پرونده سال

دلیــل هم مســائل اقتصادی و سیاســی مختلفی
که در کشورمان رخ میدهد من را چندان از مسیر
اصلیام دور نمیکند .هرچند بهعنوان فردی که
ســالهای بســیاری در مطبوعات کار کرده درباره
گرفتاریهای این مملکت و از ســویی چشمانداز
پیــش رویمــان مســائلی میدانــم .فرهنگ هم
بخشــی از همین چشمانداز اســت که تأکید دارم
آن را مــردم میســازند نــه دولتهــا و حکومــت
ها .نکته دیگری که بد نیســت در تعریف مفهوم
فرهنگــی وطــن اشــاره کنــم ،ماجــرای فرهنــگ
ایــران شــهر اســت .هــر ازگاهــی صحبتهایــی
نظیر این میشــود که موالنا به کدام کشور تعلق
دارد؟ کشــوری که در آن متولد شــده ،دفن شــده
یا ســرزمینی که به زبان آن شــعر گفته و نوشــته!
اینهــا برگرفتــه از مفاهیــم شوونیســتی(میهن
شــیفتگی) و به گمانم ســاده لوحانه است چراکه
همه مــا متعلق بــه امپراطــوری فرهنگی بزرگ
با عنوان ایرانشــهر هســتیم ،ســرزمینی کــه فارغ
از مرزبندیهــای سیاســی بخشهایی از آســیای
میانــه ،ایــران فعلــی و بخشهــای دیگــری از
کشــورهای اطرافمان را دربرمی گیرد .البته ایران
فرهنگــی را هــم میتوان حتی فراتــر از این دایره
جغرافیایی دانســت ،هر کشــوری که بواسطه داد
و ســتد فرهنگــی رد پایــی از ما در آن هســت هم
بخشــی از ایــران فرهنگیمــان به شــمار میآید.
عالوه بر این خوشــبختانه فرهنگ ایران بواسطه
مهاجــرت ،در نقــاط مختلفــی از جهــان رواج
پیدا کرده اســت .به گمانم همانقــدر که حافظ و
ســعدی به مــا و به محدوده آســیای میانه تعلق
دارند ،رودکی ســمرقندی و سنایی غزنوی هم به
همه کشورهایی که آثارشان را خوانده و از آن بهره
گرفتهانــد تعلــق دارد .بنابرایــن نبایــد فراموش
کنیــم کــه همه مــا بــه فرهنــگ ایرانشــهر تعلق
داریــم و باید تالش کنیــم که الگوی ذهنیمان بر
همین اســاس ساخته شــود .اگر مبنای تفکرمان
در فرهنگ مرزهای قراردادی سیاســی باشــند به
مرور در مســیر کاهش ارتباطات انســانی با دیگر
کشــورها پیــش خواهیــم رفــت کــه اتفــاق خوبی
نیســت .برهمین اساس بهتر اســت قدری زاویه
دیدمــان را گســتردهتر کنیــم و در ایــن راه گرفتار
انحصارگــری و تمایــز قائــل شــدن میــان خــود و
دیگر فرهنگها نشویم .از همین رو میتوان تأثیر
عالقه ای که من فرهنگی به ایران دارم را با تکیه
برهمیــن نگاه به آثاری دید کــه خلق کرده ام ،نه
تنهــا من ،همــه ما اهالی فرهنــگ و هنر به نوعی
در این عشق ورزی به سرزمینمان سهیم هستیم.
خود من هــرگاه با نام ایران روبهرو میشــوم این
گفته دکتر مصــدق در ذهنم نقــش میبندد که:
«وطن همچون معشوقه است ،نه همسر ،گاهی
رفتاری که با این مملکت میشــود مــا را به گریه
میاندازد ».معشــوقه فراموش شــدنی نیست و
درســت مثل عشق به میهن که عالقه ای فارغ از
قراردادهــای میان ما آدمها و مســألهای جاودانه
است.
لوریــس چکناواریــان :آقــای مجابــی به همه
مسائلی که باید اشاره کردند ،از همین رو ترجیح
میدهــم دراین فرصــت ،افزون برایــن بحث به
نکاتی هــم در ارتباط با شــرایط فعلی موســیقی

در کشــورمان اشــاره کنــم ،چراکه موســیقی خواه
ناخواه بخش مهمی از فرهنگ به شــمار میآید.
در راســتای بحثی که به میان آمد باید تأکید کنم
که مــن هیچ جایگاهــی بــرای تعصبهای ملی
و قومــی قائل نیســتم و معتقــدم فرهنگ ،امری
فارغ از همه این مرزبندی هاست .بدون آن برای
هیــچ کشــوری نمیتــوان جایــگاه و ارزشــی قائل
شــد و حتــی میتوان گفــت که کشــور بیفرهنگ
همچون وســیلهای یکبار مصرف است و به مرور
از میــان میرود .اصــاً مهمترین دلیــل پایداری
ایران با وجود طی فراز و فرودهای بسیار ،فرهنگ
آن است .هرچند که متأسفانه عمده این فرهنگ
تــا انــدازه ای به ادبیات یــا اگر دقیقتــر بگویم در
شعر محدود میشود و همین باعث شده از نظر
موســیقی که حیطه تخصصی فعالیت خود من
اســت از سطح جهانی خیلی عقبتر باشیم؛ آن
هــم در شــرایطی که مــا ایرانیان ملتی موســیقی

دوست هســتیم .موسیقی برخوردار از سه بخش
اســت ،بخش نخســت آن همان موسیقی بومی
اســت کــه از آن برخــوردار هســتیم ،آهنگهــا و
ترانههای زیبایی که روستاییان میخوانند دراین
حیطه جــای میگیرند ،هرچند که توجه چندانی
به مکتوب شــدن این بخش موســیقیمان نشده
و از همیــن رو در معــرض فراموشــی اســت.
بخش دوم ،موســیقی ســنتی اســت که بــا وجود
علمی بودن ،پشــت شــعر پنهان شــده و آنطور
کــه باید و شــاید خــود را نشــان نداده اســت .من
معتقــدم در حــوزه موســیقی پیشــرفت چندانی
نداشــتهایم چراکه اغلب نوازندههای ما بهدنبال

ایـــران مـــا

شــعر و موسیقی با کالم هســتند .اما بخش سوم
همان موســیقی کالســیک اســت که کامالً مبتنی
بــر اصول علمی بوده و به اشــتباه در ذهن مردم
جــا افتــاده کــه اینگونــه موســیقیهای علمــی
متعلــق به غربیها اســت در صورتی که اســاس
موســیقی کالســیک همچــون ریاضیــات اســت
یعنــی هر جــای دنیا کــه برویم  2 + 2برابر اســت
بــا  .4ایــن تصور اشــتباهی کــه بخواهیــم بگوییم
چون غربیها در ارتباط با موســیقی کالسیک کار
کردهاند و تخصص بیشــتری دارند این موسیقی
را تنهــا منتســب به آنــان بدانیم! علم موســیقی
گســترده و وسیع اســت و هرچقدر به تحصیل در
ایــن زمینــه بپردازید بازهــم امــکان یادگیری آن
برایتان فراهم نمی شــود .بهعنــوان مثال  12نت
کروماتیــک موســیقی  380میلیــون ترکیب دارد
بنابراین امکان یادگیری همه آن مشــکل و شاید
غیر ممکن باشد.با این حال جای تأسف است که
بگویم کشور ما تا به امروز هم
بخوبــی از این علــم برخوردار
نبوده است؛ در کشور ما خبری
از ارکســترهای خوب نیســت؛
چکناواریان:منبهعنوان
اغلــب نوازندههای خــوب ما
یکایرانیکهاجدادم
هــم یــا از ایــران رفتهانــد یا به
اززمانکوروشکبیردر
علــت دســتمزد کم ،شــرایط
اینسرزمینبودهواز
کار برای آنان فراهم نیســت،
جملهپایهگذاراناین
آنها مجبور هستند طی روز در
کشوربهشمارمیآیند
ارکســتر یا گروههــای مختلف
دلمبرایاینمملکت
کار کننــد بنابراین زمــان برای
میسوزدچراکهعاشق
تمرین بیشــتر با ارکستر وجود
سرزمینمایرانهستمو
ندارد ،از همین رو در موسیقی
بواسطههمینعالقهپنج
کالسیک بسیار فقیر هستیم و
ششاپرابابهرهگیریهمانطــور کــه در این میزگرد
ازشاهنامهفردوسی
مطــرح شــد ،بایــد بگویــم
نوشت هام.ب هطورمثال
فرهنــگ مــا نیازمنــد تعامــل
اپرای
براینوشتنوتولید
بــا دیگــر فرهنگهاســت.
نزدیک
«رستموسهراب»
البتــه در عرصــه موســیقی
زمان
سال
بهبیستوپنج
شــاهد تعصب هــای بیجایی
صرفکردهام.امابازهم
هســتیم کــه ایــن تعصبهــا
تأکیدمیکنموبیاغراق
اجــازه نمیدهد نوازنــده غیر
میگویمموسیقییکی
ایرانی در ارکسترمان مشغول
ازمهمترینبخشهای
فعالیــت شــود .ایــن در حالی
فرهنگوهنراست
اســت که هنــر تعصب بــردار
نیســت .بــا نــگاه بــه ارکســتر
ســمفونیکهای مهــم جهان
خواهیــد دیــد وقتــی یــک
نوازنده آن ارکســتر بازنشسته
میشــود از تمــام دنیا بــرای جــذب و جایگزینی
او تــاش میشــود .آنــان برخــاف مــا هیچــگاه
مخالــف این موضوع نیســتند که رهبر ارکســتر از
کشــور دیگری انتخاب شــود ،حتی ممکن اســت
رهبــر ارکســتر فیالرمونیــک برلیــن از جمهــوری
آذربایجــان انتخاب شــود یا از کشــور چین .البته
پیــش از انقالب حضــور رهبران میهمان بیشــتر
مورد توجه بود و در حال حرکت به این ســمت و
سو بودیم ،آنچنان که نیمی از ارکستر سمفونیک
را هنرمنــدان خارجــی تشــکیل میدادنــد و البته
بــا پیشــرفتهایی هــم روبــهرو شــدیم .درحــال
حاضر وضعیت فعلی موســیقی ما در شــرایطی
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