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ایـــران مـــا

اســت که به گمانم موســیقی یکی از سختترین
و گرانتریــن رشــتههای هنــری اســت ،نگهداری
یک ارکســتر ،اجــرای یک اپرا و حتــی تربیت یک
موزیسین کار بسیار پیچیده ای است .موسیقی از
جایگاه واالیی برخوردار اســت و اغراق نیست اگر
بگویم موسیقی زبان خدا است چراکه تمام دنیا
قادر به درک آن هستند و نیازی به ترجمه ندارد.
«ëëایــران» :بــا توجه بــه موضــوع ایــن میزگرد و
فعالیت شما در خلق اپراهایی چون اپرای «رستم
و ســهراب» و توجه به شعر و ادبیات این سرزمین؛
به نظر شما آیا آنطور که باید و شاید توانستهایم در
موسیقی ایران تصویری از میهن دوستی را نمایان
کنیم؟
چکناواریان :مباحثی همچون میهن دوستی
را نبایــد بــا هنر تلفیق کرد ،چراکــه فرهنگ و هنر
در مرتبه ای بســیار باالتر از بحث میهن دوســتی
و میهن پرســتی است .ما وقتی میتوانیم مدعی
میهن پرســتی شــویم که فرهنگ و هنر خود را به
دنیا نشان بدهیم .البته در عرصه ادبیات و شعر
تــا حدودی موفــق به این کار شــدهایم و بخشــی
از فرهنــگ ایــران را از این طریق بــه دنیا معرفی
کردهایم .البته در زمینه سینما هم اتفاقات خوبی
افتاده اســت ،هرچند که معتقدم سینمای ایران
با سطوح جهانی فاصله بسیاری دارد.
بگذارید به این بهانه بار دیگر اشاره مختصری
به برخی دیگر از مشکالتی که در عرصه موسیقی
وجود دارد ،داشــته باشــم.ما در کشــور خود هنوز
هم یــک هنرســتان خوب موســیقی نداریــم ،در
ایران هزینه تحصیل در موسیقی حتی از پزشکی
هــم گرانتــر اســت؛ قیمــت ســازهای موســیقی
بــاال اســت و آموختــن هــ ر ســازی نیاز بــه معلم
متخصص دارد.
شــاید بگوییــد چرا موســیقی ترقــی نمیکند!
بخش مهمی از پاسخ این سؤال به نبود اسپانسر
بازمیگردد ،اغلب افرادی که به ســراغ موسیقی
میروند ســرمایهگذار هســتند نــه اسپانســر؛ این
درحالی است که در کشــورهای اروپایی حدود 10
تا  20درصد هزینه اداره ارکســترها به عهده خود
ارکسترها بوده و مابقی آن از طریق حمایتهای
دولتــی و مالیاتــی کــه مــردم پرداخــت میکننــد
تأمیــن میشــود .در ایــران هر فردی که به ســراغ
هنر میرود اولین دغدغهاش بازگشــت ســرمایه
اســت .البتــه در تئاتــر ،فیلم هنــری ،اپــرا و ...هم
بــه همیــن صــورت بــوده اســت.ما نبایــد تــا این
اندازه در فکر بازگشــت ســرمایه باشــیم چراکه با
چنیــن نگاهی نه تنهــا ارزش هنر خود را خدشــه
دار میکنیــم بلکــه حتــی جایــگاه آن را هم تنزل
میدهیم .اینکه بخواهیم با برگزاری یک کنسرت
کســب درآمد کنیم و در ازای حضور مردم در هر
اجرا حداقل یکصد هزار تومان بهدست آوریم که
کار بسیار اشتباهی است! شرایط موسیقی و تئاتر
در کشور ما به گونه ای است که تنها طبقه خاصی
قادر به استفاده از آن هستند؛ ما حتی در استفاده
از ادبیات بینظیرمان هم در دنیای ماتریالیســم
امروزی با مشــکل روبهرو شــدهایم .زندگی امروز
مــا به مانند غذاهای فســت فود اســت و فرهنگ
مــا هــم بــه تبــع ایــن عرضــه و تقاضــا تــا همین
حــد تنــزل پیدا کرده اســت .البته شــاید بســیاری

از دوســتان بــا گفتههــای مــن موافــق نباشــند ،با
ایــن حــال من بهعنــوان یــک ایرانی کــه اجدادم
از زمــان کــوروش کبیر در این ســرزمین بــوده و از
جملــه پایهگــذاران این کشــور به شــمار میآیند
دلم برای این مملکت میســوزد چرا که عاشــق
ســرزمینم ایران هســتم و بواســطه همین عالقه
پنج -شش اپرا با بهرهگیری از شاهنامه فردوسی
نوشــتهام .بهطور مثال برای نوشتن و تولید اپرای
«رستم و ســهراب» نزدیک به بیست و پنج سال
زمان صرف کــرده ام .اما بازهــم تأکید میکنم و
بیاغــراق میگویم موســیقی یکــی از مهمترین
بخشهای فرهنگ و هنر است.
رضــا کیانیــان :بگذاریــد مــن بــا بحــث وطن
پرســتی به ســراغ ادامه بحــث بــروم ،واژه ای که
آن را قبــول نــدارم .اصــاً من با هر پرستشــی که
شــکل گروهــی و حزبی پیدا کند مخالف هســتم.
وقتی پرســتش به شکل جمعی درمی آید منجر

بــه تعصب میشــود و نتیجــه اش بــروز عواقبی
خطرنــاک و کور اســت.نتیجه تعصــب در میهن
پرســتی شــبیه عقاید فردی چون هیتلر میشــود
کــه ردپای تاریــک او بر تاریخ جهــان جای گرفته
اســت .از همیــن رو بهتر اســت مهین پرســتی را
بــا میهن دوســتی جایگزیــن کنیــم و کشــورمان
را همچــون خانوادهمــان دوســت بداریــم .نکتــه
دیگری که نبایــد دراین بحث فراموش کنیم این
اســت کــه میهــن در قالــب فرهنگ معنــی پیدا
میکند .اصالً بجز فرهنگ چه چیزی به کشورمان
معنی میبخشد! بیاغراق هیچ چیز! با این همه
به نظر میرسد که شناسنامه ملی و فرهنگیمان
گم شــده اســت .البته معتقدم هرچقــدر هم که

ایــن شناســنامه را لگد و پــاره کنید اســم پدرمان
عــوض نمیشــود! اگــر در عیــن برخــورداری از
شناســنامه فرهنگی خــاص خودمــان در تعامل
با دیگر فرهنگها باشــیم شاهد تعالی خودمان
و دیگــران خواهیــم بــود .در حالی کــه اگر تعامل
بــا تناقــض جایگزیــن شــود و فرهنگ هــا مقابل
هم قرار بگیرند مشــکل ایجاد میشــود ،آشتی و
توگو در نهایت پیشرفت را بهدنبال دارد .چه
گف 
کســانی برای از بین بردن شناسنامههای فردی و
ملی در تالش هستند؟ آنان که نگاههای تمامیت
خــواه دارند! مثالً مجاهدین خلــق بچههای تازه
متولــد شــده اعضــای گــروه را از والدینشــان جدا
میکردنــد و دور از پــدر و مــادر ،در محل دیگری
پرورش می دادند تا پدرو مادر مشخصی نداشته
باشند و در نهایت سازمان را والدین خود بدانند.
اما حتی در این شــرایط هم میبینیم که از جایی
به بعد وقتی بچهها بزرگ شدند بهدنبال والدین
خــود میگردنــد .فرهنگ هم
هیچــگاه از میــان نمــیرود،
بلکــه کســانی کــه بــر ســر راه
فرهنــگ میایســتند از میــان
مجابی:بهعنوانفردی
میرونــد و ...فرهنــگ و هنــر
فرهنگی،وقتیبحث
همچنان باقــی میمانند و راه
آید
وطندرمیانمی
خود را ادامه میدهند.
ربای
مضرابهوش
«ëëایــران» :تأکیــد داریــد باید
صدای
درویشخان،
از منیتهایــی کــه درنتیجــه
عارف،شعرحافظو
تعصبات فکری است بگذریم
مثنویمولوی،بنای
تا به ما برسیم ،از فرهنگ و هنر
در این مســیر چه کاری ساخته
باعظمتتخت
است؟
جمشید،بوفکور
اتفاقــاً
کیانیــان:
هدایتواشعارنیمادر
«منیت»خیلــی هــم بــد
ذهنمنقشمیبندد.
نیســت ،تا من ،من نباشم که
البتهباالترازهمهاینهابه
نمیتوانم باشــم .منتهی این
فرهنگمردمیمعتقدم
منیت تا جایی خوب است که
چراکهسازندگاناصلی
بر ضد دیگران نباشد .بهترین
فرهنگرامردممیدانم
پاسخ به این سؤال را میتوان
ودرستبرخالفتفکر
در گفتههای آقای مجابی پیدا
رایجمعتقدمکهخواص
کــرد ،به قــول ایشــان فرهنگ
همچونجزیرهایمیان
و وطــن مــرز جغرافیایــی
دریایفرهنگمردم
سیاســی نمیشناســند .وطن
هستند
جایــی اســت کــه فرهنــگ مــا
برایمــان تعریف کرده اســت.
شــما به تاجیکســتان که ســفر
کنیــد بــه هیــچ وجــه خــود را
غریبــه احســاس نمیکنیــد،
در ارتبــاط بــا افغانســتان و ســایر کشــورهایی کــه
در همســایگیمان قــرار دارنــد هــم همینگونــه
است؛چرا؟ چون برخوردار از ویژگیهای فرهنگی
مشترک هستیم.
مجابــی :در تأییــد گفتههــای آقــای کیانیــان
بگذارید مثالی بزنم ،وقتی به مشاهده معماری
اسالمی مینشــینیم ،گمان میکنیم این بناهای
تاریخــی ،ســاخته و پرداخته معمــاران خودمان
هســتند ،البتــه بیــراه هــم نیســت ،امــا وقتــی به
پاکستان میروید شباهتهایی در معماری آنان
بــا خودمان میبینید ،در ازبکســتان هــم با ادامه
همین معماری روبهرو میشــوید ،در کشــورهای

