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همایون شجریان، فردین خلعتبری در مراسم رونمایی از آلبوم گاه فراموشی مطرح کردند:

فعالیت خوانندگی ام بر اساس سلیقه روز و تغییرات زندگی امروز است
مخاطبان برای حضور در ۱۰کنسرت رایگان ثبت نام کنند

بخش فرهنگی - نشست خبری رونمایی از آلبوم گاه فراموشی با خوانندگی 
همایون شجریان و آهنگسازی فردین خلعتبری امروز پنجشنبه ۲۲اردیبهشت ماه 

در تاالر وحدت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم رونمایی و نشست خبری آلبوم گاه فراموشی با 
صدای همایون شجریان و آهنگسازی فردین خلعتبری، رضا موسوی مدیر هنری 
پروژه با همراهی مسئوالن ایکس ویژن اسپانسر آلبوم ظهر امروز روز پنجشنبه ۲۲ 

اردیبهشت ماه در تاالر وحدت تهران برگزار شد.
هومن خلعتبری و همایون شجریان در ابتدای برنامه به حاضران خوش آمد گفتند.

در ادامه خلعتبری گفت این چهارمین همکاری من با همایون است. در واقع 
موسیقی سریال جیران و آلبوم گاه فراموشی سومین و چهارمین همکاری ماست.و 

کیست که از همکاری با همایون شجریان رضایت نداشته باشد.
هومن خلعتبری در ادامه، درباره این موضوع که چرا در آلبوم گاه فراموشی از  
نوازندگان غیر ایرانی بهره برده، گفت: این اثر مبتنی به موسیقی است که به 
نوازندگان خاصی نیاز داشت. او افزود: این اثر کوارتتتی چهارنفره است و در آن 
رویکردی داریم که بداهه نوازی با یک گونه خاص بخشی از آن است. من  با شیوه و 

آثار دوتا از نوازندگان آشنا بودم. دونوازنده دیگر هم در کارشان تبحر دارند.
او ادامه داد: اگر نوازندگان دیگری قطعات آلبوم را می نواختند، اثر تمبر دیگری پیدا 
می کرد و آنی نبود که االن هست. در ادامه مراسم همایون شجریان گفت: آلبوم 
گاه فراموشی در کل آمیزه ای از موسیقی ایرانی و جز است و نقطه مشترک ایهامی 
است که در آن وجود دارد. همایون توضیح داد: فردین اشعار آلبوم را سروده و 
آهنگ آنها را ساخته است. در چنین مواردی باید به شعر و موسیقی نگاه مشترک 

داشته باشیم چون از هم جدا نیستند.
اساس  بر  فردین  و  هستند  دست  چیزه  کارشان  در  نوازندگان  گفت:  همایون 
ویژگی هایشان به ساخت قطعات پرداخته  و بخش هایی هم  بداهه بوده اند. کلیت 

آلبوم پیچیده نیست و متشکل از چهار نوازنده و یک خواننده است.
همایون شجریان در ادامه درباره برگزاری کنسرتهای گذشته و آینده اش گفت: 
اجرای زنده را زیاد درباه اش صحبت کرده ایم. بخاطر کرونا اجراهایی متوقف شد 
و کنسرت هایی در داخل و خارج کشور  برگزار می شود. کنسرتها حتما برگزار می 

شوند و من به این اتفاقات تعهد اخالقی دارم.
رضا موسوی هم در ادامه برنامه گفت: بیست و پنج سال است با فردین خلعتبری 
همکاری دارم و دریاره همایون شناختم کمتر بود و طی همکاری اخیر هربار با 
او  صحبت می کردم شگفت زده می شدم. نمی خواهم تعریف کنم و حرفهایی 

که میزنم عین واقعیت دارد و همایون هنرمندی واقعی و ایده پرداز خوبی است.
موسوی افزود: اینکه من اینجایم با هدف کمک کردن است. فردین خلعتبری هم 

اگر اهنگساز نبود حتما در زمینه های دیگری موفق می شد.
در ادامه برنامه همایون درباره همکاری های قبلی و فعلی اش با خلعتبری گفت:  

من آلبوم گاه فراوشی را خیلی دوست دارم و به نظرم نسبت به آلبوم امشب کنار 
غزلهایم بخواب کار پخته تری است. کار گاه نسبت به کار قبلی پخته تر است. نقطه 
قوت کار قبلی یعنی آلبوم امشب کنار غزلهایم بخواب  اشعار افشین یداالهی بود 
که  پس از فوتش منتشر شد و خودش اثر را نشنید. شاید اگر او در قید حیات بود 
در آلبوم گاه فراموشی همکاری می کردیم. او افزود: ایده آلبوم گاه فراموشی جالب 
است و فردین شعر و موسیقی را باهم پیش برده. برای من هم گاه برخی اشعار 

ثقیل بود و وقتی کنار موسیقی قرار گرفت روان و جذاب شد. 
او اذعان داشت: در کل من دو آلبوم امشب کنار غزلهایم بخواب و گاه فراموشی 
را دوست دارم و به نظرم هردو اثر در کارنامه خلتبری آثار موفقی در کارنامه او 

هستند. همایون شجریان درباره فعالیتهای آینده اش هم گفت:
کنسرتی برای تیرماه داریم که در تهران برگزار می شود و سالنش قطعی شده 

است و برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: قصد ندارم با صداو سسیما همکاری کنم و این اتفاق رخ نخواهد داد.

 همایون درباره کنسرت اخیرش در دوبی و خواندن اثری درباره ایران همچنین 
ابراهیم عامدی )ابی( درباره نام نبردن از خلیج فارس  حاشیه های صحیتهای 
هم گفت: من در جریان اتفاقات رخ داده 
قبلی بودم اما کار خودم را انجام میدهم 
و به حواشی و اخبار کاری ندازم خواندن 
برایی ایران در دوبی خواست خودم بود 
ایران  از  نخواندن  برای  دوبی  کشور  و 
این  در  هم  ما  و  نذاشت  محدودیتی 
رابطه با مورد یا فردی برخورد نداشتیم.

ویژن  ایکس  گفت:  هم  موسوی  رضا 
درست  را  ها  برنامه  میکند  تالش 
و  بود  سنگین  پروژه  این  و  برگزارکند 
اگر بی نظمی هم هست ناخواسته است. 
کردهایم  تهیه  هم  مستندی  فیلم  ما 
مادیران  همراهی  از  باید  اینباره  در  و 
تشکر کنم. ثقفی مدیرعامل مادیران در 
ایلنا در رابطه  پاسخ به سوال خبرنگار 
ناهماهنگی ها و ازدحام پیش آمده در 
گاه  آلبوم  از  رونمایی  مراسم  برگزاری 
فراموشی ، همچنین همکاری با همایون شجریان در تولید و ارائه آلبوم گفت: برای 
ما مغتنم است که ناممان در کنار هنرمندان و بزرگان باشد و مشکالتی هم اگر 
هست از بی تجربگی و نادانی ماست. او افزود: ما مجموعه ای اقتصادی هستیم و 
لطف هنرمندان برای ما کافیست و از تجربه قبلی با آقای شجریان هم لذت بردیم 

و همین باعث شد تجربه قبلی در آلبوم گاه فراموشی تکرار شود.
خلعتبری هم گفت: تجربه همکاری ما با مادیران بخصوص است و این مجموعه فرا 

از قضیه اقتصادی، منش و رفتارشان و نگاه شان به هنر است.
او ادامه داد: من در دانشگاهی فنی درس می خواندم و آقای ثقفی هم انجا درس 

می خواند و هرچه پیش رفتیم دیدیم به نگاه هنری ایشان بیشتر پی بردم.
همایون شجریان درباره توجهش به مقوله آواز در موسیقی ایرانی اینگونه گفت:  من 
هم در زمینه آواز در کنار خواننده های دیگر هستم و فقط من نیستم که در زمینه 

آواز فعالم.  او توضیح داد:  زمانه و زندگی مدام در حال تغییر است و قاعدتا سلیقه 
ها هم در حال تغییر است . من در دوسال کرونا فکر کردم تک ترکهایی ارائهه دهم 

که بعضی با هزینه شخصی بوده و برخی از آنها حامی داشته اند.
همایون شجریان در ادامه گفت: تغییر روزگار را نمی توان نادیده گرفت و باید 
بپذیریم امروز دیگر کسی آلبوم شصت دقیقه ای گوش نمی دهد. بنابراین من هم 
سعی می کنم با سلیقه امروز خودم را نطبیق دهم. او در ادامه گفت: در دنیای امروز 
مانند سی چهل گذاشته نمی توان آلبومی براساس آواز ارایه دهم. همه چیز تغییر 

کرده از خوراکی ها تا وسایل نقلیه و در ادامه باقی مسائل هم تغییر کرده است.
برای  گرفته  نظر  در  مبالغ  و  کنسرت ها  بلیت  گرانی  درباره  شجریان  همایون 
بلیت های کنسرت خودش گفت: درباره گرانی بلیت کنسرت ها چیزی نگویم بهتر 
است و ماهم تالش می کنیم مشکلی به مشکل مردم اضافه نکنیم و حداقلها را در 

نظر بگیریم. همیشه سعی کرده ام راه متعادل را انتخاب کنم.
او افزود: کنسرت هایی که طی ماه های گذشته در اروپا برگزار کردم به یاد پدر و 
پرویز مشکاتیان بوده است و تالش کردم طی اجرای قطعاتی یاد پدر را زنده نگه 
دارم. همایون در ادامه درباره پیشنهادی که طی سال های گذشته در رابطه با 
برگزاری کنسرت های رایگان مطرح کرده بود گفت: برای برگزاری کنسرت های 
رایگان سر حرف چند سال پیشم هستم. قبال گفتم کنسرت رایگان خیابانی و 
بدون محدودیت، اما این کار باید مدیریت شود و پیشنهاد می دهم در مکانی 
هزارنفری این اتفاق بیفتد. خیلی ها گفتند چند شب کنسرت رایگان برگزار کن اما 
به نظرم این کار دردی دوا نمیکند و منظورم طییف خیلی وسیع از مخاطبانی بود 

که امکانات ندارند.به کنسرت بروند.
خلعتبری گفت: تصور نشود که موقعیت مالی ما و پروژه نامحدود بوده. دوستانی 
بودند که به ما کمک کردندکه رامین صدیقی مدیرنشرهرمس یکی از  انهاست و 
ناشر آلبوم گاه ففراموشی است که در بخش استودیو و همکاری با نوازندگان هم به 

ما کمک کرد و این حمایت در میکس و تنظیم اثر هم وجود داشت.
خلعتبری گفت: در کار قبلی رویکرد من موسیقی کالسیک با موسیقی ردیف 
دستگاهی بود اما ژلبوم گاه فراموشی در حوزه موسیقی نواحی و موسیقی مقامی 

منطقه صحنه واقع در استان کرمانشاه است. 
در پایان مراسم ثقفی مذیر عامل مادیران گفت: مخاطبان از هفته اینده برای 

کنسرت رایگان در سایت مادیران ثثبت نام کنند.
رونمایی از آلبوم گاه فراموشی و امضای پوستر بخش پایانی آیین رونمایی اثر 

مشترک همایون شجریان و فردین خلعتبری بود.

انتقاد یک نوازنده مدرس موسیقی از اوضاع مغشوش آموزش موسیقی در کشور؛

افراد معتبری که غلط می نوازند و غلط تدریس می کنند!
بخش فرهنگی - ُسوران پورعلی مکری در انتقاد از عملکرد »خانه موسیقی« 
می گوید: چه لزومی دارد هنرمندانی که قبال تمام مراحل را طی کرده اند و آزمون 
داده اند و مدارک و رزومه شان را ارائه نموده اند، مجددا همه این کارها را انجام 
دهند؟ »خانه موسیقی« سختگیرهای خود را داشته باشد اما نه برای اعضایی 
که برای عضویت و دیگر امور امتحان داده اند و هفت خوان رستم را طی کرده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مشکالتی که سال هاست وجود دارد اما نسبت 
به آن بی تفاوتی ازسوی نهادهای مرتبط ازجمله ارشاد دیده می شود، نحوه ارائه 
مجوز به آموزشگاه های موسیقی است که این معضل را می توان با برنامه ریزی 
درست تر و بکارگیری شاخصه های مهم عملی و تئوریک مرتفع کرد. اما از این 
بدتر تعدد افرادی است که صرفا نام استاد و مدرس را یدک می کشند؛ بی آنکه در 

زمینه آموزش برخی سازها تخصصی داشته باشند. 
با تعدد آموزشگاه های موسیقی بر تعداد استادان ظاهری و مدرسان ناکاربلد هم 
افزوده شده و این رشد قارچ گونه همچنان وجود دارد. مثال بارزی که می توان 
در اینباره مطرح کرد این است که بسیاری از موزیسین های امروزی با فراگیری 
سطحی و ضمنی هر ساز )بی آنکه سال ها به مشق بپردازند( به آموزش آن می 
پردازند و بسیار پیش می آید که با ارائه تحلیل ها و توضیحات غلط هنرجو را به 
مسیر اشتباه هدایت می کنند. به طور مثال فردی که یکی از سازهای زهی ایرانی 
را فرا گرفته، پس از یادگیری ضمنی ساز؛ به آموزش آن می پردازد! در این میان 
سازهای مهجورتر بیش از دیگر آالت موسیقایی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. 
مثال فردی که نوازنده متوسط تار است و حتی صالحیت تدریس این ساز را 
ندارد در فالن آموزشگاه به آموزش دیگر سازهای زهی می پردازد! با تاکید بر 
اینکه برخی سازهای مقامی )مختص به مناطق و اقوام دیگر( ، آالت موسیقایی 
مهجورتری هستند و همین مسئله باعث می شود مشکل مذکور در تهران شکل 
جدی تری به خود بگیرد؛ چراکه اغلب استادان واقعی سازهای نواحی در شهرهای 
دیگر ساکن هستند و همین موضوع مدیران آموزشگاه ها را بر آن می دارد به 

خواست موزیسین ها برای آموزش سازهای بیشتر تن دهند!
»سوران پورعلی مکرسی« )نوازنده، مولف و مدرس موسیقی( اهل شهر مهاباد و 
ساکن شهر مرزی بانه واقع در استان آذربایجان غربی است که نسبت به وضعیت 

تدریس موسیقی توسط استادان غیرمتخصص انتقاد دارد. 
او که نوازنده سازهای تنبور ایرانی و تنبور درسیم است و نواختن باغالما را نزد 
نوید مثمر فراگرفته، طی سال های فعالیتش ضمن تالیف آثار مکتوب و شرکت در 
جشنواره ها و فستیوال های خارجی، کنسرت های متعددی را در ایران و شهرهای 

مختلف ترکیه برگزار کرده است. 
ُسوران پورعلی مکری در گفتگوی پیش رو، از عملکرد خانه موسیقی نیز درقبال 

خدماتش به موزیسین ها انتقاد کرد.
چون  و  چند  از  موسیقی،  در  مستمرتان  فعالیت  به  توجه  با   

فعالیت هایتان بگویید. 
 من دوستی دارم که نوازنده ساز ویلون است و هر دو در آموزشگاه موسیقی 
تدریس می کنیم. من تنبور و باغالما را می نوازم و تدریس می کنم و اگر بخواهم 
اوضاع خودم را با این دوستم مقایسه کنم؛ باید بگویم ساز ایشان به گونه ای است 
که در همکاری با افراد و گروه ها و سبکی چون پاپ کاربردهای بیشتری دارد. به 
هرحال ساز ویلون به گونه ای است که نوازنده آن در تولید تک آهنگ ها و آلبوم های 
دیگران بیشتر دعوت به کار می شود و به استودیو می رود و ساز می زند. این دسته 
از هنرمندان جدا از اینکه به کار تدریس می پردازند بر اساس همکاری هایی که 
دارند دستمزدهای دیگری را هم دریافت می کنند. اصال منظورم این نیست که 
نوازنده سازهای چون ویلون و دیگر سازهای مشابه پرکاربرد، نسبت به دیگران 
اوضاع بهتری دارند؛ اما خب به هرحال در شرایطی چون پاندمی که همه را درگیر 
کرده این دسته از نوازندگان پرکارتر بوده اند. می خواهم بگویم نوازندگان سازهایی 
چون تنبور و باغالما و برخی دیگر از سازها که در موسیقی های پرمخاطبی چون 
پاپ کاربرد ندارند، شرایط دشوارتری داشته اند و در دو، سه سال گذشته کم کارتر 
بوده اند یا اصال با فرد یا گروهی همکاری نداشته اند. اگر هم فعالیت هایی بوده 

آنقدر کم و معدود بوده که دردی را دوا نکرده است. 
 باید در نظر داشت که اهالی شهرها و استان های غیر پایتخت مخارج 
را  زندگی تان  کفاف  مدرس  عنوان  به  شما  درآمد  آیا  دارند.  کمتری 

می دهد؟ 
اصال اینطور نیست که اهالی شهرهای غیر تهران خرج و مخارج کمتری داشته 
باشند. به هرحال تعرفه آموزشگاه ها مشخص است. از طرفی مگر قیمت ها و 
تعرفه های آموزشگاه در سال چقدر تغییر می کند و افزایش می یابد؟ این اتفاق 
ماهانه نیست و سالی یک بار رخ می دهد و رقم ناچیزی به مبالغ و تعرفه ها اضافه 
می شود. خودتان می دانید که در شرایط فعلی و در چند سال گذشته محصوالت 
و اقالم مهم زندگی به طور روزانه افزایش پیدا می کند و با افزایش و نوسان های 
موجود هر روز از ارزش دستمزدها و تعرفه های آموزشگاه ها کاسته خواهد شد. 
با همه اینها خیلی از متقاضیان حضور در کالس های آموزشی و هنرجویان و 

والدینشان معترض می شوند که چرا قیمت شرکت در کالس ها باال است! 
 فعالیت هنری و آموزشی شما محدود به شهرستان است؟ 

خیر من در تهران هم با موسساتی همکاری دارم و تدریس هم می کنم. اتفاقا 
برای فعالیت های بهتر و بیشتر مدتی ساکن تهران بودم ولی رقم اجاره ها آنقدر 
باال رفت که واقعا نتوانستم از پس مبالغ پیش و کرایه خانه برآیم. خیلی هم تالش 
کردم خانه ای متناسب با درآمدم در تهران پیدا کنم؛ ولی متاسفانه موفق نشدم 
و در نهایت به شهر خودمان بازگشتم چون از پس اجاره و مخارج سکونت در 
تهران بر نیامدم. دوست دیگری هم دارم که در تهران ویلنسل تدریس می کرد 
که متاسفانه او هم به دلیل وجود مشکالت موجود به شهرمان برگشت. اما دوباره 
می خواهد به تهران بازگردد و دنبال خانه است؛ چون در دوران اوج گیری کرونا 
پروسه آموزش آنالین مورد توجه بود اما االن دیگر این رویه وجود ندارد و افرادی 
چون من و دوستم ناچاریم حضورا در کالس ها حضور یابیم. دوستم می گوید 

نود میلیون تومان پول پیش دارد و حاضر است ماهانه پنج 
میلیون تومان کرایه دهد اما با این مبلغ جایی پیدا نمی شود! 
اگر هم باشد، خانه ای را نشانت می دهند که هرگز نمی توان در 
آن زندگی کرد. به هر حال افرادی مثل ما سازهای مان را در 
خانه نگه داریم و باید به لحاظ امنیت خاطرمان جمع باشد. از 
این لحاظ نمی توان در هر منطقه ای خانه اجرا کرد چون این 

امکان هست که سازها مورد سرقت قرار گیرد.
 یکی از جدی ترین مشکالت هنرمندان شهرستانی 
)حتی آن هایی که به لحاظ حرفه ای و تخصصی جایگاه 
و  پروژه ها  به  نمی توانند  که  است  این  دارند(  باالیی 
گروه ها راه پیدا کنند و این اتفاق مشمول زمان بسیار 

می شود یا اصال رخ نمی دهد. 
همینطور است که می گویید و همکاری هنرمندان ساکن 
به  اتفاقی است که  پایتخت  اهالی  با هنرمندان  شهرستان 
آیا  و  دارد  نام  رویه چه  این  نمی دانم  می دهد.  رخ  سختی 
درست است که عنوان مافیا را در رابطه با آن به کار ببرم یا 
خیر. اما به هرحال وجود دارد و هنرمندان غیر پایتخت نشین 
را با مشکالتی مواجه می کند و باعث می شود دردسرهایی را 

متحمل شوند. 
 از چالش هایی بگویید که در زمینه آموزش وجود 
و  آموزشگاه ها  با  همکاری  برای  اینکه  مثال  دارد؛ 
طی  را  روندی  چه  تهران  در  آموزشی  موسسه های 

کردید؟ 
اتفاقا یکی از موضوعات مهمی که مایلم بر اساس شواهد و مواجهه های شخصی 
درباره اش توضیح دهم، همین موضوع است. زمانی که به تهران آمدم تا در زمینه 
تدریس فعالیت کنم به آموزشگاه های متعددی مراجعه کردم. حین حضور در 
یکی از همین آموزشگاه ها ضمن توضیح درباره سازهای تخصصی ام، به مسئول 
مربوطه گفتم من رزومه دارم و نمونه آثاری دارم و با گروه ها و افرادی در آلبوم ها 
و نماهنگ ها همکاری کرده ام و خالصه اینکه رزومه و لیست کارهای ام همراهم 
است و قابل ارائه است. ایشان گفت ما استاد دیوان داریم و از فردی نام برد که 
نمی خواهم اسمش را بگویم. در همین حد بگویم که فرد مذکور نوازنده تار و 
سه تار بود و در کنار این دوساز تنبور و عود هم می نواخت و در کنار همه این ها 
دیوان هم تدریس می کرد. یعنی پنج ساز. جالب اینکه این فرد در زمینه همه 
سازهایی که گفتم شاگردان زیادی داشت. مسلما چنین فردی که ساز اصلی اش 
تار و سه تار است و دیگر سازها را می نوازد در زمینه سازی چون دیوان معلومات 

زیادی ندارد. 
 آموزش  سازی چون دیوان مقوله ای بسیار تخصصی است و شیوه ها و 

متدهای متعددی برای تدریس و نواختن دارد، درست است؟ 
متد  از  دیوان  آموزش  برای  قاعدتا مدرسان غیر مطلع  و  است  بله همینطور 
بهره نمی برند و نمی توانند متد  ارزینجان  اردال  و  استادانی چون عارف ساغ 
هنرمندی چون پرفسور ارول پارالک را تدریس کنند، چون درباره این استادان 
و شیوه شان چیزی نمی داند! من در همان مالقات از این اتفاق خیلی ناراحت 
شدم، اما صحبتی نکردم. در ادامه جستجوهایم دیدم خیلی از آموزشگاه ها چنین 
وضعیتی دارند و با همچنین مشکالتی مواجه هستند. ماجرا به همین مورد 
ختم نمی شود و با اتفاق دیگری برخورد کردم که برایم تعجب برانگیز بود. در 
یکی دیگر از آموزشگاه ها دیدم یکی از مدرسان ساز دیگری را تدریس می کرد، 
اما در کنارش دوره مقدماتی ساز سه تار را هم آموزش می داد. این کار واقعا چه 
معنایی دارد؟ یک مدرس یا در زمینه یک ساز تخصص الزم برای تدریس همه 
سطوح را دارد، یا کال فاقد آن است که اگر اینطور است نباید تدریس کند. 
اینکه یک مدرس صرفا به آموزش دوره مقدماتی یک ساز بپردازد حرکتی غلط 
و بی معناست و از عدم سواد و تبحر فرد حکایت دارد. طرف سولفژ تدریس 
می کرد و زمانی که از او خواستم کمی پیانو بنوازد؛ متوجه شدم سازش اصال 
کوک نیست! با وجود چنین اشتباه بزرگی از سوی استاد، هنرجو بی آنکه بداند 
و بر اساس اعتمادی که به استادش دارد، مسیر اشتباهی را می رود و گوشش به 
چیزی عادت می کند که کال غلط است! تاکید می کنم که هر آنچه می گویم بر 

اساس شواهد خودم است و اینطور نیست که روایت گر صحبت های دیگران باشم. 
دلم نمی خواهد صحبتی از مافیا به میان آورم اما برای چنین فضا و سیستمی چه 

عنوانی را باید به کار برد؟! 
 واکنش شما به این موارد چه بوده است؟ 

من موضوع را با خانه موسیقی مطرح کردم و پس از آن نمی دانم چه اتفاقی افتاد. 
من گفتم افرادی که در نواختن سازها را بلد نیستند صرفا در زمینه تدریس غلط 
فعالیت ندارند. آن ها در همکاری با دیگران به استودیو می روند و غلط می نوازند و 
پول می گیرند و در کنسرت ها هم اشتباه نوازی شان را تکرار می کنند و مثال های 
متعددی در اینباره وجود دارد که من با چشمانم خودم شاهدشان بوده ام. افرادی 
که می گویم اتفاقا موزیسین های معتبر و اسم و رسم داری هستند که نمی خواهم 

از آن ها نام ببرم. 
 کمتر پیش می آید که استادان مطرح جز آموزش ساز تخصصی شان به 
آموزش دیگر سازها بپردازند. این روحیه در آموزشگاه داران و نوازندگان 

نسل های جدید وجود ندارد. 
به جز سازهای تخصصی خودشان سازهای  داریم که  زیادی  استادان  ما  بله 
دیگری را هم می نوازند اما هرگز آن ها را به دیگران آموزش نمی دهند. مثال شما 
فکر می کنید هنرمندی مانند آقای نوید افقه که استاد تنبک است، نمی تواند 
سازهای دیگری بنوازد؟ واقعا تصور می کنید ایشان نمی تواند مثال دف بزند و آن 
را آموزش دهد؟ خیر اینطور نیست هنرمندی چون ایشان سازهای دیگری را هم 
می نوازد. شاید کمتر کسی بداند که آقای افقه تار هم می نوازند. تا حاال شنیده اید 
که بگویند ایشان تار و سه تار تدریس می کنند؟ ایشان موزیسین و هنرمندی به 
معنای واقعی کلمه هستند که چنین رفتاری هستند. در صورتیکه به راحتی 
می توانند سازهای زهی را هم تدریس کنند و در این زمینه هم کسب درآمد 
کالن داشته باشند. اما خودشان را نوازنده تنبک می دانند و وارد حیطه های دیگر 
نشده اند. به نظرم چنین افرادی هنرمندان واقعی هستند. شما فرض کنید پزشک 
متخصص قلب بیاید و در دندانپزشکی هم طبابت کند؛ عدم انجام چنین کاری 

یعنی تخصص و ارزش قائل شدن برای آن. 
  این ساز و کار غلط آموزش غیر تخصصی، در رابطه با سازهایی چون 
تنبور یا دوتار و دیوان که از ادوات موسیقی نواحی هستند بیشتر به 
چشم می خورد. شاید به این دلیل که استادان مطرح این نوع سازها 
چنین  اینکه  واضح تر  و  می کنند  زندگی  پایتخت  از  دور  به  معموال 
یا مثال سازهایی چون »نرمه نای«، »باالبان«،  سازهایی متولی ندارند. 
»هلل وا« و »نی انبان« در تهران معموال توسط مدرسانی تدریس می شوند 

که نوازنده سازهای دیگری هستند. 
همینطور است اما این رفتار به جز سیاست گذاری ها و دیگر موارد که به نهادهای 
فرهنگی مربوطه است به منش و منظر نوازندگان بستگی دارد. مدرس یا استاد 
باید همواره خودش را هنرجو بداند. نمی خواهم از خودم تعریف کنم اما من 
پس از سال ها فعالیت هرگز تصور نمی کنم استاد هستم. من شخصا برای به روز 
شدن و کسب دانش و اطالعات بیشتر همچنان هزینه می کنم و این رویه برایم 
جدی است و ادامه خواهد داشت. هنرمند باید همواره باید در حال آموختن باشد 
و لحظه ای از دانش اندوزی باز نایسیتد. گاه پیش می آید برای حضور در یک 
کالس و آموختن مباحث جدید با موانع و کمبود بودجه مواجه می شوم. اما این 

دلیل نمی شود که یادگیری سر باز زنم. در نهایت منتظر می شوم تا شرایط برای 
یادگیری و پرداخت هزینه الزم مهیا شود. 

*مشکالتی که می گویید وجود دارد و در گذشته هم به طور کم و بیش وجود 
داشته است. اما اینکه متولیان امر تا چه حد هنرمندان را یاری می کنند مهم 
است. یعنی اینکه مشکالت باید به صورت سیستماتیک و زیرساختی حل شود، 
تا از بروز دیگر مشکالت کلی و جزیی کاسته شود. در اینباره چه نظری دارید؟ 

حرفتان درست است اما نهادی چون خانه موسیقی هم که باید از اهالی موسیقی 
حمایت کند عملکرد درستی ندارد. جدا از اینکه حمایت های مالی و معنوی 
از سوی مسئوالن خانه موسیقی صورت نمی گیرد، در رابطه با ارائه کارت های 
صالحیت و مجوزها هم مشکالتی هست. مثال اینکه به تازگی مطلع شده ام 
آن هایی که عضو خانه موسیقی هستند برای تمدید عضویت و استفاده از دیگر 
خدمات باید دوباره به ارائه رزومه و مدارک الزم بپرازند تا مثال بیمه شان تمدید 
شود یا قطع نشود. البته که توجه و سختگیری خانه موسیقی نسبت به فعالیت 
اعضاء کار بدی نیست و اتفاقا حرکت خوبی است؛ به این دلیل که ممکن است 
بسیاری از اعضاء به طور واقعی فعالیتی نداشته باشند یا حتی اصال هنرمند 
نباشند؛ لذا نباید از حمایت های موجود بهره مند شوند و با توجه و حساسیت های 
مسئوالن مربوطه قابل شناسایی خواهند بود. اما چه لزومی دارد هنرمندانی 
که قبال تمام مراحل را طی کرده اند و آزمون داده اند و مدارک و رزومه شان 
را حضوری ارائه نموده اند، یا از طریق اینترنت بارگزاری کرده اند، مجددا همه 
این کارها را انجام دهند؟ حرفم این است خانه موسیقی سخت گیرهای خود را 
داشته باشد اما نه برای اعضایی که برای عضویت و دیگر امور امتحان داده اند و 

هفت خوان رستم را طی کرده اند. 
انتشار دارید و آیا اگر نهادی اعالم   خودتان چه کارهایی را آماده 

آمادگی کند حاضر به انتشار آثارتان هستید؟ 
اگر خانه موسیقی به من بگوید آیا می توانی اثری ارائه کنی، همین االن کیفم 
را باز می کنم تا ببینید آثاری را آماده نشر دارم که چندتای آن ها کامل ساخته 
شده اند و برخی دیگر احتیاج به تنظیم دارند تا تمام شده محسوب شوند. این آثار 
مربوط به دیروز و پریروز نیستند و طی سه چهار سال گذشته ساخته شده اند، 
اما امکان و شرایطی نبوده تا منتشرشان کنم. چند سال است برای انتشار آلبوم 
تالش می کنم اما متاسفانه نه کسی اسپانسر می شود و نه خودم بودجه اش را دارم 

که به تنهایی از پس انتشار و پخشش بر آیم. 
*آیا تا به حال برای تولید و انتشار آثارتان با خانه موسیقی تعامل کرده اید؟ 

بعید می دانم خانه موسیقی در این زمینه حمایتی انجام دهد اما می گویند برای 
انجام چنین کارهایی وام می دهند. من به شما می گویم صد میلیون تومان به 
شما وام می دهم. اینکه شما وام را دریافت کنی و به واسطه آن آلبومت را منتشر 
کنی بحث دیگری است. اما گیریم با آن مبلغ آلبومت را هم منتشر کردی آیا 
می توانی قسط آن را پرداخت کنی؟ یعنی به واسطه شغلت که موسیقی است 
اینقدر درآمد داری که اقساط آن را پرداخت کنی؟ آخرش هم این است که آلبوم 
با کلی هزینه منتشر می شود اما دقایقی بعد یا ساعاتی بعد در سایتی بارگزاری 
می شود و مورد دانلودهای مجانی قرار می گیرد. حتی اگر هم دانلود نشود. فردی 

آن را تهیه می کند و کپی اش می کند و مجانی به دیگران می دهد. 
 در حال حاضر آموزش در آموزشگاه های تهران را تعطیل کرده اید؟ 

 اگر بگویم برای رسیدگی به امور شاگردانم با اتوبوس به تهران رفت و آمد 
می کنم، شاید باور نکنید که مدام در این مسیر طوالنی تردد دارم، اما می توانید 
در اینباره از شاگردان و اطرافیانم سوال کنید. چرا مدام این مسیر را می روم 
و می آیم؟ همانطور که گفتم، به این دلیل که کرایه خانه و مبلغ پیش آنقدر 
افزایش یافته که از اجاره کردن مکانی در تهران ناامید شده ام. واقعا با موسیقی 
و تدریس که شغل من است، نمی توانم از پس هزینه های گزاف برآیم. حاال شما 
حساب کنید خانه موسیقی به من می گوید در چند سال گذشته چه فعالیت هایی 
داشته ای که می خواهی عضویتت را تمدید کنی؟ من سوالم این است که ما در 
ایران مگر چند فستیوال داریم! حاال شما وجود کرونا را هم به این قضیه اضافه 

کنید که تمام فعالیت ها را برای مدتی طوالنی تعطیل کرده بود. 
 شما در زمینه تالیف کتاب هم فعال هستید؟ 

بله من چند اثر در دست تالیف دارم که با توجه به موضوعی که دارند از اهمیت 
زیادی برخوردار هستند. اما با اوضاعی که هست مگر می شود کتاب چاپ کرد. 
فعالیت در این زمینه هم نیاز به حمایت دارد و یک نویسنده و مولف به تنهایی 
نمی تواند از پس هزینه ها برآید. آنهم شخصی که شغلش موسیقی است و از راه 

تدریس زندگی اش را می گذراند. 
  اگر ناگفته ای مانده درباره اش توضیح دهید. 

خیر صحبت دیگری نیست و مورد دیگری که وجود دارد و می خواهم در آخر 
به آن اشاره کنم، این است که قوانین وضع شده از سوی خانه موسیقی و حتی 
ارشاد همیشگی و ابدی نیست و ممکن است سال آینده مفاد دیگری به قوانین 
قبلی اضافه شود و یا بندهایی تغییر کند و همه اینها نوازندگان و موزیسین ها را 

با مشکالت و چالش های جدید مواجه می کند.
گفتگو: وحید خانه ساز


