مراســم اختتامیه ســی و پنجمین جشــنواره موســیقی فجر از مقام هنــری این هنرمند
بیبدیل تجلیل به عمل آید اما صد افسوس که بیماری او سبب شده از حضورش در این
برنامه بیبهره باشیم.
سه ســال است هوشــنگ ظریف به بیماری
آلزایمــر مبتــا شــده و کمتر خاطــرات خود
را بــه یاد مــیآورد ،اما تاریخ موســیقی او را
خیلی خوب میشناســد و فرامــوش نکرده
اســت .هنوز هم میتوان صدای ســازش را
در کوچه پس کوچههای شــهر و در هیاهوی
پرتالطم روزگار احساس کرد و شنید چرا که
نوای ســاز و رقص انگشــتانش در سینه تک
تک شــاگردان او حفظ شــده و هر مضرابی
کــه بــه گوش میرســد یــادآور ایــن «معلم
عشــق» اســت و امروز هر کدام از شــاگردان
او اســتادانی بــزرگ در عرصــه موســیقی
هســتند ،موســیقیدانانی چــون حســین
علیزاده ،داریوش طالیی ،ارشــد تهماسبی،
حمیــد متبســم و ....ناگفته نماند هوشــنگ
ظریــف خــود هنرآموخته بزرگان موســیقی
چــون روحاهلل خالقــی ،موســی معروفــی،
جــواد معروفی ،حســین تهرانی و علی اکبر
شهنازی است و این همان میراثی است که
در ســالهای فعالیت هنــریاش حافظ آن
بود و نسل به نسل منتقل شد.
پرویــن صالح میگویــد« :زندگــی من و
آقــای ظریــف مملو از عشــق اســت و برای
همین عشــق ،ســاز مــی نواختیم .مــا هردو
از شــاگردان اســتاد روحاهلل خالقی هســتیم
و در ایــن ســالها هیــچ گاه ،ســاز خــود را به
محافــل خصوصی یــا کابــاره نبردهایم چرا
که احترام به موســیقی و ســاز برای ما مهم
اســت موضوعــی کــه امــروزه کمتــر یافــت
میشود»....
منــزل ایــن دو هنرمنــد دریکــی از
کوچههای منتهی به خیابان شریعتی است
و با وجود کســالت اســتاد ،همچنــان پاتوق
شــاگردان و هنرمنــدان اســت .در و دیــوار
خانه مزین شــده بــه عکسهــای قدیمی و
لوحهای تقدیر این زوج هنری ،در گوشهای
از دیوارعکســی به چشــم میخورد که ثبت
آن تصویر ،خاطرات بسیاری را با خود بیان
میکنــد؛ هوشــنگ ظریــف ،روحاهلل خالقی

و پرویــن صالــح ؛ این عکس مربــوط به روز
عقــد این دو هنرمند اســت و اســتاد شــاهد
ازدواج شــاگردان موفقــش .فریــم عکــس
اصلــی ،خیلی کوچکتــر از تصویر روی دیوار
اســت و حســین علیزاده تصمیم میگیرد،
تصویــر به یاد ماندنیترین روز اســتادش را
در ابعاد بزرگتری به ثبت برساند.
خانــم صالــح نخســتین نوازنــده ســاز
قیچک در ارکستر ملی ایران است و در کنار
این ساز ویولن و ویوال هم مینوازد .به گفته
خودش« :من و آقای ظریف در 10ســالگی
به هنرستان موسیقی رفتیم و با هم بزرگ
شــدیم و بعدهــا این ازدواج شــکل گرفت.
عالقــه مــن بــه موســیقی از یــک عکــس
شروع شــد ...چهارم ابتدایی را در دبستان
17دی گذرانــدم ،در آنجــا کتابچهای به ما
دادنــد کــه تصویــری از دختــران و پســران
نوجــوان و جــوان با ســازهای مختلف بود،
در زیــر عکس نوشــته شــده بود هنرســتان
موســیقی و بعــد شــرح داده بودنــد اگــر
عالقهمنــد بــه موســیقی هســتید در ایــن
هنرســتان ثبتنــام کنید .کتابچــه را آوردم
و به مادرم نشــان دادم .مــادرم گفت باید
با پدرت مشــورت کنــم .پدرم موســیقی را
دوســت داشــت اما حرفهاش چیز دیگری
بود و ســرانجام موافقت کرد به هنرســتان
موســیقی بــروم .ناگفتــه نماند شــرایط آن
دوران و فضای آموزشــی مختلط با عقاید
خانــواده مــا کامــاً تفــاوت داشــت البتــه
پــدرم انســان تحصیلکــرده و روشــنفکری
بــود بنابرایــن بــا وجــود این مســائل رفتن
بــه هنرســتان موســیقی مهمتریــن اتفــاق
زندگیام شــد ».هنرســتان موســیقی ملی
مهــر مــاه ســال  1328و به ریاســت اســتاد
روحاهلل خالقــی تأســیس شــد .در زمــان
ریاســت علینقی وزیری بر هنرســتان عالی
موســیقی ایــران ،موســیقی ملــی توســط
طرفداران موســیقی غربی مرتباً نفیشــد
بنابرایــن خالقــی تنها راه نجات موســیقی

ملــی را «ایجــاد هنرســتان بــا اســتقالل
کامــل» میدانســت و شــکلگیری ارکســتر
ملــی هم مربــوط به همــان دوران اســت.
خانــم صالــح ادامــه میدهــد« :زمانی که
کــه درهنرســتان ثبتنام کردم ،یک ســال
از تأســیس آن گذشته بود ،صبحها دروس
عمومــی تدریــس میشــد و بعدازظهرهــا
کالس موسیقی برپا بود .تعداد هنرجویان
هنرســتان تقریباً  50نفر بود کــه حدوداً دو
کالس درس را پــر میکــرد؛ کالسهــای
پنجــم و ششــم ابتدایــی .آقای انوشــیروان
روحانــی ،خانمهــا افلیا پرتــو ،مهین زرین
پنجه ،پروین سرلک ،گیتی وزیری تبار و....
آن زمــان در هنرســتان تحصیل میکردند
و همکالســی بودیــم و بــه عقیــده من اوج
شــکوفایی موســیقی ایــران مربــوط بــه آن
زمــان اســت ،در حــال حاضــر کــه شــرایط
موســیقی کامالً تغییر کرده و آنچه شــنیده
میشــود بیگانــه بــا موســیقی آن دوران
اســت .اولین اســتادی کــه ویولــن را به من
آموخــت مرحــوم حســینعلی مــاح بــود،
(دامــاد آقــای کلنــل علینقــی وزیــری) و
ســرانجام بعد از چند ســال آمــوزش ،نزد
اســتاد ابوالحســن صبا رفتــم و ردیفهای
موســیقی را در محضر ایشان آموختم .آن
دوران آقــای ظریــف شــاگرد موســی خــان
معروفــی بود و ســاز تــار آمــوزش میدید.
طی این ســالها درهنرســتان موســیقی ،با
آقــای ظریــف همــکالس بودیم و ســریک
میــز مینشســتیم و ایــن آشــنایی ســبب
شــد به مــرور بــه یکدیگر عالقهمند شــویم
و پیــش از فارغالتحصیلــی نامــزد شــدیم
و بعــد از یــک ســال ازدواج کردیــم؛ ســال
 1339و حاصــل زندگــی مــا ســه فرزنــد
اســت شــاهین ،بابــک و کتایــون دختــرم،
کــه البتــه هیــچ کــدام موســیقی را دنبــال
نکردنــد و هــر یــک در رشــته درســی مورد
عالقه خــود ادامه تحصیــل دادند و موفق
هم شدند.
طبــق اساســنامه هنرســتان بعــد از
فارغالتحصیلــی از هنرســتان موســیقی
ملی ،میتوانستیم در وزارت فرهنگ و هنر
استخدام شــویم و تدریس موسیقی داشته
باشیم آن هم با حقوق ماهیانه 250تومان.
آن زمــان ریاســت وزارت فرهنــگ و هنــر
برعهــده آقــای مهــرداد پهلبــد بــود و بــه
شــهرهای مختلف دنیا دعوت میشــدیم و
اجرای برنامه داشــتیم .مــن و آقای ظریف
در کنار هــم تدریس میکردیم من در اداره
فرهنــگ و هنــر و او در هنرســتان موســیقی
وســرانجام بــا پسانــداز حقوقهایمــان
توانســتیم یــک آپارتمــان خریــداری کنیم.

البته آن دوران در ارکسترهای مختلف رادیو
و تلویزیــون هــم فعالیت داشــتیم .شــروع
کار مــن ارکســتر آقــای پایــور بــود کــه در آن
ارکســتر آقایان ظریف ،بدیعی ،اسماعیلی،
منوچهــری ،فرهادپــور ،ناهیــد و همچنیــن
خانم شکالور نیز حضور داشتند .آقای پایور
در تمرینهای گروه بســیار دقیق و حساس
بودنــد اما بعد از کار دوســتیمان ســرجای
خــود باقی بــود و بســیار هــوای همکارانش
را داشــت .بــه لطف مرحوم پیرنیــا به رادیو
دعــوت شــده بــودم و درآنجــا ســاز ویــوال و
ویولــن مینواختــم و بــه دعــوت مرحــوم
مرتضــی حنانه به تلویزیون رفتم .آن زمان
در ارکســتر تلویزیون به غیــر از آقای حنانه،
هنرمندان بزرگــی چون علی اصغر بهاری،
فرهنــگ شــریف ،بــزرگ لشــکری ،عبــاس
زندی و ...نیز حضور داشــتند .جالب اســت
بدانیــد زمانی که اولین ایســتگاه تلویزیونی
توســط آقــای حبیــباهلل ثابــت در ایــران
تأسیس شد ،گروه ما جزو اولین کسانی بود
که تلویزیون را افتتاح کرد و هرشــب ساعت
 8برنامــه مــا بهصــورت مســتقیم از روی
آنتن پخش میشــد .البته آن زمان دستگاه
ضبــط برنامــه نبود بــه همین دلیــل باید با
آمادگی کامل روی صحنه میرفتیم .روزها
و شبها و حتی ایام عید هم کار میکردیم
و در منزل نبودیم»...
اگرچــه دنیــای موســیقی هوشــنگ
ظریــف و پرویــن صالــح یکی بــود اما رنگ
سازهایشــان تفاوت داشت .تار و ویولن دو
نــوای بیگانه که در یــک زندگی بهم متصل
شــده بودند .خانم صالح داســتان انتخاب
سازهایشــان را اینگونــه تعریــف میکنــد:
«اســتاد خالقی از روی فرم انگشــتان دست
بخوبــی تشــخیص مــیداد در نواختــن چه
ســازی توانمنــد هســتیم .حتــی امتحــان
گوش میگرفت تــا بدانند صداها را بخوبی
تشخیص میدهیم یا خیر! بنابراین من در
انتخاب ســاز ویولــن برگزیده شــدم .ناگفته
نماند میبایســت ســاز دومی هــم انتخاب
میکردیــم و مــن ســاز قانــون را انتخــاب
کردم و آقای ظریف کنترباس .مسأله دیگر
آموزش ریتمهای موســیقی بود که باالجبار
باید یــک ســاز ریتمیک هــم میآموختیم،
برخــی هنرجویــان تنبک را انتخــاب کردند
و من دف را زیر نظر اســتاد حســین تهرانی
آمــوزش دیــدم .آقای جواد معروفی ،پســر
اســتاد موســی خــان معروفی معلم ســلفژ
و پیانــو مــا بــود ،او بــا پیانو مینواخــت و ما
مجبور بودیم ریتمها را بنویســیم تا بگوییم
از چــه اجــزا و بخشهایــی تشــکیل شــده
است».

پرویــن صالــح درنواختــن قیچــک هــم
تبحرخاصــی دارد ،ایــن ســاز ماننــد ویولن،
در ُزمره ســازهای زهی یا آرشهای قرار دارد
امــا خاســتگاه آن سیســتان و بلوچســتان
اســت و درواقــع از ســازهای مهــم و اصیــل
موســیقی فولکلــور ایران اســت کــه قدمتی
دیرینه دارد .خانم صالح میگوید« :اســتاد
پایــور سرپرســت ارکســتر پایــور در وزارت
فرهنــگ و هنــر بودند و از من خواســتند در
این ارکســتر قیچــک بنوازم و همین ســبب
شــد این ســاز را هــم در کنار دیگر ســازهایم
آمــوزش ببینم .البته پیش از آن درارکســتر
بزرگی که مرحوم مهدی مفتاح سرپرســتی
آن را برعهــده داشــت قیچــک مینواختم،
ســازبندی آن ارکســتر فقــط ســازهای ملی
بــود ،بنابراین براســاس شــناختی کــه آقای
پایــور از مــن داشــتند انتخــاب شــده بودم.
بهتر اســت بگویم بهتریــن دوران کاری من
ارکســتر فرامــرز پایــور بــود ،موســیقیدان و
آهنگســاز بزرگــی که در فراگیــری و آموزش
اعضــای گــروه تالش بســیاری انجــام داد و
کنســرتهای موفقــی در معرفی موســیقی
ایــران برگــزار کرد کــه در نوع خــود منحصر
به فرد بوده و هست .آن زمان کنسرتهای
خــارج از ایران با اســتقبال بســیاری روبهرو
بــود و خیلیهــا عالقهمنــد بودنــد بداننــد
ســازایرانی چیســت و چــه صدایــی دارد!
نمیدانم نــگاه امروز دنیا هم به موســیقی
ما مانند گذشــته است یا خیر؟ چرا که هنوز
هــم هنرمندانــی چــون حســین علیزادهها
بســیارند کــه در معرفــی موســیقی ایران به
دنیا تالش بسیاری انجام دادهاند...
ناگفتــه نمانــد پیــش از حضــورم در
ارکســتر آقای پایور بــه ارکســترهای دیگری
چــون مرحوم حســن رادمــرد هــم راه پیدا
کــرده بــودم ،ارکســتری کــه زیر نظــر وزارت
فرهنــگ و هنــر بود ،اما ارکســتر آقــای پایور
دقیقتریــن کــوک را داشــت و اغلــب بدون
خواننــده روی صحنــه میرفــت بــه همین
دلیل میبایست بدون استراحت ساعتها
تمرین میکردیم .حدود  20ســال با اســتاد
همکاری داشــتم تا آنکه بیمار شدند و خود
بــه خــود گــروه از هم پاشــیده شــد و بعدها
ارکستر بانوان به سرپرستی آقای فروتن راد
تشــکیل شــد و افتخار همراهی با ایشــان را
هم داشــتم .بعد از آقای فروتــن به ترتیب
آقایــان مصطفی پورتــراب و محمد اعرابی
بهعنــوان سرپرســت گروه معرفی شــدند تا
آنکه سرپرســتی به خانم افلیا پرتو رســید و
به طور مــداوم کار میکردیم و این اتفاق تا
اوایل انقالب ادامه داشت...
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سالها
درهنرستان
موسیقی ،با آقای
ظریف همکالس
بودیم و سریک
میز مینشستیم
و این آشنایی
سبب شد به
مرور به یکدیگر
عالقهمند
شویم و پیش از
فارغالتحصیلی
نامزد شدیم و
بعد از یک سال
ازدواج کردیم؛
سال  1339و
حاصل زندگی ما
سه فرزند است
شاهین ،بابک و
کتایون دخترم،
که البته هیچ
کدام موسیقی را
دنبال نکردند و
هر یک در رشته
درسی مورد
عالقه خود ادامه
تحصیل دادند و
موفق
هم شدند.

پیش از آشناییام با استاد هوشنگ
ظریــف ســاز تــار را در ســالهای
ســکونتم در همــدان و بــه طریــق
مطالعــه کتابهــای هنرســتان نزد
ارشد تهماسبی
اســتادانی همچون کاظم لباســی و
موسیقیدان،آهنگساز
و نوازنده تار و سهتار سیاوش دیهیمی آموخته بودم .اما
بعد از مدتی برای بهرهگیری بیشتر
از محضر استادان حاضر این ساز که در تهران سکونت داشتند،
از محل زندگیام به تهران نقل مکان کردم و بواســطه آشــنایی
بــا اســتاد محمدرضــا لطفی توانســتم از محضر اســتاد ظریف
بهرهمند شــوم ،البته منظور از بیان این مطلب ارجحیت دادن
کســی بر دیگری نیســت من از کودکی با آقای لطفی آشنا بودم
و با وجود آنکه به شــوق حضور در کالسهای ایشــان به تهران
آمدم اما به ســبب گرفتاریهای کاریشان ،تنها فرصت کوتاهی
به وجود آمد و بیش از ســه -چهار جلســه نتوانســتم از محضر
آقای لطفی بهره ببرم و کالسهایشان تعطیل شد.
در مــدت زمان چهار ماه که در تهران زندگی میکردم فرصت
چندانی نداشتم بنابراین تصمیم گرفتم به هنرستان موسیقی
بــروم و از محضــر اســتاد ظریف اســتفاده کنم .البتــه پیشتر از
طریــق تلویزیون آشــنا به هنر زیبای ایشــان بودم و از نوای ســاز
او لــذت بســیار میبردم ،بویــژه اجراهای بینظیری کــه با گروه
سازهای ملی به سرپرستی استاد فرامرز پایور داشتند .بنابراین
حدود سه ماه هم در کالسهای شبانه هنرستان از حضور ایشان
بهره گرفتم .استاد هوشنگ ظریف عالوه بر تأکید و توجه به امر
آمــوزش ،در همــان برهــه کاری خود ارکســترهای بزرگی را هم
همراهی کرده و تک نوازیهای بینظیری را اجرا کرده است.
البته تردیدی نیست که بزرگان تارنواز کشورمان هر یک به نوعی
شــاگرد ایشــان بودهاند ،آنچنان که میتوان گفت ســه نســل به
طــرق مختلف بهرهمنــد از محضر و دانســتههای آقای ظریف
اســت؛ بزرگانی که از جملــه آنها میتوان به حســین علیزاده و
داریوش طالیی و دیگرانی همچون خود من اشاره کرد.
حتــی دو نســل از شــاگردان مــن هــم از جمله شــاگردان ایشــان
بودهاند،ازهمینروبهعنوانیکمعلمتارهموارهپیگیرآموزش
این ســاز بوده و کالسهای خود را بهصورت مستمر برگزار کرد و
بیش از شــصت ســال عمر خود را در این راه سپری کرده است؛با
این حال همان گونه که اشاره شد تک نوازیها و مشارکت ایشان
در گروه و ســاخت چهارمضرابهای زیبا را میتوان نشــانهای بر
کارهایی ماندگار از ایشان دانست .نکته دیگری که نباید فراموش
کــرد این اســت کــه در آن دورهای که روزگار جوانی اســتاد ظریف
محسوب میشد نوازنده ویرتوز( )virtusتاربودند ،کما اینکه فرد
دیگری بعد از کلنل علینقی وزیری قادر به اجرای کارهای او نبود
بنابراین در چنین شــرایطی استاد ظریف نخستین کسی بود که
با چنان شــفافیت و لحنی که خاص خودش بود کارهای اســتاد
وزیری را اجرا کرد و این آثار از طریق کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانانمنتشرشدواجراهابهگونهایبودکهاغلببهآنهاگوش
میسپردندوتقلیدمیکردند.
شیوه تار نوازی استاد ظریف بیش از همه تحت تأثیر نوازندگی
استاد فرهنگ شریف است و هم خودایشان و هم همسرش به
آن اذعان دارند و شــاید حتی بتوان او را نوعی فرهنگ شــریف
امــروزی دانســت ،بــه هر حــال آقای ظریف آشــنا و مســلط به
ردیفهــای موســیقی بودند و در این باره از اســتاد خود موســی
معروفی بهرههای بســیاری بردهاند و ایــن یادگیریها در لحن
نوازندگیشــان کامالً مشــهود اســت اجراهایی که قابل دسترس
بوده و در یونسکو هم منتشر شده است؛ البته آن زمان که شاگرد
آقای معروفی بودند با لحن متفاوتی ساز مینواخت اما بعدها
لحن تارش را تغییر داد .همان طور که اشاره شد میتوان گفت
که او فرهنگ شــریفی اســت که آگاه به رمــوز ردیف و نکتههای
مرتبط با ردیف است.
درواقــع میتوان گفت این لحــن را از طریق اجراهــای رادیویی
آقای شــریف کشف کرده و متأثر از آن بوده است .همانطور که
اشاره کردم آقای هوشنگ ظریف عالقه و توجه بسیاری هم به
امر آموزش داشــت و سالهای سال و در دهههای مستمری در
هنرستانموسیقیبهتدریسموسیقیپرداختهوتاهمیناواخر
هم این کار ادامه داشت .تسلط بسیار او به نت و آگاهی نسبت
بــه موســیقی مثل زدنی بــود ،افزون بــر این نوازنده ای مســلط
و تکنیکال اســت و از نظر من مهمترین وجــه درباره او که همه
شــاگردانش هم به آن اذعــان دارند روش ،منش ،خصوصیت
انســانی و اخالقی و مهربانانه اســتاد ظریف اســت که هرگز از او
جدا نشــده و نمیشود .بیهیچ اغراق او هنرمندی است بسیار
دوست داشتنی ،برازنده ،خوش لباس و هنرمندی که عالوه بر
تسلط و آگاهی زیاد از همه نظر رفتار در خور جایگاه هنریاش
را حفــظ میکرد؛ آنچنان کــه همه را تحت تأثیر قــرار میدهد.
جوانــان و نوجوانــان ســالهای دور ،همچــون خود من که ســر
کالسهای او حضور داشتیم او را استادی مثال زدنی مییافتیم.
کالسهــای دائمی تدریس داشــت و با لحن زیبایی ســاز میزد،
وقتــی شــاگردانش در کالسهــای او حضور داشــتند چهره منزه
و پاکیــزه و تارنواز مســلطی را پیش روی خــود میدیدند و همین
مسأله منجر به آنمیشد که ارادت خاصی نسبت به استاد پیدا
کننــد .بهعنوان مثال خود من که از همــدان به تهران آمده بودم
و ســرکالسهای شبانهاش حاضر میشدم میدیدم که با وجود
اینکه هنرجویان در کالسهای روزانهاش حضور داشــتند ،پشت
در کالس صف میبســتند و از او دل نمیکندند .او فراتر از اســتاد
همچونپدریدلسوزباشاگردانشرفتارمیکردوبههمینخاطر
از جایــگاه خاصی برخوردار بــود و امروز جــای بزرگانی همچون
هوشنگ ظریف در فضاهای آموزشی ما بسیار خالیست.
بهطور قطع در تاریخ موســیقی ما ،همه اســتادان و شاگردانش به
نیکی از او یاد میکنند و دوســت داشــتند که اســتاد ظریف دوباره
ســی ســاله میشــد و امکان حضور در کالسهایش فراهم بود .او
طیسالهایزندگیاثراتعمیقیبرموسیقیگذاشتهوبههمین
ی کاش امــکان تداوم
دلیــل همچنین آرزویی مطرح اســت کــ ه ا 
فعالیتهایش فراهم بــود .ای کاش چنین امکانی فراهم بود که
عمر چنین بزرگانی افزایش پیدا میکرد ،اما از آن طرف فراموش
نکنیمکهجامعهقائلبهفردنیست،نسلجوانترهاخواهندآمد
وقدمبهعرصهمیگذارندوجاینسلهایقبلیراپرمیکنند.این
راگفتمکهبدانیمنبایدناامیدانهبهچنینماجرایینگاهکنیم،اینکه
هماکنون اســتاد ظریف دوران بازنشســتگیاش را ســپری میکند
نباید بر این مبنا بدانیم که همه چیز از دست رفته است .برعکس
حتی باید خوشــحال باشــیم که شــاگردان اســتاد ظریــف و امثال
او هســتند و راه آنان را ادامه میدهند .در آخر اگر قرار باشــد استاد
ظریفراتنهادرجملهایتوصیفکنماورااستادیبسیارمهربانو
دوستداشتنیمیدانم.

