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از موسیقی شرقی
الهام گرفتهام
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توگوها :ندا سیجانی
گف 

گفتوگو

تریوی جز ازکشــورایتالیا شــامگاه شــنبه  26بهمن ماه نخســتین اجرای
بخش موســیقی بینالملل را در تاالروحدت روی صحنه برد .لوکا آکینو
سرپرســت این گروه موســیقی و نوازنده ساز ترومپت اســت که دراین
برنامــه بــا همراهــی فابیوگیاچینو نوازنــده پیانــو و داومیرانــدا نوازنده
کنترباس قطعاتی را بهصورت بداهه برای مخاطبان اجرا کردند.
لوکا یکــی ازاســتعدادهای ترومپت
نوازی ایتالیا اســت و صدای سازش
منحصــر بــه فــرد و خالقانه اســت.
موســیقی آکینــو ریشــه دربداهــه
نوازیهــای مایلــز دیویــس و چــت
بیکراســت و درواقــع بازتابــی
ازموســیقیهای جــز ،هیــپ هاپ و
گرانج در آثار او نمایان است.

پرداخت کرد.
اوعالقهمنــد بــه موســیقی شــرقی
اســت و از این موسیقی بسیار الهام
گرفتــه البته آشــنایی او با موســیقی
شــرقی بواســطه گــوش دادن بــه
آثــار  Jon Hassellنوازنــده مشــهور
ترومپــت امریکایــی اســت .لــوکا
درادامه بیان کــرد :از کودکی به آثار
 Jon Hassellعالقهمنــد بــودم .او
ســالها در خاورمیانــه زندگی کرده
و آشنا با موسیقی این منطقه است
و نواهایــی که بــا ترومپت مینوازند
تأثیرگرفته از موســیقی شرقی بوده
اســت .البته بعد ســاخت آن آلبوم
که به ســفارش یونســکو بود من نیز
تحــت تأثیــر موســیقی شــرقی قرار
گرفتم.

او درمــورد تأثیرموســیقی درتبادل
فرهنگــی ملتهــا افــزود :ســالها
پیــش در کمپیــن میــراث جهانــی
یونســکو شــرکت کردیــم و اجرایــی
در شــهر پتــرا (اردن) برگــزار شــد
البتــه موزیســینهای بســیاری از
کشــورهای مختلف شرکت داشتند،
ایــن کنســرت در واکنــش بــه حمله
طالبــان بــه اردن بــود و در آنجا بود
کــه بــه قدرت موســیقی پی بــردم و
بایــد گفــت هنروموســیقی ملتها
را بــه یکدیگــر نزدیک میکنــد .لوکا
آکینــو  4ســال قبــل آلبومی منتشــر
کــرد کــه موضــوع آن صلح بــود که
بــا حمایت یونســکو تهیه شــده بود
وعوایــد آن آلبــوم را بــه خانــواده
قربانیــان حملــه طالبــان بــه اردن

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

خود را شاگرد معنوی
استاد شجریان می دانم
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ضابیطنبیزادهازموسیقیدانانوخوانندگانشهیرجمهوریآذربایجان
شــامگاهیکشــنبه 27بهمننخســتیناجرایخودرادرقالبجشــنواره
موســیقی فجردر ســالن خلیج فارس فرهنگســرای نیاوران برگــزار کرد.
در کنســرت اخیرعلی اصغر ممــداُف نوازنده تار وخیام ممــداُف نوازنده
کمانچــه ،ضابیــط نبــیزاده را همراهــی کردنــد اجرایی که درســه بخش
موسیقیمقامی،ماهینی(ترانه)وترانههایفولکلوربود.
هــدف و فعالیــت ضابیط نبــیزاده
ارائــه و معرفــی موســیقی مقامــی
آذربایجان است .او که از سال ۲۰۰۰
تاکنــون مشــغول تدریــس در کالــج
موســیقی باکو اســت ،بارها بهعنوان
نماینــده موســیقی آذربایجــان در
جشنوارههای جهانی شرکت داشته
وهمچنیــن در شــهرهای مختلــف
ایــران نیــز کنســرت هــای بســیاری
برگزار کرده است.
نخســتین بــاری کــه نبــیزاده بــه
ایــران آمــد ســال  1994بود بــه گفته
او«:زمانی که به ایران آمدم آیتاهلل
العظمی محمدعلی اراکی به تازگی
درگذشــته بود و بعد از آن  9بار دیگر
هــم به ایران ســفرکردم و در ســینما
آزادی اجرای برنامه داشتیم ،همان
سینمایی که آتش گرفت .بهطورکلی
شــاید بیش از  14کنســرت در تهران
برگزارکــرده باشــم .البتــه
اجراهــای بســیاری هــم در
شهر تبریز داشتهام».
اجــرای آن دوره درتهــران
بــا همراهــی هنرمنــدان بزرگ
جمهــوری آذربایجــان چــون «هابیل
علــی اف»« ،عاشــیق عدالت نصیب

اوف»« ،تیمورمصطفی اوف»« ،رامیز
قلیاف»« ،واصف آدی گوزلاف» و...
برگزار شد .همچنین به دعوت وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اجراهایــی
هم در تاالر وحدت انجام شد.
او در ادامــه افــزود :حضــورم در
جشــنواره موســیقی فجر برای اولین
بار اســت و به عقیده من ،جشــنواره
بــزرگ و شــناخته شــدهای اســت و
فرصتــی بــوده تا گروههــای مختلف
موســیقی از شــهرها و کشــورهای
مختلف برای ارائه یک اجرای فاخر
به دورهم جمع شوند.
نبیزاده در مورد اشتراکات موسیقی
آذری جمهــوری آذربایجــان و ایران
بیــان کــرد« :ایــران و آذربایجــان
مشترکات موســیقایی بسیاری دارند
و البته تفاوتهایی هم دیده میشود
کــه بیشــتر در تحریرها یــا مقامهای
آذربایجــان یــا پردههــای موســیقی
است .موســیقی فولکلور آذربایجان
بیشــتر برمبنــای ترانــه اســت امــا
دســتگاههای موســیقی آوازی ایران
هــم بســیار فاخر و ارزشــمند اســت.
بهطور مثال آوازهایی که در دستگاه
موســیقی چهــار گاه ایــران و ُمقــام

ســه گاه آذربایجان خوانده میشــود
شباهتهای بسیاری باهم دارند».
تصنیف زیبا و ماندگار «مرغ ســحر»
بــه خوانندگــی اســتاد محمدرضــا
شــجریان ازجملــه قطعاتــی اســت
کــه در ایران و جمهــوری آذربایجان
طرفــداران بســیاری دارد .نبــیزاده
درادامــه بیان کرد :مــردم جمهوری
آذربایجان اســتاد شــجریان را خیلی
دوســت دارند و او را خواننده بزرگی
میداننــد ،صدایــش را میشــنوند و
بهخاطــر اجراهــای اصولی دســتگاه
موسیقی ایران او را تحسین میکنند
او یکــی از مفاخــر موســیقی دنیــا
اســت .عالیــم قاســم اف خواننــده
شــهیر آذربایجــان و آقای شــجریان
هنرمنــدان بســیار بزرگــی هســتند
و در یــک ترازقــرار دارنــد 30 .ســال
اســت که با موســیقی ایرانی آشنایم
و گــوش میکنــم و در ایــن ســالها
بیشــتر بــه آثــار آقــای شــجریان
عالقهمنــدم هســتم و با آواز ایشــان
با موســیقی آوازی ایران آشــنا شدم
و ســعی میکنم آن را بدرستی اجرا
کنــم و همچنــان این مســیر را ادامه
میدهم .آقای شجریان فراتر از یک
خواننده و موســیقیدان اســت کســی
کــه موســیقی را خــوب میشناســد و
خــود را شــاگرد معنوی موســیقی او
میدانــم .بهعنــوان مثــال دســتگاه
افشــاری در کشــور ما وجود ندارد اما
مــن بــا گــوش دادن به کاســتهای
آقــای شــجریان بــا ایــن دســتگاه
موســیقی آشــنا شــدم و آن را اجــرا

سایت جشنواره موسیقی فجر

آقای ظریف
بعد از استعفا
از دانشگاه،
آموزش
موسیقیرا
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غصه خورد و
غصههایشرا
در سینه حبس
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شدت یافت و
در این مدت
جز دوستان
و شاگردان
صمیمیاش
کسی حالی از او
نمیپرسد

ایــن نوازنــده برای نخســتین بــار به
ایران آمده و درفســتیوال موســیقی
فجــر شــرکت کــرده اســت در واقــع
آشــنایی او با این جشــنواره بواسطه
مدیربرنامــهاش انجــام گرفتــه
کــه پیــش از ایــن چندیــن بــار و در
همراهی با دیگر نوازندگان ایتالیایی
به ایران سفرکرده و آشنا با جشنواره

موســیقی فجر اســت .او درگفتوگو
بــا «ایــران» از عالقهمنــدیاش بــه
موســیقی جز میگوید :از  17سالگی
بــه موســیقیهای راک ،گرانــج و
گروههــای جــز امریکایــی عالقهمند
شدم و بسیار گوش میدادم تا آنکه
در  20ســالگی عمویم یک ترومپت
برایــم خرید و با این ســاز کار خود را
شروع کردم البته هیچ گاه موسیقی
را بهصــورت آکادمیــک دنبــال
نکردهام و اغلب کارهایم بهصورت
بداهه است.
آکینــو در ادامــه بیــان کــرد :زادگاه
موســیقی گــروه مــا برگرفتــه
ازموسیقی سنتی کشــورایتالیا است
و با ترکیب موســیقی جز ،که از نگاه
من یک هنر بداهه نوازی است.

خبرگزاری آنا

خانمپرتواصراربسیاریداشتندمنتدریسموسیقیانجامبدهماماهماندوران
هم در حوصلهام نمیگنجید ،اما آقای ظریف عالقه بسیاری به آموزش داشتند و
معلــم بزرگی بودند و به مدت  60ســال ،ثمره علــم و دانش خود را به هنرجویان
آموختنــد ».هوشــنگ ظریف ســبک متفاوتــی در تارنــوازی داشــت ،اســتناد او در
تدریس به ردیف استادش موسی خان معروفی است .ردیفی که موسی خان طی
 ۳۰سال و با بهرهگیری از ردیف میرزا عبداهلل و آقاحسینقلی و برخی دیگر از قدما
نوشته است .استاد ظریف معتقد است این شیوه کاملترین ردیف است و خود را
بهعنوان یک شاگرد موظف میداند که آن را تدریس کند .کتاب «دستور مقدماتی
تــار و ســه تار» نوشــته زنده یــاد روحاهلل خالقی که در میان هنرجویان موســیقی با
نام کتاب اول و دوم معروف اســت سالهاســت در هنرســتانها و آموزشــگاههای
موسیقی بهعنوان کتاب مقدماتی نوازندگی این دو ساز تدریس میشود .این کتاب
در ابتــدا بهصورت جزوههایی بود که اســتادان هنرســتان آن را تدریس میکردند.
اما هوشــنگ ظریف تمامی این جزوهها را جمــعآوری و تصحیح کرد و بهصورت
یک کتاب منتشر شد که یکی از پرکاربردترین کتابهای موسیقی ایرانی است .آثار
صوتــی بســیاری هم دارد که مربوط اســت به برنامههای متعــدد گلها که ضبط و
پخش شــده اســت و تکنوازیهای زیبایی از خود به یادگار گذاشته است اما کاست
«اصفهان دشتی» یکی از بهترین نمونههای تکنوازی تار در ایران است.
هوشنگ ظریف و پروین صالح هر دو از چهرههای بنام و شناخته شده موسیقی
ایران هســتند و درکنار زندگی مملو ازعشــق خود ،هنر موســیقی را هم عاشقانه
دنبال کردند؛ آنها آموختند و آموزش دادند تا آیندگان هم رهرو راه آنها باشند
و سالها شــاگردی در محضر بزرگان موسیقی چون روحاهلل خالقی ،ابوالحسن
صبــا ،موســی معروفی ،جواد معروفی و ...و تعلیــم و تربیت از منش و هنر این
بزرگان را به نســل جوان هم انتقال دادند اما سرنوشــت آن هنرســتان موسیقی
ملی و آنچه امروز با عنوان هنرستان موسیقی شناخته شده است دنیای دیگری
است و همین اتفاقات تلخ و فشارهای عصبی هوشنگ ظریف را بیمار کرد و با
بیماری آلزایمرهمه آن روزهای تلخ و شــیرین زندگی به فراموشــی سپرده شد
تا دیگر نداند چه بر ســر نســل جوان موســیقی آمد و سرنوشت آن همه تعلیم
و تربیت چه شــد؟ همان سرنوشــتی کــه گریبان زنده یاد حســین دهلوی را هم
گرفــت و هیچ گاه به آرزویش نرســید و ســرانجام به گفته شــاگردانش دق کرد؛
حســین دهلوی و هوشــنگ ظریف نتوانســتند رنجی را که بر سر موسیقی آمده
اســت را تاب آورند و چون صدایشــان به جایی نمیرســید به یکباره به ســکوت
نشســتند امــا سینهشــان پــر درد بــود ،دهلــوی کــه رفت امــا مرهمی هــم برای
زخمهای هوشــنگ ظریف پیدا نشــد .براستی چه چیزی ســبب شد مسیر هنر،
موســیقی و آموزش تغییرکند و نگاههای فرمایشــی و سفارشی بتوانند به مراکز
آموزشی بویژه هنرستان موسیقی ملی که یادگار کلنل علینقی وزیری و روحاهلل
خالقی است راه پیدا کنند!
خانم صالح نقش استاد بزرگی چون هوشنگ ظریف در تربیت و آموزش موسیقی
را اینگونه نقل میکند« :متأسفانه در حال حاضر فضای آموزشی بسیار تغییر کرده
نه شاهد تدریس استادان و معلمان موسیقی خوب هستیم و نه هنرجوها دل به
کار میدهند .بهتر است بگوییم موسیقی را تفننی و از سرتفریح و سرگرمی دنبال
میکننــد .مدرس خوب ابتدا باید یک هنرمند عاشــق و با اخالق و منش درســت
باشد و مانند یک پدر دلسوزانه رفتار کند تا بتواند شاگردانش را با جان و دل آموزش
بدهــد.از آقایان حســین علیزاده ،ارشــد طهماســبی یــا دیگران ســؤال کنید روش
تدریس آقای ظریف چگونه بود و با موســیقی چه کرد!؟ آقای ظریف موســیقی را
نت به نت تدریس میکرد و برای آموزش صحیح ســاعتها وقت میگذاشت تا
هنرمندان نخبــه را در اجتماع پرورش بدهد .من همچنان تأکید میکنم مدرس
واقعــی باید شــاگردانش را مانند فرزند خود دوســت بدارد تــا از طریق این ارتباط
عاطفــی ،احساســش را به آنها انتقال دهد .متأســفانه باید بگویــم در حال حاضر
مســائل مالی و خیلی مســائل دیگر به همه هنرهای ما نفوذ پیدا کرده و واژه هنر
و هنرمند را کامالً تغییر داده است .فراموش نکنیم رسانه ملی هم نقش بسیاری
دارد؛ آن دوران از ساعت  8شب برنامه رادیو پخش آثار هنرمندانی چون دلکش،
فاختهای ،بنان و ...بود اما امروز تلویزیون به جای نشان دادن ساز شهناز ،گل و بلبل
نشان میدهد و این فاجعه بزرگی است؛ واقعاًنمیدانم سیاست کاری رسانه ملی
چیست! موسیقی نوازشگر روح انسان است نه تخریب جامعه.
بیتردید همین بیاحترامیها و برخوردهای نادرســت ســبب شد بعد از انقالب
هیچ یک از آن هنرمندان در تلویزیون حضور نداشته باشند و اوضاع روز به روز بدتر
از گذشــته میشود .شــرایط موسیقی بانوان هم که مشــخص است من و خانمها
افلیا پرتو ،ارفع اطرایی و گیتی وزیری تبار از بازماندههای نســل گذشته هستیم که
در صحنــه امروز حضوری نداریم .البتــه من بعد از انقالب بهدلیل بیماری آرتروز
بازنشسته شدم و درواقع نخستین کسی بودم که از ارکستر ملی کنارهگیری کردم و تا
به امروز نه تدریسی دارم و نهسازی مینوازم».
هوشنگ ظریف و پروین صالح در این سالها مشوق یکدیگر بودند و در کنار هم و
در سفرهای متفاوت ،روزگارخود را بدون کمترین حاشیه و مسألهای گذراندند و در
اینسالهایمیانسالیهمهمچنانکناریکدیگربهسرمیبرند؛هیچگاهابرازگالیه
و دلخوری نداشتند اما تنها گالیه استاد اجحاف در حق هنرجویان بود و پذیرش آن
را نداشت .او از اعضای هیأت انتخاب دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و هنرستان
موسیقی بود و نمیتوانست به خود بقبوالند کسی که شناختی از موسیقی ندارد در
دانشگاه تحصیل کند و در مقابل فردی که با عشق و دانش موسیقی را انتخاب کرده
براحتی کنار گذاشته شود و در آخر تصمیم خود را گرفت و از دانشگاه استعفا کرد.
خانم صالح میگوید« :آقای ظریف بعد از اســتعفا از دانشگاه ،آموزش موسیقی
را بهصــورت خصوصی برگزار کرد ،بدون آنکه وجهی از شــاگردانش دریافت کند.
امــا آنقدر غصه خورد و غصههایش را در ســینه حبس کرد تا آرام آرام افســردگی
گرفت و بیماریش شدت یافت و در این مدت جز دوستان و شاگردان صمیمیاش
کسی حالی از او نمیپرسد .سه سال است که در این خانه نشستهام و جز برای رفتن
دکتر از منزل خارج نشدهام؛ البته وظیفهام است آن زمان که عقدنامهمان را امضا
کردیم تعهد دادیم در خوشی و ناخوشی در کنار هم باشیم و همدیگر را فراموش
نکنیم .هوشنگ ظریف بزرگترین افتخار زندگی من است او برای من استاد ،همسر
و یک رفیق مهربان اســت .در این ســالها کوچکترین بیاحترامی از ایشان ندیدم
چرا که او پرورش یافته روحاهلل خالقی بود و انســانیت مهمترین درســی بود که از
او آموخت .همین چند روز پیش بهدلیل کبودی انگشــتانش حلقــه ازدواجمان را
از دســتش درآوردم ،در پشــت این حلقه تاریخ ازدواجمان حک شــده ،یادگار آن
روزهای خوب هنرستان موسیقی ملی و ....بیان این همه خاطرات زیبا و تلخ و
شیرین از استاد «هوشنگ ظریف» دنیای دیگری از او برایم میسازد
به دیدارش میروم ،در گوشــهای از اتاقش روی تخت دراز کشیده
و نگاهــش بــه نقطــهای خیره مانــده .موهای لخت و ســفیدش
صورت او را همچنان زیبا و دلنشــین نشان میدهد اما انگشتان
دستش دیگر رمق در دست گرفتن تار و در شور نواختن را ندارد.
عاقبت آنهایی که او را خانهنشین کردند چه خواهد شد؟ استاد با
همان چشمان پر مهرش که یک دنیا حرف در آن نهفته
است نگاهش را به من میدوزد .با خودم میگویم
چه خوب اســت که در روزگار چنین مردی زندگی
میکنم.

گفتوگو با لوکا آکینو نوازنده ترومپت
درباره حضور در بخش بینالملل جشنواره موسیقی فجر

میکنم .به یاد دارم سالها پیش که
جوان بودم و سفری به ایران داشتم
ســعی کــردم آواز ایرانــی بخوانــم
آقــای شــجریان گفتنــد :در اینجــا به
اندازه کافی موســیقی ایرانی خوانده
و شــنیده میشــود بســیار دوســت
داریــم آواز آذری بخوانیــد کــه برای
ما شــیرین ترو لذت بخشتر اســت.
بســیاری از عالقهمنــدان موســیقی
آوازی در ایــران و آذربایجــان
عالقهمندنــد ماننــد ایشــان بخوانند
البته کار آسانی نیست.
امــا در مــورد قطعــه «مــرغ ســحر»
بایــد بگویــم ملــودی ایــن کار در
ایــران و آذربایجــان مشــترک اســت
و تفاوتــی نــدارد البتــه اصــل ایــن
قطعــه ســاخته یکــی از آهنگســازان
ایرانــی اســت و در دســتگاه ماهــور
اســت و اگر اشتباه نکنم نخستین بار
صفیالدین ارموی ردیفهای آن را
نوشــته اســت و برخی از ساختههای
او میــراث مشــترکی اســت و کمــک
کــرده تــا موســیقی آذری و ایرانی به
هم نزدیکتر شوند .البته قطعه ای
که در ایران خوانده میشــود اشــعار
کوتــاه تــری دارد امــا در آذربایجــان
بــه مــدت  45دقیقــه ایــن کار اجــرا
میشــود و شــاعر آن علــی ســلیمی
است.
ضابیــط نبــیزاده از  6ســالگی بــه
موســیقی عالقهمنــد میشــود اما از
 25ســالگی بهصــورت حرفــه ای آن
را دنبال میکند و آموزش میبیند.
این خواننده درمورد عالقهمندیاش
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بــه موســیقی آوازی ایران بیــان کرد:
آواز بنیــان موســیقی آذربایجــان
و ایــران اســت امــا در نــوع ارائــه آن
تفاوتهــا و مهارتهــای خــاص
وجــود دارد .ناگفته نماند موســیقی
آذربایجــان در یــک برهــه زمانــی
تحــت تأثیــر موســیقی ایــران قــرار
گرفته است.
او در مــورد بهرهگیــری از اشــعار
شــاعران ایرانــی در موســیقی آذری
اظهــار داشــت :شــاعران بزرگــی
چــون محمد حســین شــهریار ،شــاه
اســماعیل خطایــی ،ابوالقاســم
نباتی و...در ایران هســتند که اشــعار
زیبایی به فارســی و آذری سرودهاند
و درواقــع آثار مشــترکی اســت که در
ایران و آذربایجان اســتفاده میشود
اما بهطور مثال نمیتوانیم از اشعار
ســعدی در موســیقی آذربایجــان
بهــره ببریــم چــرا که ســبک خاصی
دارد و در موســیقیهای مقامی قرار
نمیگیرد اما اگر به عقبتر برگردیم
خواهید دید اشــعار بســیاری هستند
کــه در بهکارگیــری موســیقی آذری
و ایرانــی مشــترک هســتند .اشــعار
شــاعرانی چون فضــلاهلل نعیمی یا
عمادالدین نســیمی .ناگفتــه نماند
چــه خــوب اســت کــه اشــعار دیگــر
شــاعران بــزرگ ایران چــون نظامی
گنجــوی یــا فزونــی اســترآبادی بــه
آذری ترجمه شــود و مورد اســتفاده
قرار بگیرد.
او در ادامــه دربــاره تأثیرموســیقی
درتبــادل فرهنگــی ملتهــا گفــت:
اگرمی خواهید کشوری را بشناسید به
موســیقی آن گوش بدهید همه چیز
از طریق موســیقی قابل درک اســت
و در روابط کشــورها اهمیت بسیاری
دارد .بهتــر اســت بگویــم آنقــدر که
موســیقی میتوانــد در حل مســائل
ملتهــا تأثیــر گذارباشد،سیاســت و
سیاســتگذاران نمیتواننــد چــرا کــه
موســیقی زبــان بینالملــل اســت و
بــه همیــن ســبب هیــچ گاه محصور
نمیشود و اگر فرصتی باشد دوست
دارم با نوازنده هــای ایران همکاری
داشته باشم.
او میگویــد :تمــام عمــرم را بــرای
موســیقی گذاشــتهام و موســیقی
زندگی من شــده اســت من بهخاطر
موســیقی بــه کشــورهای مختلــف
دنیــا ســفر کــردم و دوســت دارم
همه بدانند موســیقی چیســت و آن
را احســاس کننــد و امیــدوارم کــه از
موسیقی قدر شناســی شود .در حال
حاضر موســیقی آذربایجــان و ایران
در دنیــا شــنیده میشــود و همــه به
آن عالقهمند هســتند خــود من هم
ســالها اســت تجربیاتم را به نســل
جوان منتقل میکنم.

