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گروه فرهنگ وهنر

گفتوگو با آرش امینی رهبر ارکستر سمفونیک صدا وسیما درباره حضور در جشنواره موسیقی فجر

ارتقای ارکسترها در گرو برنامه ریزی جدی
نداسیجانی
خبرنگار

ارکســتر ســمفونیک صــدا و ســیما بــه رهبــری آرش امینــی
24بهمــن ماه ،ســی و پنجمیــن جشــنواره موســیقی فجر را
بهطور رســمی در تاالر وحدت افتتاح میکند .این اجرا در دو
بخش اســت که در بخش نخســت قطعاتی چــون «نیایش
یــزدان» از حشــمت ســنجری و نیــز قطعــهای از لوریــس
چکناواریــان اجــرا میشــود و در بخش دوم که به مناســبت
۲۵۰ســالگی بتهــوون و نامگــذاری ســال  2020بــه یــاد وی ؛
سمفونی هشــتم و کنسرتو ویلن این آهنگســاز توسط ارکستر
نواخته خواهد شــد .در ایــن برنامه گراف مورژا ویلونیســت
شــناخته شده کشــور روسیه ارکســتر صدا و ســیما را همراهی
خواهد کرد .آرش امینی رهبر این ارکســتر اولین تجربه خود
را بــا این ارکســتر روی صحنــه میبرد .ایــن آهنگســاز و رهبر
ارکســتر در کارنامــه کاری خــود تجربــه حضور در ارکســترها
و مجموعههــای مختلــف حوزه موســیقی را داشــته اســت.
گفتوگو با این هنرمند را در ادامه میخوانید.
 ëëارزیابیتــان از فعالیــت ارکســتر ســمفونیک صــدا و
ســیما چیســت؟ بویژه که فعالیت این ارکســتر طی ســال
بــه اجراهای خاصی محدود میشــود و ما شــاهد فعالیت

چندانی از سوی آن نیستیم.
بگذاریــد ابتــدا قــدری کلیتر پاســخ ســؤالتان را بدهم
و بعــد بــه ســراغ خــود ارکســتر صــدا و ســیما بــروم .شــاید
بهعنوان یک مخاطب چنین ســؤالی برای شــما طرح شــود
که چرا این ارکســتر تا به امروز کنسرتی به شکلی که مرسوم
اســت برگــزار نکــرده و شــاید در نهایت دو-ســه ســالی یک
مرتبــه در خالل برپایی جشــنوارههایی از این دســت شــاهد
اجرایــی از آن بوده باشــیم .مســألهای که نبایــد از آن غافل
شــد اهمیــت نقــش ادارهکننــدگان ارکســترها در چگونگــی
پیشبرد اهدافشــان است .این ارکستر در رأس هرم خود از
دو بخش مهم تشــکیل شده ،نخســتین و مهمترین بخش
همان حوزه مدیریتی است که بخش اداری را دربرمیگیرد.
مدیریت اداری ارکســتر زیر نظر مرکز موسیقی صدا و سیما
اداره میشــود که در حــال حاضر آقای نراقیــان ،از مدیران
جــوان و با انگیزه ســازمان این مســئولیت را بــر عهده دارد.
امــا بخــش دوم این مدیریــت را مدیر هنری یــا همان رهبر
ارکســتر به عهده دارد ،فردی که برنامههای ارکســتر را برای
یــک فصل هنری آمــاده و تدویــن میکنــد .برنامههایی که
باید هدفمند باشــد ،به این دلیل که اگر یک فصل هنری را
 9ماه در نظر بگیریم این رهبر ارکستر است که باید خوراک
هنــری اعضای گــروه و مخاطبان را تهیه کنــد و برنامهریزی
برای نخســتین تا آخرین قدم بر اســاس هدایت آنان شکل

میگیــرد؛ ایــن اتفاقی ســت که حتــی در دیگر ارکســترهای
اصلــی کشــورمان نظیــر ارکســتر ســمفونیک هــم رعایــت
نمیشــود و ما شاهد برنامهریزی دقیقی نیستیم و بهعنوان
یــک موزیســین یــا حتــی مخاطــب ،ارتبــاط چندانــی میان
فعالیتها و برنامههای آنان پیدا نمیکنید.
 ëëپس این بیهدفی را مشکلی میدانید که همه ارکسترهای
کشورمان را مبتال کرده؟
بله و این در حالی ســت که اگــر نگاهی به عملکرد دیگر
ارکســترهای جهــان داشــته باشــید خواهیــد دیــد کــه آنجــا
کمتریــن ردی از ایــن اوضــاع بیبرنامه و بیهدف نیســت!
در ســایر کشــورها شــرایط به این منوال اســت که رهبر فالن
ارکســتر از همــان ابتــدا میگویــد کــه در ایــن فصــل هنــری
کارمان را بهعنوان مثال با موســیقی دوره «باروک» شــروع
میکنیم ،مخاطبان را کنســرت به کنسرت پیش میبریم تا
در آخر فصل به موسیقی قرن بیستم برسیم .این تنها یک
ســبک از برنامهریزیهایی اســت که در ارکسترهای خارجی
شــاهد آنها هســتیم؛ این را گفتــم که بدانید مدیــر هنری یا
همان رهبر ارکستر در کنار مدیریت اداری است که فعالیت
گروه را پیش میبرد.
 ëëاز چه سالی همکاری خود را با ارکستر آغاز کردید؟
همراهی من با این ارکستر از یک تیرماه سالجاری آغاز
شــده و با وجود نقدهایی که به کلیت ارکســترهای فعال در

کشــورمان دارم اغراق نیست اگر این ارکستر را بسیار منظم
بدانــم .نکتــه جالب توجــه اینکه همه اعضا بــه طور مرتب
در تمرینــات حضــور دارنــد که این مســأله نشــأت گرفته از
نظــم اداری حاکــم بر آن اســت .البته مــا بــا کمبودهایی از
نظر فقدان برخی نوازندهها روبهرو بودیم که فهرســت آنها
را در اختیــار مدیر مرکز موســیقی صدا و ســیما گذاشــتهایم
و کمبودهایــی کــه از نظر نوازنده و ســازهای مختلف با آنها
روبهرو بودیم با اهتمام مدیر داخلی ارکستر برطرف شدند
اما اینکه میگویم ارکســتر صدا و ســیما برنامهریزی دقیقی
دارد از جهــت تعریــف و اغراق نیســت چراکــه برنامههای
ارکســتر برای ماههای اســفند ســالجاری و حتی سال آینده
تدوین شــده اســت .بگذارید به نمونهای در زمینه مدیریت
هنــری و اداری صحیح اشــاره کنم ،از بهترین ارکســترها در
ایــن رابطه میتوان به ارکســتر ســمفونیک آنتالیــا در ترکیه
اشــاره کرد که اتفاقاً در همســایگیمان قرار دارد .این شــهر
جمعیتــی نزدیــک به یک میلیــون و  200هزار نفــر دارد که
همیــن تعــداد اندک برخــوردار از ارکســتری هســتند که در
فصــل هنــری  2019- 2018نزدیــک به  38کنســرت برگزار
کــرده و بــرای  2020-2019هــم  30کنســرت در نظــر دارند،
آنقدر برنامهریزیهای این ارکســتر دقیق اســت که براحتی
بــا مراجعــه بــه ســایت متوجه میشــوید کــه حتــی برنامه
ایــن ارکســتر بــرای خــرداد ماه ســال آینــده چیســت اما در

کشــور خودمان شــما کدام ارکســتر را ســراغ داریــد که برای
هــر دوازده روز یــک مرتبه برنامه کنســرت داشــته باشــند؟
هیــچ یک از ارکســترهای ما اینچنین نیســتند حتی ارکســتر
ســمفونیک تهران هم در نهایت هر یکی -دو ماه یک اجرا
خواهد داشت و البته همراه با یکسری برنامههای تکراری!
همین حاال ارکســتر صدا و ســیما مشــغول ســاخت ســایت
اســت و از این به بعد یک ســایت رســمی خواهیم داشــت
که اغلب کارهای ســخت افزاری آن انجام شــده است .این
در حالی اســت که هیچ کدام از دیگر ارکسترهای کشورمان
حتی سایت هم ندارند!
 ëëآیا ارکســتر صدا و ســیما شــرایط اجرا در خارج از کشــور را
دارد؟
بلــه پیگیــری بخش روابــط بینالملل ارکســتر از طریق
روابــط بینالملــل خــود ســازمان صــدا و ســیما اســت .در
تالش هســتیم تا بتدریج ارکســتر را به ســوی جشنوارههای
بینالمللی ســوق بدهیم ،البته صحبتهایی در این زمینه
شــده امــا تــا پیش از اردیبهشــت ســال  99صحبتــی در این
زمینــه نخواهیم کرد تــا کارهایمان قدری به نتیجه برســد
و امیــدوارم که مخاطبان هم با حضور در کنســرت ارکســتر
صدا و سیما ما را همراهی کنند ،دست به برنامهریزیهایی
بــرای ســال پیــش رو زده ایم؛ هر چنــد که صحبــت درباره
موفقیت آنها به شــکل آنی و در کوتاه مدت ممکن نیست.
در حال حاضر با دو چشمانداز روبهرو هستیم ،برنامههای
کوتــاه مــدت و برنامههــای بلنــد مــدت .برنامههــای کوتاه
مــدت ارکســتر شــامل تکمیل کادر ارکســتر بود که تــا اندازه
قابــل توجهــی دســت بــه برطــرف کــردن نقــاط ضعــف و
کمبودهایمان زدهایم.از ســوی دیگــر تمرینات گروه هم با
دقت و وسواس بیشتری انجام میشود.
 ëëبــا توجه بــه تجربه رهبــری در ارکســتر ســمفونیک تهران
دیدگاه شــما نســبت به این ارکســتر چیســت؟ بویژه که این
اواخر حواشی هم گریبانگیر این ارکستر شد.
پاســخ این ســؤال را باید در ضعف مدیریتی جستوجو
کــرد ،در همیــن مجموعه تاالر وحدت دوســتانی مشــغول
فعالیــت هســتند کــه اگــر از حضــور و تجربه آنــان در رأس
فعالیتهایــی از قبیــل مدیریتهــای اداری بهــره گرفتــه
شــود آن وقت است که در ارکستر سمفونیک تهران تنها به
یــک مدیر هنری مجرب نیاز داریم .طی همین ســه-چهار
ســال گذشــته چند رهبر ارکســتر خوب کــه ترجیح میدهم
اشــارهای بهنام آنان نداشته باشم قدم به ارکستر گذاشتند
امــا عمــر حضور آنــان در نهایت به یک ســال رســید .افراد
مذکــور هنرمنــدان بزرگــی بــوده و هســتند منتهــی مدیران
خوبی نبودند اما در بحث مناسبات اداری از اطالعات الزم
برخــوردار نبودند .اینکه هم مدیریت هنری و هم مدیریت
اداری به یک نفر ســپرده شــود که کار صحیحی نیســت! هر
کسی باید در تخصص کاری خودش مشغول کار شود .این
مســئولیتها که به رهبر ارکستری سپرده میشود که تازه از
خــارج آمده نتیجه مطلوبی بهدنبــال ندارد؛ حتی برعکس
هم مســأله ســاز اســت .به نظر شــما آیا درســت است یک
رهبر ایرانی را وســط بروکسل بهعنوان مدیر هنری انتخاب
کننــد! خــب رهبر ارکســتر نیازمند اطــاع از قوانیــن و حتی
فرهنگ کشوری است که در آن مشغول فعالیت میشود.
ëëبرگزاری جشــنواره موســیقی چــه تأثیــری در تعامل میان
ســازمان صــدا و ســیما و و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
دارد؟
قطعــاً بیتأثیر نخواهد بود و همین اتفاقی که در خالل
برپایــی ایــن جشــنواره شــاهد وقــوع آن هســتیم بــه نوعی
تعامل و ارتباط بین این دو ارگان بزرگ است.

پای صحبتهای موزیسینهای حاضر در دو روز اول جشنواره موسیقی فجر
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 ëëسرپرست گروه موسیقی خنیاگران خیام
ëëاستان :خراسان رضوی
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ëëزمان :جمعه  25بهمن ساعت  21:30سالن سوره
همانطورکــه میدانیــد
هزینه برگزاری کنســرت
درتهــران بسیارسرســام
آوراســت بویــژه بــرای
گروههــای موســیقی
نواحــی و گروههایی که از
شــهرهای دور بــه تهران
بنابرایــن
میآینــد
جشــنواره موســیقی فجر
فرصــت غنیمتــی بــرای
ایــن گروههــا اســت .من
نوازنده ویلون و کمانچه
هســتم و سرپرستی گروه «خنیاگران خیام» را برعهده دارم
گروهی که دومین حضور خود را تجربه میکند اما خود من
پیــش از این همــراه با گروههای دیگر در جشــنواره شــرکت
داشــته ام .این گروه ازخراســان رضوی و شهرمشهد است و
آنســامبل آن موســیقی ســنتی اســت و قراراســت قطعاتی
ازموســیقی فولکلــور و در کنــار آن قطعاتــی از موســیقی
دســتگاهی اجرا کنیم .در بخش موسیقی دستگاهی سه اثر
از زنــده یاد پرویز مشــکاتیان اجرا خواهد شــد و همچنین 4
قطعــه از آثــار خــودم در بخــش موســیقی فولکلــور هــم
موســیقی محلــی خراســان شــنیده میشــود .موســیقی در
مشــهد شــرایط خوبی ندارد و بهتراست بگویم موسیقی در
مشــهد جریــان نــدارد و رســماً تعطیــل اســت اغلــب
موزیســینها در شــهر مشــهد به آموزش موســیقی اشتغال
دارنــد چرا کــه فضایی بــرای اجرا نیســت بنابرایــن گروهها
نمیتواننــد بــه لحاظ مالــی دوام داشــته باشــند .گروههای
موسیقی در مشــهد با هزینه شخصی و بدون حمایت هیچ
ارگانــی دولتی فعالیت دارند .بهعنوان مثال خود من ســال
 89سرپرســت یک ارکســتر بودم با  50نوازنده که اجراهای
خوبی هم برگزار کردیم اما با گذشت  10سال از تأسیس آن
تمرینهــای مــا در ماه یک بار انجام میشــود و آنچه وجود

دارد صرفــاً اشــتیاق خــود اعضــای گــروه اســت .در مشــهد
اجرای موســیقی هیچ درامدی ندارد و اصالً انگیزهای برای
تولید کار نیست .تبلیغات شهری که تعطیل است و اگر هم
باشد ترس از کنسل شدن کنسرت خواهد بود.
ëëناصر نظر
ëëسرپرست ارکستر پارس
ëëاستان :تهران
ëëنوع موسیقی :کودک و نوجوان
ëëتاریخ اجرا :جمعه  25بهمن ساعت  18:30تاالر وحدت
گروه موســیقی پارس در
ژانــر موســیقی کــودک و
نوجوان اســت و سال 64
تأســیس شــده و تــا بــه
امــروز نزدیــک بــه 30
کنســرت برگــزار کــرده
اســت و با وجود ســالها
سابقه فعالیت و کیفیت
کاری خوب ،سال گذشته
از جشــنواره موســیقی
فجــر حــذف شــد و به ما
گفتند این گروه درجشنواره پذیرفته نشده است و این نشان
از نگاههــای ســلیقه ای بــه جشــنواره اســت .در ژانــر گــروه
موســیقی کودک و نوجوان دو گروه باسابقه وجود دارد یکی
ارکســتر پارس و دیگر گروه موسیقی ودا به سرپرستی خانم
ســودابه ســالم .البته شــاید گروههــای دیگری هم باشــد که
بهدلیــل شــرایط ســخت موســیقی فعالیت کمتری داشــته
باشند .من براین عقیدهام موسیقی کودک یک ژانر است و
باید در صحنههای موسیقی و در جشنوارهها دیده شود این
کــودکان و نوجوانــان آیندگان موســیقی کشــورانــد و نیاز به
حمایت و توجه مســئوالن دارند .الزم به ذکر اســت ارکســتر
پــارس پیــش از این در ســال  68و در جشــنواره چهارم هم
حضور داشــته است .اما در کنسرت پیش رو قرار است گروه
موســیقی بادی به سرپرســتی و رهبری حسین شریفی که از
نوازندگان و مدرســان این سازها اســت در جشنواره شرکت
داشــته باشــند و برای اولین بار اســت که یک ارکســتر بادی
ثابت در این ایران تأســیس شــده است و رنج سنی اعضای

گروه از  14تا  30سال است.
ëëعلیرضا اشرف پور
 ëëسرپرست گروه موسیقی «اَش»
ëëاستان :تهران
ëëنوع موسیقی :تلفیقی
ëëزمان اجرا :جمعه  25بهمن ساعت  21:30برج آزادی
جشــنواره موســیقی فجر،
جشنواره بزرگ و شناخته
شــدهای اســت و قطعــاً
شــرکت درآن در دیــده
شــدن گروههای موسیقی
جوان اتفاق خوبی خواهد
بود .گروه موسیقی «اَش»
هم اولین حضــور خود را
در جشــنواره تجربــه
میکند .این گروه سال 98
تشکیل شده اما خود من
از ســال  91بــا گروههــای مختلــف هنری همــکاری داشــتهام.
آهنگســازی ،تنظیــم و خوانندگــی این گــروه نیــز برعهده من
اســت .ژانر گروه «اش» ،موسیقی تلفیقی است و سازبندیها
کامالً غربی بوده که شامل درامز ،کیبورد ،پیانو ،گیتارالکترونیک
و ...اســت و در کنســرت پیــش رو نیز قراراســت مجموعهای از
قطعات آلبوم «گل کو» که ســال  94منتشرکردهام وهمچنین
قطعاتی ازآلبوم «دستان» که بهارسال آینده منتشرمی شود را
اجــرا کنیــم .درواقــع مؤلفههایــی از موســیقی ســنتی ایــران
درکنارموســیقی فولکلور(بخشــی از موســیقی کردســتان و
خراســان شــمالی) اســت کــه بههمــراه بخشــی از مؤلفههای
موسیقی جز و راک با اشعار شعرای بزرگ کالسیک و معاصر
ایران چون اخوان ثالث ،شــاملو ،حافظ ،ســعدی و موالنا اجرا
میشود.
ëëسهند بهادری
ëëسرپرست گروه موسیقی بندهش
ëëنوع موسیقی :تلفیقی
ëëاستان :تهران
ëëتاریخ اجرا :چهارشنبه  24بهمن -سالن برج آزادی

ُبندهِــش بــه معنــای
آفرینــش بنیادی اســت و
نــام یکــی از کتابهــای
دینــی قدیمــی در ترکیــه
اســت .ایــن گــروه بــرای
نخســتین بار در جشنواره
موســیقی فجــر شــرکت
میکند .گــروه «بندهِش»
فروردیــن ســال  96بــا
همراهی یکی از دوستانم
ســعید شــمس تأســیس
شد و طی این دوسال تغییرات کوچکی دراعضای آن به وجود
آوردیم .موسیقی ما بیکالم است و شروع کارمان موسیقی جز
بود و بعدها با تأثیر از موسیقیهای بلوز ،راک و موسیقی شرقی
شــروع بــهکار کردیــم .قــرار اســت در جشــنواره ســه تــرک از
موزیســینهای بزرگ با تنظیم جدید ارائه کنیم .ما یک گروه
مســتقل هســتیم و در این سه ســال اجراهای مختلفی برگزار
کردهایم اما به این نظرم جشنواره تریبون خوبی برای معرفی
گروههای تازه تأسیس و جوان است .گروههایی که نمیتوانند از
سالنهای استاندارد و با حداقل هزینه بهرمند شود.
ëëمهدی سواری
 ëëسرپرست گروه موسیقی «میسان»
ëëاستان :خوزستان
ëëنوع موسیقی :نواحی
ëëزمان اجرا :جمعه  25بهمن ساعت  18:30سالن سوره
تمرکــز گــروه موســیقی
«میســان» موســیقی
فولکلورخوزســتان اســت و
بیشــتر در ایــن زمینــه کار
میکنیــم .شــرکت در
جشــنواره موســیقی فجــر
تجربه دوم ما اســت .ســال
گذشــته تــم گــروه بیشــتر
موســیقی ســنتی بــود امــا
امســال کالســیک اســت و
ملودیهــا شادتراســت .به

عقیده من جشــنواره موسیقی فجر بزرگترین جشنواره موسیقی
کشوراســت و فرصتی است تا گروههای مختلف موسیقی دریک
برههزمانیتعریفشدهدورهمجمعگردندوباآثاریکدیگرآشنا
شوند اما متأسفانه شــرایط خوبی برای گروههای شرکتکننده از
شهرهای دور وجود ندارد تا کارهای گروههای مختلف را از نزدیک
ببینیم.بهعنوانمثالگروهمایکروزقبلازجشنوارهبرایاجرای
 25بهمــن از اهوازحرکت میکند و  26بهمن تاریخ برگشــت ما
استچراکهشرایطاسکانگروههایشهرستانیدشواراستبااین
حسابهیچفرصتیبرایدیدناجراهانداریم.
ëëسبحان مهدیپور
 ëëسرپرست گروه موسیقی اقبال آذر
ëëنوع موسیقی :دستگاهی
ëëاستان :آذربایجان شرقی
ëëتاریخ اجرا 25 :بهمن ســاعت  – 21:30سالن خلیج فارس
فرهنگسرای نیاوران
گروه موســیقی اقبــال آذر را
سال ١٣٨٨تأسیسکردمو
بــه نــام خواننــده صاحب
ســبک اقبــال آذر (اقبــال
الســلطان) اســت و در ایــن
راســتا ضمــن اجــرای
کنســرتهای مختلــف در
تهــران و شهرســتانها،
٢آلبوم یادواره اقبال آذر ()١
و ( )٢نیز منتشــر کــرده ایم،
کنســرت پیــش رو هــم در
بخشآوازافشاریاست.گروهموسیقی«اقبالآذر»برایاولینباردر
جشنوارهموسیقیفجرشرکتدارد،جشنوارهایملیوبزرگترین
اتفاق هنری سال که دوستان هنرمند بسیاری در آن شرکت دارند و
درواقــع این جشــنواره ویترینــی بــرای ارائه آثــار و دیده شــدن این
هنرمنداناست ومنبرخالفنظردوستانبرایننظرمجشنواره
برای ما موزیســینها است و نباید مسائل سیاســی موجب شود از
حضور در آن انصراف بدهیم و فارغ از هر گونه از اتفاقات سیاســی
جامعه و مسائل شــخصی باید در رویدادهای هنری شرکت کرد،
خصوصــاًکه در این روزگار موســیقی شــرایط هنری خوبــی ندارد.
بنابراینبایدهنرخودراارائهکنیمودرکنارمردمجامعهباشیم.

