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موســیقی حســی یا به مانند موســیقی پاپ نیســت(.البته این نوع
موسیقیها هم درنوع خود زیبا ومهم هستند) شنوندگان موسیقی
کالســیک اگرچــه تعداد کمــی دارنــد اما با علــم و لــذت از آن بهره
میبرند.
بهنظرشمادرکشورماهمموسیقیدرکنارفرهنگوهنرقرار
میگیردوچنینتعریفیازاینهنروجوددارد؟
خیر.درایران تنهــا فرهنگ و هنر بکاربرده میشــود درحقیقت
باید بگوییم از گذشــته به موســیقی چندان توجهی نداشتند .شاید
بــه این دلیل باشــد که مملکت ما ســرزمین شــعر و ادبیات اســت.
شعرای بزرگی که مردم ما عاشق آنها هستند و باید گفت موسیقی
ســنتی ما نیز بگونهای درپشــت این اشعار پنهان شــده و نمی تواند
خــود را نمایان کنــد .اغلب مردم ایــران از عالقهمندان به شــنیدن
شعرهســتند وهمین امرسبب شده موســیقی سنتی ما که به نوعی
علمی اســت پیشــرفتی نداشته باشــد ولی خب موسیقی کالسیک
غربیکامالًعلماست.
به طور مثال ازابتدا تا پایان مراســم مذهبی کلیســا موســیقی
اســت البتــه بــا کالم کوتاه؛درواقع موســیقی در مســیحیت واروپا
بسیاراهمیت دارد به همین دلیل تغییرات بسیاری داشته است
و یــا درمذهب کاتولیکها که مســیحی هســتند اوایــل توجهی به
موســیقی نداشــتند ولی متوجه شــدند مردم به موســیقی عالقه
دارند و ازطریق موســیقی به خداوند نزدیک ترمی شــوند درست
ماننــد صــوت اذان و یا مراســمهای مذهبی کشــورما کــه مردم را
بــه خــدا نزدیک ترمــی کند .ایــن درحالیســت که در دین اســام
موســیقی مذهبی بســیارزیبایی وجود دارد اما به آن توجه نشــده
و بصورت ســمفونیک ،ارکســترال وعلمی آن را دنبال نکردهاند.
بنابراین بازهم میگویم موسیقی زبان خداست و تمام ملل دنیا
این زبان را میفهمند و درک میکنند و به هیچ مترجمی درمورد
آننیازنیست.
بطورمثال من میتوانم درآن سوی آفریقا کنسرت برگزار کنم و
آنها با موسیقی من پی به مفهوم کار خواهند برد.
همانطور کــه اشــاره کردید مملکــت ایران سرشارازشــعر و
ادبیاتاســتامااینهنردرکنارموســیقیمیتواندزیبایی
خود را دو چندانکندو بهتراســت بگوییم خیلی بیشــتر به
اذهانسپردهشود.
درگذشــته موســیقی کــه خوانده میشــد بــه همراهی دو – ســه
خواننــده ،بــا هارمونــی ،علم موســیقی و بصــورت چنــد صدایی و
متفــاوت بــود .اما امــروزه صداهــا یک صدایــی و یکنواخت شــده و
بهتراستبگویممردمبهصدایسازگوشنمیکنند.
اســتاد روحاهلل خالقی(روحشــان شــاد) همیشــه بــه مــن گالیه
میکردند و می گفتند :تمام تالشم در برنامه گلها این بود که مردم
را با موســیقی ارکسترال آشنا کنم اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد.
هرزمان که صدای آقای بنان از رادیو پخش میشــود مردم صدای
رادیــو را بلند میکنند اما زمانی که صدای ارکســتر پخش می شــود
صــدای رادیو را کــم میکردند؛ البته خــود من هم بارها شــاهد این
مســأله در تاکســی بوده ام .به هرحــال مملکت گل و بلبــل و مردم
عالقهمندبهشعروادبیات(.میخندد)
خودشماچقدربهشعروادبیاتعالقهمندهستید؟
مــن بــا موســیقی بــزرگ شــدم نــه شــعر؛ و شــعر را درخدمت
موسیقی میبینم اما درایران موسیقی درخدمت شعراست .البته
اپراهاییازاشعارشاعرانبزرگچونفردوسینوشتهام.
پیشازانقالبآثارفاخروزیباییازرادیوبهگوشمیرسید.
درواقــع دوران شــکوفایی موســیقی بــه همــان دوران
برمــیگردد،آنزمانخودشــماهمفعالیتهایبســیاری
درعرصهموسیقی،سینماویااپراداشتید.
بلهبههرحالآنزمانبهموسیقیخصوصاًکالسیکغربینگاه
بیشــتری داشــتند و من آن دوران عالوه بر فعالیــت درعرصههای
هنری درامریکا تدریس موســیقی داشتم اما بعد ازانقالب ترجیح
دادمبهآهنگسازیبپردازم.بعدازانقالبهمایراننبودمودراروپا
اجرای کنسرت داشتم و 15ســال بعد و در دوران ریاست جمهوری
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی و به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد به
ایران آمدم.
درایــران از اپــرا اســتقبال میشــود؟ مســئوالن فرهنگــی
چهحمایتهاییداشتهاند؟
اپرا بیشــتردر تئاتر ما اجرا میشــود و درحال حاضر اپرا نداریم.
پیــش از انقــاب مــردم در اپراها شــرکت داشــتند و آرام آرام به آن
عــادت کــرده بودند ولی امــروزه به دلیل شــرایط موجــود و اجرای
ســخت آن ایــن هنــر تقریباًبــه فراموشــی رفته اســت.در اپــرا باید
خواننده درجه یک و اپرا خوان باشــد نه آوازخوان .اگر یک خواننده
بخواهــد به خوبــی اپرا بخوانــد حداقل باید  10ســال درایــن زمینه
تعلیم ببیند .در ادامه بعد از یک خواننده درجه یک ارکستر خوب
و با تجربه به همراه گروه کر و همچنین یک بودجه خوب نیاز است.

در واقع برای روی صحنه رفتن یک اپرا حداقل به  300نفرهنرمند
متبحر احتیاج اســت .اپــرا پرهزینهتریــن بخش موســیقی دردنیا
اســت کــه درآمــد آن از 0تا 1درصد اســت البته درارکســترهای دنیا
از  0تا  20درصد اســت و بیشــتر از آن نیســت اما مردم و دولتهای
مختلــف به این هنرعالقه مندند و به این فرهنگ نیاز دارند و برای
آن هزینــه میکننــد؛ اما درایران بودجــهای برای به اجــرا درآوردن
یک اپرا وجود ندارد.به عنوان مثال به اجرا درآوردن اپرای «رســتم
و ســهراب» از 3میلیون تــا  5میلیون دالرهزینه نیــاز دارد .البته آن
دوران که این اپرا به روی صحنه رفت از ســوی دولت مورد حمایت
قرارگرفتیم.
بهموســیقیکالســیکایرانیچقدرعالقمندهستید؟البته
دراینزمینهتجربهایهمبااستادشهرامناظریداشتهاید.
موسیقی ایرانی رشته کاری من نیست وتجربه زیادی هم دراین
زمینه ندارم .کار من موســیقی کالســیک غربی و تنظیم آن اســت.
البتــه همکاری با دوســت عزیزم آقای شــهرام ناظــری یک تجربه
بود که به پیشــنهاد آقای مرداخانی انجام گرفت و از استقبال بسیار
خوبیهمبرخورداربود.خواندنآقایناظریباارکسترفوقالعاده
بود .من برای کارهای ســنتی و محلی موسیقی نمینویسم و سبک
کاریامنیستوچنینکاریدیگرتکرارنخواهدشد.
یعنیتابهحالبهساختموسیقیمحلیفکرنکردهاید؟با
توجه به اینکه اصالت شما بروجردی است تصمیم ندارید
ازموســیقیمنطقه
خودکاریبسازید؟
من خود را یک
خیــر .امــا مطمئنــم
ایرانی اصیل میدانم
روزی یــک ســوئیت بــرای
و بسیار به فرهنگ
بروجــرد خواهــم نوشــت
و در ایــن مــورد تحقیــق و
ایران عالقهمندم
توجو خواهــم کرد تا
جســ 
و با آنکه رشته
کنم.البته
تنظیم
ارکســتر
با
هنریام کالسیک
پیش ازاین «باله ســیمرغ»
غرب است اما بسیار
را بــرای ســازهای ســنتی
تمایل دارم بر روی
نوشتهام که با گروه مرحوم
ادبیات و موسیقی
اســتاد پایور ضبــط کردیم.
در واقــع نخســتین پارتیتور
ایران چون شاهنامه،
چنــد صدایــی ســازهای
زندگی کوروش کبیر و
ایرانیبود.
یا موالنا اپرا بنویسم و
شــما را بــه عنــوان
کارهای فرهنگی
یکهنرمندمتعهد
ایرانی انجام بدهم
میشناســند؛ ایــن
اما در سطح ارکسترال
تعهدراشــمادرچه
و کالسیک .خدمت به
میبینید؟
ایــن
در
بزرگــی ایــران
مملکتم را دوست
هــای
گ
فرهن
اســت کــه
دارم و تعداد آثاری
مختلف بــه دورهــم جمع
که نوشتهام نشان از
شــده و ایــران را تشــکیل
عالقهمندی و احترام
دادهانــد ،مــن نیــز افتخــار
من به سرزمینم است
میکنمکهاجرای«کوروش
کبیر» پایه گذار این کشــور را
برعهدهداشتهام.
ارامنــه ایرانــی االصل هســتند و چون خــود را یــک ایرانی اصیل
میدانم و بســیار به فرهنگ ایران عالقهمندم و با وجود آنکه رشته
هنریام کالســیک غرب اســت اما بســیار تمایل دارم روی ادبیات
و موســیقی ایــران چــون شــاهنامه ،زندگی کــوروش کبیر و یــا موالنا
اپــرا بنویســم و کارهــای فرهنگی ایرانــی انجام بدهم اما در ســطح
ارکسترال و کالســیک .خدمت به مملکتم را دوســت دارم و تعداد
آثاری که نوشــتهام نشــان از عالقهمندی و احترام من به ســرزمینم
است.
اپرایعاشوراچطور؟
من ازکودکی درمحرم و دســتههای عزاداری بزرگ شــدهام و از
همان دوران در پشــت دســتهها موزیک و ملودیهــا را جمعآوری
میکردم و مینوشتم .به عقیده من پایان خط همه ادیان ،خداوند
اســت؛اختالف ادیــان ما در بین و چشــم مردم اســت نه در چشــم
پیغمبران و همه ما به خدا وصل میشویم و در یک کشتی هستیم.
درخصوصموســیقیفیلــموآثاریکهدرایــنزمینهخلق
کردهایدتوضیحمیدهید؟
پیش ازانقالب فیلم موزیک بسیاری ساختهام و بعد از آن دیگر
در این زمینه فعالیتی نداشــتم به این ســبب که کار من نوشــتن اپرا
و ســمفونی اســت وایــن کار تنها یک تجربه موســیقایی بــود .من از
کودکی با ســینما بزرگ شــده ام؛ پدرم 5-6سینما در تهران ساخته
اســت ولی با این تفاســیر به ندرت ســینما میروم و بیشترعالقه به
تئاتردارم.

نقاشیازدیگرهنرهایخوبشمااستکهتبحرخاصیهم
در این زمینــه دارید ،هنگام نقاشــی کشــیدن از حس و حال
خوبــیبرخوردارید.آیادراینحس،تصویر رویموســیقی
شمااثرمیگذاردویاموسیقیرویتصویرشما؟
مــن در نقاشــی بــه موســیقی فکر مــی کنــم و آن حســی را که در
موســیقی دارم بجــای اینکــه بــه نــت تبدیــل شــود به رنــگ تبدیل
میکنم.
موسیقیچقدربهتصویرشمارنگمیدهد؟
موســیقی رنگهای بسیاری دارد؛ ممکن اســت برای من رنگ
سبز باشــد و برای شما به رنگ آبی.البته نقاشیهای من یک حس
ناخودآگاه است نه علمی؛ حس و عشقی که روی بوم پیاده میکنم
به سبک خودم است و تقلید از کسی نیست.
حسموسیقاییشــماتنها روینقاشیتأثیرگذاراستیادر
سینماوتئاترهمبهچشممیخورد؟
قطعاًبیتاثیرنخواهد بود؛ موســیقی در تمام زندگی من نقش
داردوشایدروزیروییکموسیقیفیلمیبسازموبهمانندچارلی
چاپلیــن از بازی ،ســاخت موســیقی و تمام مســائل فیلــم برعهده
خودم باشد حتی با یک دوربین 16میلی متری .چندان درقید و بند
تشــریفات نیســتم و به نظرم هنر در سادگی اســت البته باید حرفی
برایگفتنداشتهباشد.
درخصوص ارکســترهای ایران توضیح دهید؛ ارکســترهای
ملی یا ســمفونیک تا به امروز به
آن جایــگاه ثابــت نرســیدهاند
وهنوزهــم مشــکالتی پیرامــون
آنهــا وجــود دارد درحالــی کــه
همانطــور که شــما اشــاره کردید
فرهنــگ ،هنــر و موســیقی که در
رأس آنهــا ارکســترها هســتند
مســألهایمهــمودرواقعمعرف
فرهنــگوهنرهرکشــوروملیتی
استامامتأسفانهدرایرانهنوز
ایــنجایگاهثباتوجــودنداردو
تغییــرات بســیاری درآن بوجود
آمدهاست.بهنظرشمابرایسرو
ســاماندادنبهاینارکســترچه
بایدکرد؟
ارکســتر یکی از ســختترین
ســازمانهای هر کشــوری است
حتــی ســخت تــر از هــر ارتــش.
زمانی که ارمنســتان بودم چهار
ژنرال روســی به کنســرتم آمدند
من هم ســمفونی چایکوفسکی
را رهبــری میکــردم .مــردم این
کشــور بــه موســیقی و ارکســتر
بســیاراهمیت میدهنــد و بــا
موســیقی بــزرگ شــدهاند.آنها
آمــده بودنــد ببیننــد چــه کســی
ارکسترشــان را رهبــری میکند.
من هم بــا حالی شــیطنتآمیز
خطــاب به آنهــا گفتم شــما میدانید ارکســترصد نفــرهای که روی
صحنه ساز می زنند از ارتش شوروی هم قوی ترهستند؟
ژنرالهــا خندیدنــد و فکر میکردنــد با آنها شــوخی میکنم اما
نگاهشــان کــردم و گفتم ایــن نوازنــدگان با یک حرکت دســت من
به صــورت همزمان یــک نت را اجــرا میکنند ،حتی ممکن اســت
درحیــن اجرا چند صــد هزار نت بیــن نوازندگان تبادل شــود اما آیا
ارتش و ســربازان شــما با یک حرکت دســتتان 100گلولــه همزمان
شــلیک میکنند! روسها با شــنیدن این مثال حرفم را فهمیدند و
تشویقمکردند.
بــه نظــر من بــا نظمتریــن ارتش دنیــا ارکستراســت اگــر ارتش
دیســیپلین داشــته باشــد ،تمام دنیا را میگیرد که متأسفانه وجود
نــدارد .به آنها گفتم شــما یک ســرباز را دوســال تربیــت میکنید تا
سرباز شود و آشنا با فنون نظامی اما نوازندههای ارکستر از 7سالگی
ســاز می زنند و در 30ســالگی وارد ارکســتر شــدهاند یعنی ســالهای
بسیاربهدنبالکسبتجربهبودند.ارکسترمامثلارتشبهآننظم
وترتیب و دیســیپلین نرســیده و تا به امروز فرمانده خوبی نداشــته
اســت .بنابراین کســی که رهبــری ارکســتر را برعهده می گیــرد باید
ســالهای ســال تجربه رهبری داشته باشــد .رهبرارکســتر ایران باید
بیــش از  20بارآثار خود را رهبری کرده باشــد نه آنکه زمان تمرین با
گــوش تمرین کند و یاد بگیرد و بهجای آنکه از ارکســترجلوتر باشــد
همزمان با ارکســتر پیش برود.این مسائل سبب میشود ارکستر ما
هیچگاهپیشرفتنداشتهباشد.

