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تغییر و سکوت

انجمن موســیقی ایــران از بدو تاســیس
خــود به عنوان بازوی اجرایی دفتر موســیقی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در اجرای
برخی فعالیتها مانند برگزاری جشــنوارههای
موســیقی فجر ،جوان و موســیقی مقاومت،
اداره ارکســترهای ملی و سمفونیک ،برگزاری
کنسرتهای حمایتی و همچنین انتشار برخی
آلبومها در حوزه موســیقی نواحی ،کالسیک و
ایرانی همکاری کرده است.
انجمن موســیقی ایران در سال  1386برای
راهاندازی و همراهی بیشتر شعب استانی خود
تغییراتی در آئیننامهی این شــعب ایجاد کرد
که طی آن  5نفر اعضای هیئت مدیره انجمن
موسیقی هر استان با پیشنهاد مدیرکل ارشاد آن
اســتان انتخاب می شدند .روال کار نیز به این
شکل بود که  5نفر از هر استان توسط مدیرکل
ارشــاد آنجا به هیئت امنای انجمن موسیقی
ایــران معرفی میشــدند تا پس از بررســی
صالحیتها ،احکام این افراد صادر شود.
طبق این آئیننامه جدید ،خود مدیرکل ارشاد
استان نیز یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن
موسیقی اســتان محسوب میشــد تا تعامل
بیشــتری میان انجمنهای موسیقی و ادارات
ارشاد استانی به وجود آید .این اعضا نیز با رای
ن موسیقی استان را انتخاب
گیری ،رئیس انجم 
میکردند.
حدود ســه سال بعد یعنی در سال  1389نیز
ضمن برگزاری ســمینار شعب استانی انجمن
موسیقی ایران در هتل فردوسی تهران ،تصمیم
گرفته شــد این روال کمی تغییر کند .در این
تغییر جدید ،قرار شــد مدیرکل اداره ارشاد هر

استان به جای  5نفر 8 ،نفر را برای عضویت در
هیئت مدیره انجمن موسیقی استان به هیئت
امنای انجمن موسیقی ایران پیشنهاد دهد .البته
این طرح تا زمان ابالغ و اجرایی شدنش حدود
دو سال به طول انجامید؛ اما در نهایت از سوی
تمام شعب اســتانی انجمن موسیقی ایران به
اجرا درآمد.
در این چند ســال شــعب اســتانی انجمن
موســیقی ایران همواره با مشارکت مدیرکل
ارشاد استانها تعیین میشدند تا تعاملی جدی
میان مسئوالن استانی ارشاد و اهالی موسیقی
در اداره وضعیت موســیقی هر بخش از کشور
شکل بگیرد.
اینکه این روال تا چه حد توانسته یا میتواند
درســت و کارساز باشد مسئلهای است که باید
در فرصتی دیگر به آن پرداخت؛ نکته اصلی که
در این گزارش ســعی شده به آن پرداخته شود
چرخش یکباره انجمن موسیقی فارس ،در تضاد
با اساسنامه و آئینههای مربوطه انجمن است.
انجمن موســیقی فارس از حدود دو ســال
قبل به یکباره تمام این روال اساســنامهای و
آئیننامهای را نادیــده گرفت و ارتباطش را با
انجمن موســیقی ایران بهطور کامل قطع کرد
و شــیوهای متفاوت در پیش گرفت .این تغییر
رویه تــا جایی پیش رفت که با وجود مخالفت
هــای رئیس وقت انجمن موســیقی فارس با
تخلفات به وجود آمده ،در نهایت محسن خباز
یعنی همان رئیس انجمن این استان مجبور به
استعفا شد.
محسن خباز (رئیس سابق انجمن موسیقی
فارس) دربارهی دلیل اســتعفای دو سال قبل

جزیــره ای و خود مختار بــه فعالیت پرداخته
اســت .با این وجود انجمن موسیقی ایران در
خبــری که هفته قبل منتشــر کرد از ثبت 33
شعبه اســتانی خود در مرکز ثبت اسناد رسمی
خبر داد و «انجمن موســیقی فــارس» را نیز
جزو همین انجمنهای ثبت شــده به حساب
آورد.
این در حالی است که حدود دو هفته قبل ،از
اجرای یک کنســرت آموزشگاهی بدون کالم
توسط حســین بهروزی نیا در شیراز جلوگیری
بــه عمل آمد و تمام تالشهایی که برای حل
این مســئله صورت گرفت نتوانست شرایط را
برای اجرای این برنامه فرهنگی توسط یکی از
چهرههای شناخته شده موسیقی اصیل ایرانی
فراهم کند.انجمن موســیقی ایران و شعب آن
همچون بازوی اجرایی ادارههای ارشاد استانی
وظیفه ســاماندهی فعالیتهای موســیقی و
همکاری موثر در برنامههــای اجرایی به نفع

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

جامعه موســیقی داشــته و دارند؛ اما با تغییر
رویهای که انجمن موسیقی فارس انجام داده
این انجمن به ســاختار خانه موسیقی نزدیک
شده و بیشــتر کارکرد صنفی پیدا کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید آیا انجمن موسیقی
سایر استانها نیز از این رفتار انجمن موسیقی
فارس پیروی خواهند کرد؟ و همچنین باید دید
واکنش دستاندرکاران انجمن موسیقی ایران
به این اتفاق چیســت؟ به هر حال سکوت دو
ساله مسئوالن انجمن موســیقی ایران درباره
این تغییر اساسی انجمن موسیقی فارس قابل
تامل اســت .نکتهی بعدی که جای فکر دارد
این است که انجمن موسیقی ایران در خبری
که هفته قبل منتشر کرده بود از ثبت  33شعبه
استانی خود در مرکز ثبت اسناد رسمی خبر داده
بود و این در حالی اســت که انجمن موسیقی
فارس با تعاریف انجمن موســیقی ایران حدود
 2سال میشود که دیگر وجود خارجی ندارد.

«ریتم در آواز ایرانی» در یک نشست بررسی میشود
نشســت آیین آواز ،از ساعت  ۱۸عصر سهشــنبه  ۳۰خرداد ،دهمین نشست از
سلسله نشستهای تخصصی آموزشی آیین آواز در فرهنگسرای ارسباران برگزار
میشود .در این برنامه در بخش مباحث فنی و تئوریک ،مهدی آذرسینا ،مرتضی
غزنــوی و علی شــیرازی درباره ریتم در آواز ایرانی به هماندیشــی و تبادل نظر
میپردازند.
در خبر برگزاری این نشســت در معرفی این افراد عنوان شــده است:مهدی
آذرســینا (آهنگساز و نوازنده باســابقه کمانچه) متولد  ۱۳۲۵در تبریز از نوجوانی
نواختن ویلن را نزد رحمتاهلل بدیعی آغاز کرد .ســپس در دانشکدۀ هنرهای زیبا
ضمن آشنایی با مبانی موسیقی ایران و جهان ،موسیقی دستگاهی را نزد داریوش
صفــوت و نورعلی برومند آموخت و نوازندگــی کمانچه را هم در محضر زندهیاد
اصغر بهاری تجربه کرد .آذرســینا سال  ۱۳۷۱اولین متد نواختن کمانچه را برای

چهار دورۀ آموزشی ،با نام «شیوۀ کمانچه نوازی» زیر عنوان «گنجینۀ فرهنگ و
موسیقی سروش» و با مقدمهای به قلم استاد علی تجویدی ،و تقریظ استاد اصغر
بهاری به همراه آلبوم شــورآفرین (اجرای آهنگهای شاخص کتاب ،با کمانچه)
منتشر کرد .ضبط و نغمه نگاری و انتشار آثار استاد بهاری را به شکل کتاب و نوار
با اجرای خود استاد ،از طریق سازمان انتشارات سروش در  ۱۳۷۳انجام داد .سپس
یک دوره ردیف موسیقی ایران به روایت میرزا عبداهلل -برومند را با کمانچه نوازی
در مجموعه ای شــش ساعته به همراه کتاب شامل نغمه نگاری تمام ردیف ،در
 ۱۳۷۹به پایان برد که ســروش آن را منتشر کرد .او همچنین به عنوان آهنگساز
و نوازنده آلبومهای زیادی را در کنار خوانندگان حرفهای اجرا و منتشر کرده است.
از آذرســینا چندی پیش کتاب «شعر» یا موســیقی» (تَ َننای شعر سپید)» به بازار
کتاب آمد که به قول خودش عصارهای اســت از تمام پژوهشها و دریافتهای
او از موســیقی ایران و تمام جوانب فنی و کاربردی موسیقی دستگاهی ایران در
همنشینی با شعر و کالم فارسی.
مرتضــی غزنوی (خواننده و مدرس آواز) متولــد  ۱۳۳۷گلپایگان آموختن آواز
را نزد زندهیاد رضوی سروســتانی شروع کرد و سپس نزد مجید کیانی یک دوره
روایت استاد دوامی از ردیف آوازی را گذراند و به آموختن زیباییشناسی ردیف نیز

بازگشت محمود بصیری بعد از
دوازده سال به تئاتر

نمایش بنگاه تئاترال نوشته علی نصیریان قرار است از هفته دوم
تیرماه به کارگردانی هادی مرزبان در تاالر سنگلج به صحنه برود .بنا
بر این گزارش چند تن از هنرمندان پیشکسوت نیز به دعوت هادی

دو جایزه خارجی برای «نفس»
و «وارونگی»

محمد معتمدی اثر جدیدی منتشر میکند

مرزبان به گروه بازیگران این نمایش پیوسته اند.
“محمــود بصیــری” از بازیگران محبوب که مــردم او را با بازی
در نقشــهای خاطره انگیزی چون ســریال آرایشــگاه زیبا ،سریال
هزاردســتان و آثار سینمایی چون مادرو سوته دالن به یاد دارند ،که
بنا به دالیلی بیش از دوازده سال از عرصه بازیگری دور مانده بود با
حضــور در این نمایش بار دیگر به صحنه باز می گردد .بنگاه تاترال
یک نمایش کمدی ایرانی در قالب تخته حوضی اســت که با شیوه
خاص اجرایی هادی مرزبان و با بهره گیری از موسیقی زنده اجرا می
شــود.در این نمایش بازیگرانی چون :ایرج راد ،سعید امیر سلیمانی،
فرزانه کابلی ،امین زندگانی ،میرطاهر مظلومی ،محمود بصیری ،داود
فتحعلی بیگی ،علی فتحعلی و نیز سامان تیر انداز ،آیه قبادیان ،مجید
غفاری ،فائقه شــالوند و جمعی از هنرجویان تئاتر ایفای نقش می
کنند .محمد حشــمتی خواننده ،علی المعی آهنگساز ،فرزانه کابلی
طــراح حرکت ،رضا مهدیزاده طراح صحنه ،صدف شــجاعی طراح
لباس ،امیر ترحمی طراح نور ،محمــد وفایی طراح گرافیک و مدیر
روابط عمومی ،امیر کوروش اعرابی عکاس نمایش هســتند .دستیار
کارگردان مهری آسایش و منشی صحنه اکرم حاج حسینی در گروه
کارگردانی همکاری می کنند.
ساعت و تاریخ دقیق اجرای نمایش و سایت خرید اینترنتی متعاقبا
اعالم می گردد.

دو فیلم «وارونگی» و «نفس» در سومین جشنواره فیلمهای ایرانی
زوریخ موفق به دریافت جایزه شدند.
در ســومین جشــنواره فیلمهای ایرانی زوریخ فیلم «وارونگی» به
کارگردانی بهنــام بهزادی جایزه بهترین فیلم و «نفس» به کارگردانی
نرگس آبیار جایزه تماشاگران را دریافت کردند.
در این جشــنواره رقابتی که از تاریخ  ١١تــا تاریخ  ١٧خرداد برگزار
شــد ،فیلمهایی چون «وارونگی»«،به دنیــا آمدن»« ،رفتن»« ،الک
قرمز»« ،پوالریســم»« ،نفس» « ،باغ های زردآلو»« ،فرزندان»« ،ابد
و یــک روز»« ،نقطه کور»« ،یــک روز طوالنی» و «من» روی پرده
رفــت و «نفس» نرگس آبیار عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشــاگر را
از جشــنواره زوریخ دریافت کرد.در این دوره از جشــنواره فیلم زوریخ
بزرگداشت داریوش مهرجویی نیز برگزار شد و دو فیلم «لیال» و «گاو»
به نمایش درآمد.
هچنین فیلمهای « ٧٦دقیقه و  ۱۵ثانیه » ساخته سیف اهلل صمدیان
و آخرین فیلم کیارستمی با نام «منو ببر خونه» به منظور گرامی داشت
یاد و خاطر این فیلمسار نمایش داده شد.همچنین سومین جشنواره فیلم
مادرید که از  ١٨تا  ٢٧خرداد در حال برگزاری است ،بخش ویژه سینمای
کمدی ابزورد ایران را برپا داشــته و چهار فیلــم «آبادان»« ،کارگران
مشغول کارند»« ،پذیرایی ســاده» و «اژدها وارد میشود» را با حضور
مانی حقیقی و فیلمهای «ماهی و گربه»« ،اجاره نشــینها»« ،مهمان
مامان» و «مادر قلب اتمی» را در این بخش به نمایش میگذارد.

پرداخت .غزنوی به مدت  14ســال در مکتبخانه میرزاعبداهلل (به مدیریت زندهیاد
محمدرضا لطفی) آموختههای آوازیاش را به هنرجویان منتقل کرد .او به عنوان
خواننده اجراهایی را نیز در داخل و خارج کشور تجربه کرده و هماکنون به عنوان
اســتاد دانشگاه علمی کاربردی و نیز آموزشگاه تحت مدیریت خودش به تدریس
ادامه میدهد.
علی شــیرازی (آوازپژوه و خواننده) متولد  ۱۳۵۰در ری از سال  ۱۳۶۹آموختن
آواز را شروع کرد و در ادامه نزد شاپور رحیمی ،رضا رضاییپایور و محسن کرامتی
به فراگیری ردیف آوازی و دقایق و ظرایف هنر خوانندگی پرداخت .در ادامه نیز به
نگارش مقاالت تخصصی موسیقی و نگارش چند کتاب مشغول شد .صدای این
خواننده را میتوان در سه فیلم مستند «فرخی یزدی» (که این روزها در گروه هنر
و تجربه در حال اکران اســت) به همراه «نغمهسرای کودکان» و «میراث کهن»
شــنید .شیرازی بنیانگذار شــب آواز ایرانی و آیین آواز نیز هست و زمستان سال
گذشته هم با موضوع ریتم در آواز ایرانی در فرهنگسرای وال در تهران به سخنرانی
توأم با اجرای آوازهایی مرتبط با موضوع بحث پرداخته بود.
فرهنگسرای ارسباران در ضلع شــمال غربی پل سیدخندان ،خیابان جلفا واقع
شده و ورود به نشست تخصصی آیین آواز برای عموم آزاد است.

ی موسیقی ایران اثر
«محمد معتمدی» خوانندهی شناخته شد ه 
جدیدی را با آهنگسازی مشترک میدیا فرجنژاد و بهزاد عبدی به
نام «نام من عشق است» منتشر میکند.
این اثر بر اساس اشعار حسین منزوی ،علیرضا کلیایی ،غالمرضا
طریقی ،علیرضا بدیع و موالنا است و همنشینی موسیقی ایرانی
و موســیقی غربی را میتوان در آن مشاهده کرد .تنظیم بخش
موسیقی ایرانی را فرجنژاد و بخش غربی را بهزاد عبدی برعهده
داشــته است و قرار است کوارتت «کلگیوم» که یکی از شناخت
شدهترین کوارتتهای دنیاست ،هم در این اثر حضور دارد.
این خوانندهی موســیقی ســنتی ایران اوایل خــرداد ماه تور
کنســرت کویر خود را در بیرجند برگزار کرد و بعد از ماه مبارک
رمضان نیز این تور را در شــهرهای دیگــر ادامه خواهد داد .در
این اجراها که به نوعی تمدید کنســرت «کویر» این خواننده و
گروهش در هفته های پایانی سال گذشته است ،قطعات منتخب
محمد معتمدی به آهنگسازی تعدادی از بزرگان موسیقی کشور
که طی دوران فعالیتی این هنرمند که با استقبال مخاطبان رو به
رو شــده در دو بخش اجرا خواهد شد« .کویر» با ترانه و آهنگ
محمد معتمدی« ،شکنم ساغر» به آهنگسازی پرویز یاحقی« ،به
یاد صیاد» به آهنگســازی جواد لشــگری« ،بیا» به آهنگسازی
حبیب اهلل بدیعی« ،چون مرده شــوم»« ،پرواز» به آهنگسازی
محمد معتمدی« ،امید جانم» به آهنگسازی علی تجویدی« ،به

نگاهم بنگر» به آهنگســازی پرویز یاحقــی و «رفته ز دل» به
آهنگسازی امیر مهدی مقدم از جمله قطعاتی هستند که در این
مجموعه کنسرت ها برای مخاطبان اجرا می شود .او همچنین به
تازگی اپرای «خیام» به کارگردانی «بهروز غریبپور» را به اتمام
رسانده است .این اثر به آهنگسازی امیر بهزاد و رهبری ارکستر
«فرنوش بهزاد» انجام شده است.

محمدرضا گلزار در مراسم افطاری به
رئیسجمهور چه گفت؟
تماشــاگران امروز نوشــت :رضا گلزار در گوش رئیسجمهور
گفت :امروز ثابت کردید هیچ وقت نمیشود یک ایرانی را ترساند!
صبح چهارشنبه ای که گذشت صبحی تلخ و تراژیک بود که در
تاریخ ایران ماندگار می شود؛ بامداد چهارشنبه  ١٧خرداد و حادثه
تروریستی در مجلس .از صبح همان روز تقریبا همه اهالی هنر از
پی حضور در مراسم افطار رئیس جمهور بودند.
صبح که آن اتفاق تلخ رخ داد،ساختمان وزارت ارشاد از نیروهای
ویژه امنیتی پر شــد .تک تیراندازانی که بیش از  ۵ساعت از آنجا
ســاختمان اداری مجلس را هدف قرار داده بودند تا تروریست ها
بار دیگر مجال شلیک مستقیم به مردم را نداشته باشند.
ســاعت های پر از ترس و دلهره در ارشــاد  ،این شــائبه که
افطاری رئیس جمهور لغو میشود را تشدید می کرد.
چند ساعت بعد اما رئیس جمهور اعالم کرد تغییری در برنامه
اش نمی دهد و می خواهد میزبان هنرمندان باشد .خیلی از اسمی
ها و ســتاره هــای هنر آمده بودند و خیلی ها هم شــاید دلهره
اتفاقات صبح باعث نیامدن شان شده بود .گروهی هم بعدا گفته

شد دعوت نبودند.
همه از حوادث تلخ صبح شروع کردند و بعد به حوزه خودشان
رسیدند .نماینده خانه سینما از چالش های سینما گفت ،نماینده
تئاتر با هیجان از دکتر روحانی به عنوان تنها رئیس جمهور تئاتر
بین اســم برد .به جای  ٣دقیقه ۶ ،دقیقه حرف زد .از چالش ها
گفت .نماینده ناشــرین از چالش های چاپ و نشر گفت .رئیس
جمهور هم حرف هایش را زد تا وقت افطار رسید.
زمان گعده هــای پای میز غذایی .یکی از مهمترین هایی که
ســرش را نزدیک صورت رئیس جمهور کرد ،کسی نبود غیر از
رضا گلزار  ،سوپر استار سینمای گیشه ای .کسی که پیش از این
به دلیل مشــکالتی که در زندگی شخصی برایش رخ داده بود،
فعالیتش به شدت کمرنگ و تقریبا ممنوع کار شده بود .گذر زمان
و تغییرات محسوس حاال او را دوباره هم به پرده سینما بازگردانده
است ،هم شبکه نمایش خانگی و هم استیج موسیقی!
گلزار که ســال قبل یکی از پرفروشهای سینما بود ،در مجال
کوتاه برای گپ زدن با روحانی حرف سینمایی نزد .او را پای میز

رئیس دولت بردند ،گلزار ســرش را نزدیک کرد و بعد از سخنی
کوتاه درباره حوادث تلخ تروریستی گفت :راستش تقریبا همه ما
فکر می کردیم بعد از حوادث خونین صبح  ،مراســم کنسل می
شود و شما به دلیل رعایت مسائل امنیتی در یک مکان عمومی
حاضر نمی شوید اما وقتی دیدیم شما این شجاعت را داشتید ،ما
هم آمدیم .واقعا شما امشب بار دیگر نشان دادید هیچ وقت یک
ایرانــی را نمی توان تهدید کرد.رئیس جمهور هم بعد از تعارفات
معمول از گلزار تشــکر کرد و گفت مردم ایران مردم شــجاعی
هستند و هنرمندان مان هم همین طور.

آغاز پروژه آواز پارسی در پایتخت توسط ناظریها

رســانه نوا پس از برگزاری تور کنســرت
موفق «ناگفته» با بیش از  ٧٠اجرا در سراسر
ایران ،حافــظ ناظری (آهنگســاز و خواننده
موســیقی ایرانی) قصد دارد ،پروژه جدید خود

را به همراهی شهرام ناظری ،مرداد ماه امسال
در تهران روی صحنه ببرد.
به گفتــه ناظریها ،پروژه «آواز پارســی،
اسطوره و عشــق» ،تالشی در جهت حفظ و

ستون یاد

نام بهروزی نیا با بربط عجین
شده است

در انجمن موسیقی فارس چه میگذرد؟
اش از این ســمت گفت :دوستان در اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس اعالم کردند که
اساسنامه انجمن موسیقی ایران را قبول نداریم
و خودمان اساســنام ه دیگری تهیه میکنیم و
بعــد هم انتخابات را برگزار خواهیم کرد .بیش
از دو سال قبل به همین دلیل استعفا دادم .این
انجمنی که االن در شــیراز به عنوان انجمن
موســیقی فارس فعالیت میکند یک انجمن
دیگر است که با ســاختاری متفاوت از شعب
انجمن موســیقی ایران تشکیل شده است .در
واقع ایــن انجمن هیچ ارتباط حقوقی یا کاری
با انجمن موسیقی ایران ندارد .اساسنامه انجمن
موســیقی فارس نیز تحت عنوان موسسه به
ثبت رســیده اســت.نکتهی جالب رد پای پر
رنگ مدیرکل اداره ارشــاد استان فارس یعنی
بهزاد مریدی در این ماجراست که محسن خباز
نیز به آن اشاره کرد .در زمانی که این اتفاقات
در شــیراز رخ می داد ،انجمن موسیقی ایران
تصمیم گرفت برای حل این ماجرا نمایندهای
را به شیراز بفرســتد تا با «مریدی» مدیرکل
ارشاد فارس در این خصوص دیدار کند؛ منتهی
هیچ همکاری از سوی ارشاد فارس برای عملی
شــدن این دیدار صورت نگرفت و ماجرا رفته
رفته ابعاد دیگری پیدا کــرد.در نهایت پس از
کش و قوسهای فراوان ،محسن خباز (رئیس
وقت انجمن موســیقی فارس) در اعتراض به
این رویه تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت.
طی دو ســال گذشــته نیز انجمن موسیقی
فــارس به تغییــر کلی در ســاختارش نیازی
نداشــته و نمیخواهــد با انجمن موســیقی
ایــران هیچ ارتباطی داشــته باشــد و به طور
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حراست از زبان پارسی و تلفظ صحیح واژهها
در حوزه ی آواز ایرانی اســت که در چند دهه
اخیر دچار آسیب شد ه است .همچنین سعی در
پرهیز از بکار گیرى از الحان عربی که انتقال

آن به نســل آینده مى تواند براى آواز ایرانى و
زبان فارسى آسیب ساز باشد شده است.
این رویداد توسط شــرکت فرهنگیهنری
«ققنوس» برگزار می شود.

اولین بربطی که در سال  1374پس از سالها
تحقیق توسط استاد ابراهیم قنبری مهر طراحی
و ساخته شد ،در  29نوامبر  2008توسط حسین
بهروزی نیا به مــوزه  Hornimanدر لندن
اهدا شــد .این خیر و فیلمش تا مدتها در دنیای
مجازی دست به دســت می شد و کمتر کسی
بود که اشک ها و وداع بهروزی نیا برای سازش
دلش را نلرزانده باشد.
بربط شکل ایرانی ساز عود است که از روی
تصاویر و نوشــته ها دوباره سازی شده و استاد
حســین بهروزی نیا اولیــن نوازنده صاحب نام
اســت که از ابتکار استاد قنبری مهر اســتقبال کرد و از زمان طراحی این ساز بربط
می نوازد.
حســین بهروزینیا زادهی  ۲۱خــرداد  ۱۳۴۱در تهران ،آهنگســاز ،ردیفدان و
نوازندهی بربط است.
حســین بهروزینیا از سن  ۹سالگی وارد هنرســتان موسیقی ایران شد وفراگیری
تــار را نزد رضا وحدانی و فراگیری عود و ردیف موســیقی ایرانــی را به ترتیب زیر
نظــر منصور نریمان و محمدرضا لطفی آغاز کرد .تحصیالت خود را در کنســرواتوار
موســیقی ایرانی دنبال کرد و در ادامه مســئولیت سرپرستی گروه موسیقی خالقی و
سرپرســتی بخش آموزشی مرکز حفظ و اشاعه موســیقی را بر عهده گرفت .وی تا
کنون با گروههای بزرگی چون عارف ،موالنا و دستان همکاری نموده است .بهروزی
نیا نقش عمده ای را در احیا کردن هویت ایرانی ساز بربط در چند سال اخیر ایفا کرده
است و هم اکنون در ونکوور کانادا به تدریس بربط میپردازد.
شــکوفایی استعداد بهروزینیا به سرعت نمایان شد تا جایی که در سن  ۱۷سالگی
از او دعوت شد که در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران به کار و تدریس بپردازد.
موقعیتها و پیشرفتها به سرعت دنبال هم آمدند تا جایی که از او درخواست شد
مسئولیت تولید و آموزش آن مرکز را بپذیرد.
او همــواره در جهت آموزش بربط و تربیت هنرجویان همت گمارده و ســفرهای
زیادی در سراسر اروپا ،آسیا و شمال آمریکا داشته است همچنین کنسرتهای زیادی
را برگزار نموده و با گروهها و ارکسترهای برجسته ایرانی مانند ارکستر مضرابی ایران،
گروه عارف ،گروه موالنا همکاری داشته وی از سال  ۱۹۹۲به عنوان نوازنده بربت با
گروه دستان همکاری مستمر داشته است.
در طی این ســالها با تعدادی از خوانندگان برجسته از جمله محمدرضا شجریان،
شــهرام ناظری ،پریسا ،سیما بینا ،علیرضا افتخاری ،همایون شجریان و ساالر عقیلی
همکاری نموده اســت .بهروزینیا بربط را به شیوه ایرانی مینوازد که این وجه تمایز
او با عود نوازان عرب یا ایرانی اســت که به شیوه عربها عود مینوازند .او در سال
 ۲۰۰۳از وزیر فرهنگ نشــان اولین مرتبهی هنرهــا را با باالترین احترامها دریافت
نمود .حسین بهروزینیا بعد از قرنها با همکاری استاد ابراهیم قنبریمهر ساز بربط
را دوباره احیا نمود و وارد جامعه موسیقی ایران کرد.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

جای خالی سلوچ

ت آبادی است که بالفاصله پس از
رمانی از محمود دول 
آزادی از زندان ساواک و طی  ۷۰روز نوشت ه است .دولت
آبادی داستان آن را به هنگامی که دوره سه ساله حبس
خود را میگذراند در ذهنش پرورانده بود.
رمــان جای خالی ســلوچ همان طور که از اســمش
پیداست از رفتن سلوچ ( اسم مرد ) شروع می شود .سلوچ
که کســب و کار حسابی ندارد زن و بچه خود را رها می
کند و به دنبال کار روانه شــهر می شــود .او بدون هیچ
خبری محل زندگی خود را ترک می کند .در کتاب دولت
آبادی آن چنان زیبا احساسات و مشکالت زندگی مِرگان
زن سلوچ را به تصویر می کشد که همتا ندارد .او از روح
سرکش پسران سلوچ صحبت می کند و دردهای هاجر
دختر نوجوان ســلوچ را در ازدواج با مردی که سالها از او بزرگ تر است روایت می کند.این
رمان به جای خالی ســلوچ اشاره می کند اما سلوچ حضور مستقیمی در داستان ندارد .ولی
به تدریج با خواندن کتاب شــخصیت او در پس ماجراها و ارتباط شــخصیت ها با یکدیگر
آشکار می شود.
درباره رمان
این رمان واقعا عالی و تاثیر گذار است .محمود دولت آبادی در این کتاب چهره زشت فقر
و اراده راسخ مرگان را به نمایش گذاشته است .به نظر من این رمان را می شود خیلی خوب
درک کرد و فهمید چرا که نویســنده خودش فضای داستان را به خوبی می شناسد و از آن
آگاه هست .در رمان قسمت هایی دردناک و تلخ هم وجود دارد که بسیار آدم را به فکر فرو
می برد .و همین باعث میشــود که این کتاب تا این حد فوق العاده باشد .اصوال کتابی که
آدم را به فکر فرو نبرد ارزش این را ندارد که چندین بار خوانده شــود .به شما پیشنهاد می
کنم که حتما رمان جای خالی سلوچ را چندین بار بخوانید.
زندگی زنانی همچون مرگان را نشان دهد که
این کتاب در حقیقت ســعی میکند تقدی ِر
ِ
جای ایران حضور دارند و پابهپای مردان کارهای دشــوار و سخت انجام میدهند
در جای ِ
رنگ
و در سختکوشی هیچ کم از مردان ندارند؛ زنانی که در تما ِم عمر حتی یک روز هم ِ
خوشی را نمیبینند ا ّما خم به ابرو نمیآورند و با وجو ِد همهی اتفاقاتی که ممکن است دهها
مرد را از پا بیندازد ،میجنگند.
قسمتهایی از رمان
زخمی اگر بر قلب بنشــیند ،تو نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی و نه می توانی قلبت
را دور بیندازی .زخم تکه ای از قلب توســت .زخم اگر نباشــد ،قلبت هم نیست .زخم اگر
نخواهی باشــد ،قلبت را باید بتوانی دور بیندازی .قلبــت را چگونه دور می اندازی؟ زخم و
قلبت یکی هستند.
دنیا را بگذار آب ببرد .وقتی تو در توفان گرفتار میآیی ،چه خیال که تو دکمه ی یقه ات را
بسته باشی یا که نبسته باشی .چه خیالی که خاک در چشمانت خانه کند یا نکند .چه خیالی
؟! تو در توفان گرفتار آمده ای ،میخواهی که گلویت خشک نشود ؟!
خوش خلقی او را باید از چاپلوسی جدا می کردند .روی گشاده ی مرگان در کار ،نه برای
خوشایند صاحب کار ،بلکه برای به زانو درآوردن کار بود .مرگان این را یاد گرفته بود که اگر
دلمرده و افســرده به کار نزدیک بشود ،به زانو در خواهد آمد و کار بر او سوار خواهد گشت.
پس با روی گشاده و دل باز به کار می پیچید .طبعا کار چنین است که می خواهد تو را زمین
بزند ،از پا درآورد .این تو هستی که نباید پا بخوری ،نباید از پا دربیایی و مرگان نمی خواست
خود را ذلیل ،ذلیل کار ببیند .مرگان کار را درو می کرد.
گاه آدم ،خود آدم ،عشــق است .بودنش عشق اســت .رفتن و نگاه کردنش عشق است.
دست و قلبش عشق است .در تو عشق می جوشد ،بی آنکه ردش را بشناسی .بی آنکه بدانی
از کجا در تو پیدا شــده ،روییده .شاید نخواهی هم .شــاید هم بخواهی و ندانی .نتوانی که
بدانی .عشق ،گاهی همان یاد کمرنگ سلوچ است و دست های به گل آلوده یتو که دیواری
را ســفید می کنند .عشق ،خود مرگان است؛ پیدا و ناپیداست ،عشق .گاه تو را به شوق می
جنباند .و گاه به درد در چاهیت فرو می کشد.
گاه عشــق گم اســت؛ اما هست ،هست ،چون نیست .عشــق مگر چیست؟ آن چه که
پیداست؟ نه ،عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست .معرفت است .عشق از آن رو هست،
که نیست .پیدا نیست و حس می شود .می شوراند .منقلب می کند .به رقص و شلنگ اندازی
وا می دارد .می گریاند .می چزاند .می کوباند و می دواند .دیوانه به صحرا!

