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یادداشت

در آپارتمان بتهوون زندگي كردم

*

نه ،ما فقط چون در يكس��ري از س��ازها نوازنده كم داريم و
مجبور شديم در كل سه يا چهار نوازنده از كشور ارمنستان دعوت
كنيم كه با اركس��تر س��مفونيك تهران همكاري كنند كه يك
نوازنده هارپ است و دو نوازنده ترومپت و يك نوازنده ترومبون.

 Á Áآقاي روحاني شما اجراهاي زيادي با اركستر سمفونيك
تهران داش�تيد و به اصحاب موس�يقي داخل كش�ور ثابت
كردي�د ك�ه ميتوانيد قطعات س�نگين و بزرگ�ي را در اين
اركس�تر رهبري و اج�را كنيد .از طرف ديگر ش�ما قطعاتي
را با اركس�تر س�مفونيك تهران اجرا و رهبري كرديد كه در
چارچ�وب خاصي به لحاظ توانمنديهاي اعضاي اركس�تر و
محدوديتهاي سالن انتخاب شده بودند .باز هم با همه اينها،
در گذشته اورتور «هلندي سرگردان» را با اين اركستر اجرا
كرديد .به عنوان اولين سوال ميخواهم بپرسم ،فكر ميكنيد
اگر روزي شرايط اجازه بدهد ميتوانيد با اين اركستر يك اپرا
از واگنر يا قطعات سنگين ديگري را اجرا كنيد؟

من هر دفعه كه به ايران ميآيم سعي ميكنم قطعاتي را براي
اجرا انتخابكنم كه براي اولين بار در ايران اجرا ميشوند .دليل
انتخاب اين قطعات هم صرفا به اين دليل است كه موزيسينها
كارهاي تكراري ،كمتر بنوازند تا هم توانايي و هم آشناييشان با
آهنگسازان و سبكهاي مختلف بيشتر شود و بتوانند پيشرفت
كنن��د .مطمئنا دور از انتظار نيس��ت كه ي��ك روزي ،يك اپرا از
واگنر با اين اركستر اجرا شود اما اركسترهاي اپرا معموال تخصص
خودشان را دارند و اگر به كشورهاي ديگر نگاه كنيد اركسترهاي
اپرا از اركس��ترهاي سمفونيك و ...جدا هستند .در ايران پيش از
انقالب هم همينطور بود .در آن دوران ما يك اركستر سمفونيك
داشتيم كه فقط قطعات سمفونيك را اجرا ميكرد و يك اركستر
اپرا داش��تيم كه فقط به اجراي اپرا ميپرداخت .اما حتما امكان
اين وجود دارد.
 Á Áمنظور من بيش�تر به لحاظ توانمندي اعضاي اركس�تر
سمفونيك تهران بود...

بله .نوازندههاي اركس��تر توانمن��دي اجراي چنين قطعاتي
را مطمئن��ا دارند .من ميتوانم به جرات بگويم كه در اركس��تر
س��مفونيك تهران نوازندههايي داريم كه اي��ن نوازندهها در هر
اركس��تر س��مفونيك مطرح ديگري در جه��ان ميتوانند عين
نوازندهه��اي ديگر آن گروه بنوازند و با آنها همكاري كنند .البته
من هميش��ه آرزو ميكردم تعداد آنها بيشتر بود .از طرف ديگر
نوازندههايي هم داريم كه كمي ضعيف هستند .متاسفانه يكي از
مشكالت اساسي كه اركستر سمفونيك تهران دارد اين است كه
همه نوازندهها در يك سطح نيستند ،بعضيها خوبند و بعضيها
احتياج به تمرين و كار بيشتري دارند .در حقيقت اين وظيفه رهبر
اركس��تر است كه اركستر را يكدست كند .من و ساير همكارانم
داريم اين كار را انجام ميدهيم ،ولي واقعا اگر بخواهند اركس��تر
سمفونيك تهران پيشرفت كند و فعال باشد بايد يك برنامهريزي
مدوني داشته باشد.

من راس��تش دوره خاصي را نميتوانم بگويم .در هر دورهاي
قطعاتي هس��تند كه من عالقه زيادي به آنها دارم .مثال در دوره
كالسيك قطعاتي از هايدن ،موتزارت ،بتهوون ،برامس و دورژاك
قطعاتي هستند كه من به آنها عالقه دارم .در دوره رمانتيك هم
آهنگسازاني هستند كه من به كارشان عالقه دارم.
 Á Áمنظور من اين است كه در هر دورهاي اگر قطعهاي را براي
اجرا انتخاب ميكنيد ،س�عي ميكنيد آن قطعه اركسترال،
قطعهاي با پاياني باش�كوه و با حجم صدايي زيادي باش�د يا
قطعاتي كه با رفتن به سمت سكوت تمام ميشوند؟

* نوازنده ويلن سل اركستر سمفونيك تهران

رامين بهنا

 Á Áگروه خاصي به گروه اركستر سمفونيك ملحق نميشود؟

نيوشا مزيدآبادي

 Á Áشما در انتخاب قطعات اركسترال بيشتر به كدام قطعات
عالق�ه داريد؟ قطعاتي ك�ه مربوط دوره باروك و كالس�يك
ميشود يا قطعات رمانتيك؟

را تجربه كنيم .در همين اجرايي كه با اركس��تر
سمفونيك امس��ال داريم او از قطعاتي استفاده
كرده كه قطعات موس��يقي فيلم هس��تند و به
لحاظ موسيقايي با علم امروز نوشته شدهاند .اين
قطعات كه هارمونيهاي خاص خودشان را دارند
و امروزيتر هس��تند ديگر بر اساس سبكهاي
شناختهترش��دهاي مثل كالس��يك و رمانتيك
نيستند و از اين جهت ميتوان گفت اجراي آنها
پيچيدهتر است.
ما س��الهاي س��ال با رهب��ران مختلف و در
اجراه��اي گوناگ��ون س��مفونيها و قطعاتي از
موت��زارت و بتهوون را اج��را كردهايم اما اجراي
قطعات موس��يقي فيلم كار تازهاي اس��ت كه با
رهبري ش��هرداد روحاني ب��راي اولينبار تجربه
ميش��ود .انتخاب اي��ن قطعات از ط��رف آقاي
روحاني به اين دليل نيست كه او فقط اين سبك
ل همه
را خوب اجرا ميكند ،بلكه او به طور كام 
س��بكها را ميداند و با هوشمندي زيادي براي
اجرايي متفاوتتر در ايران اين قطعات را انتخاب
كرده است.
ب��ه عنوان مث��ال م��ا كنس��رتو پيانويي از
چايكوفس��كي به رهبري او اجرا كرديم و خيلي
هم به تمرين نياز داش��ت اما در آخر كار اجراي
بس��يار خوب��ي از آب درآمد .براي اج��راي اين
كنس��رت هم از حدود  20روز پيش تمرينها را
آغاز كرديم.
فكر ميكنم امس��ال هم به س��ياق سالهاي
گذش��ته اجراي اركس��تر س��مفونيك تهران با
ش��هرداد روحاني مخاطبان زيادي داشته باشد.
خ��ود من هم به عنوان يك ايراني و كس��ي كه
سالهاس��ت در حوزه موسيقي فعاليت ميكنم
بس��يار به وجود شهرداد روحاني افتخار ميكنم
و اميدوارم كه همكاري او با اركس��تر سمفونيك
تهران سالهاي بعد هم ادامه داشته باشد.

برايش آدم غريبه وجود نداشت

انگار يك نفر دارد يك ساز را ميزند و آن رهبر گروه است.

من طبيعتا قطعات را اينگونه انتخاب نميكنم .يك آهنگساز
ممكن است قطعاتي نوشته باش��د كه خيلي آرام تمام شوند يا
قطعهاي نوشته باش��د كه پاياني به شدت پرطمطراق و باشكوه
داشته باشد .ولي من خيلي به آن مساله فكر نميكنم .به هرحال،
تمام آهنگس��ازان و نوابغ بزرگ دنيا كه آثاري نوش��تهاند ،در هر
دورهاي و سبكي ،من به قطعاتي بيشتر عالقه دارم و به قطعاتي
كمتر .از طرفي هيچ رهبر اركستري نيست كه بتواند تمام كارهاي
همه اين آهنگسازان را در طول حيات خودش اجرا و رهبري كند.
به عنوان مثال هايدن  104سمفوني دارد كه همه اين سمفونيها
را يك رهبر نميتواند در طول عمرش رهبري كند.
همچنين بايد بدانيم كه يكي از وظايف مهم رهبر اركس��تر
اين است كه به هر كش��وري كه ميرود براي انتخاب قطعات و
رپرتوارها هم مردم آن جامعه كه ميخواهند كنسرت را ببينند
و هم اركس��تر را در نظر بگيرد تا اجرايي بينقص داشته باشند.
بنابراين من معتقدم انتخاب قطعات خيلي مساله مهمي است.
 Á Áمالك شما در اين انتخابها چيست؟

در درجه اول توانايي اركستر است و بعد از آن ،اينكه بتوانيم
با اجراي آن قطعات ،توانايي اركس��تر را باال ببريم .من باب مثال
قطعاتي را كه براي اين اجراي اركستر سمفونيك در نظر گرفتهايم
موسيقيهاي فيلم تمام دنياست به اضافه قطعات كالسيكي كه
در فيلمها از آنها اس��تفاده شده اس��ت .مثل قطعهاي از ريچارد
اش��تراوس يا پاول دوكا .با اينكه اين قطعات كالسيك هستند
از آنها در فيلم استفاده شده و من با اجراي اين قطعات خواستم
كس��اني كه آن را ميبينند نهايتا به اين نتيجه برسند كه فرق
زيادي بين اين س��بكها نيس��ت .از طرف ديگر ب��ا اجراي اين
قطعات ،موزيسينها با س��بك ديگري از كار آشنا ميشوند كه
تابهح��ال آنها را اجرا نكردهاند چون اج��راي اين كارها با اجراي
سمفوني موتزارت يا بتهوون متفاوت است .پس خيلي خوب است
كه موزيسينها با اين قطعات آشنا شوند.
 Á Áخود ش�ما هم در خارج از ايران اجراي موسيقي فيلم با
اركستريداشتهايد؟

بله ،خيلي زياد .در اروپا و آسياي شرقي من اجراي موسيقي
فيلم داش��تهام .اين اجرا با اركس��تر سمفونيك تهران هم اولين
اجرايي است كه تماما به موسيقي فيلم اختصاص دارد و تجربه
جديدي است.
 Á Áمواجهه نوازندگان با قطعاتي كه موس�يقي فيلم است،
چگونه است؟

خيلي خوب اس��ت كه اين سوال را از نوازندگان اركستر هم
بپرسيد اما من واكنشي كه از اعضاي اركستر سمفونيك تهران
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به عنوان كس��ي كه از س��ال  72در اركستر
س��مفونيك ته��ران كار ميكن��م و ب��ا رهبران
مختلفي -چه ايران��ي و چه غيرايراني– برخورد
داشتهام ،به شخصه كار كردن با شهرداد روحاني
را بسيار دوس��ت دارم .آقاي روحاني از رهبراني
است كه خيلي موج مثبتي دارد و اين موج مثبت
را چه در هنگام تمرينها و چه در هنگام اجرا به
اعض��اي گروه منتقل ميكند .از طرف ديگر او از
موزيسينهايي اس��ت كه با سبكهاي مختلف
آشناست و در اجراي همه آنها تبحر خاصي دارد.
شهرداد روحاني گروه را چنان رهبري ميكند و
چنان دركي از قطعاتي كه انتخاب ميكند دارد
كه انگار خودش همه اين قطعات را نوشته است.
رهبري او با طمانينه و آرامش خاصي است و
با اينكه خيلي وقتها اعضاي اركستر سمفونيك
از نظر سطح كاري با هم همخواني ندارند ،اما او
سعي ميكند همه آنها يكدست اجرا كنند و آنها
را براي تمرين بيشتر ترغيب ميكند.
شهرداد روحاني با خلق و خوي خوبش گروه
را رهبري ميكند و اين يكي از نكات مثبت كار
اوس��ت كه س��ختيهاي تمرين و كار را براي ما
آسان ميكند.
در هن��گام تمرينها اگر او ببيند كه يكي از
نوازندهها در يك قطعه ضعف دارد با آرامش تمام
به او يادآوري ميكند كه روي آن قطعه بيش��تر
كار كن��د .اي��ن احترامي كه او ب��راي نوازندگان
اركس��تر قايل است در همه زمينهها وجود دارد
و من فكر ميكنم ن��ه تنها من كه همه اعضاي
اركس��تر س��مفونيك تهران او را دوست دارند و
ب��راي كاره��اي او ارزش و اهميت خاصي قايل
هستند.
از طرف ديگر كار كردن با ش��هرداد روحاني
در هنگام تمرينها خيلي زود ميگذرد و اين به
س��بب راحت بودن ما در هنگام كار با اين رهبر
بزرگ ايراني است.
قطعات��ي ك��ه او معموال براي اج��را انتخاب
ميكن��د قطعات آس��اني نيس��تند و معموال از
س��بكهاي شناختهش��دهتر مثل كالس��يك و
ب��اروك كمتر اس��تفاده ميكند .ه��ر چند او به
همه اين س��بكها اشراف كامل دارد اما معموال
قطعات جديدتري را كه مربوط به موسيقي دوره
رمانتيك و حتي موسيقي قرن بيستم است براي
اجرا با اركستر سمفونيك انتخاب ميكند تا هم
با اجراهاي دنيا به روز باشيم و هم اجراي اين آثار
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گفتوگو با شهرداد روحاني به مناسبت اجرا در تهران

روحاني ،ليدر اخالق
داود منادي
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شهرداد روحاني از آن دست موسيقيداناني است كه در سالهاي اخير يكي از مهمترين اركسترهاي ايران را از وضعيت اغما و
نابساماني درآورد .همكاري او با اركستر سمفونيك تهران از سال  1380آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد .او در اين سالها قطعات
گوناگوني را با تمهاي متفاوت اجرا كرده كه هم براي بيننده اركستر جالب است و هم تجربه نوازنده اركستر را در اجراي قطعات
باال ميبرد .اين قطعات از « پرنده آتش�ين» استراوينس�كي گرفته تا «سوييت شهرزاد» ريمسكي كورساكف و «بيژن و منيژه»
حسين دهلوي ،هربار رنگ و بوي تازهاي به اجراي نوازندگان اركستر سمفونيك داده است .روحاني در تمرينها گروه را طوري
رهبري ميكرد كه انگار خودش آن قطعات را نوشته است .او در برخورد با اعضاي اركستر ضمن اينكه جديت خاصي دارد خيلي
دوستانه رفتار ميكند .اميد و جرأتي كه او به نوازندگان ميدهد در چشمهاي تكتكشان پيداست .اين بار او از  25تا  27تير با
اركستر سمفونيك تهران قطعات موسيقيهاي فيلم را روي صحنه برده است .هرچند كه پيش از اين چند قطعه موسيقي فيلم را
با اين اركستر اجرا كرده بود ،اما اين بار تمام كنسرت به موسيقي فيلم اختصاص دارد .به بهانه اجراي امسال اركستر سمفونيك
با او به گفتوگو نشستهايم.

ميبينم ،خيلي خوب است و همهشان واقعا با عالقه اين قطعات
را مينوازند .چون با اينكه در اين قطعات از قوانين اركستراسيون
موسيقي كالسيك استفاده شده ولي برايشان يك زبان ،رنگ و
حالت تازه دارد و اين باعث ميشود كه آنها با سبك جديدي آشنا
شوند .به اضافه اينكه تكنيك نواختن اين قطعات برايشان مانوس
است .چون همان تكنيكي را بايد براي اجراي آن استفاده كنند
كه مثال در اجراي يك سمفوني از چايكوفسكي به كار ميبرند.
كار همان سختيها را دارد اما لحن آن و ملوديها فرق ميكند .به
همين دليل براي خود نوازندهها تا آنجايي كه من ميدانم اين كار
هم خيلي تازگي دارد و هم اجراي آن سخت است .اين است كه
نوازندهها با عالقه آن را تمرين ،اجرا و دنبال ميكنند.
 Á Áموس�يقي فيلم ،موسيقياي اس�ت كه براي صحنههاي
خاص ساخته ميشود و با آنكه تمام ويژگيهاي يك موسيقي
را دارد اما با تصوير معنا پيدا ميكند .اين درحالي است كه در
اجرا با اركستر ،ديگر اين تصوير را نداريم .اين تصويرسازي
چطور شكل ميگيرد و فكر ميكنيد براي اركستر سمفونيك
تهران سخت نيست كه قطعاتي اينچنيني را اجرا كنند كه در
ذهن مخاطب تداعيكننده يك تصوير باشد؟
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براي آن آهنگ بسازد .براي همين اين كار ،كار مشكلي است .نوع
موسيقياي هم كه براي فيلم ساخته ميشود مهم است ،چون هر
فيلمي يك سبكي دارد و يك سبك خاص از موسيقي بايد براي
آن ساخته شود .در كل ،كاركرد موسيقي فيلم اين است كه اگر
حسي در صحنه وجود داشته باشد ،موسيقي ميتواند آن حس
را چند برابر كند .هنري منسيني به عنوان يك آهنگساز بزرگ
موسيقي فيلم يك گفته جالبي دارد كه ميگويد« :يك موسيقي
فيلم آنقدر بايد خوب باشد كه حتي خيلي وقتها شنيده نشود».
منظور منسيني از اين گفته اين است كه بعضي وقتها موسيقي
بعضي از فيلمها آنقدر توي ذوق ميزند كه توجه بيننده فيلم را
از آن صحنهاي كه دارد ميبيند ،پرت ميكند كه اين اصال خوب
نيست .نبايد فراموش كنيم كه كار موسيقي فيلم تشديدي است
براي بيان احساس بهتر.
 Á Áچطور شد كه تصميم گرفتيد در اين اجرا فقط و فقط از
موسيقيفيلماستفادهكنيد؟

موسيقيهاي فيلم در اركسترهاي مختلف در سرتاسر جهان
اجرا شده و ميشود .مثال در آمريكا اجراي موسيقي فيلم ،سالهاي
سال است كه معمول است و تمام اركستر سمفونيكهاي عالي
اروپا و آمريكا در فصلهاي هنري خود يك يا دو كنس��رت را به
گاه��ي اوقات پي��ش ميآيد كه حتي خ��ود فيلم فراموش
موس��يقي فيلم اختصاص ميدهند .من معتقدم كه اگر در دوره
ميش��ود اما موسيقي آن جاودانه ميماند .ما قطعاتي را انتخاب
موتزارت و بتهوون هم صنعت فيلمس��ازي بود آنها هم موسيقي
كرديم كه تم اصلي فيلم بوده و خود آهنگس��از تكههايي از آن
فيلم مينوش��تند .به طوري كه آهنگس��ازان قرن بيس��تم مثل
را برداشته و به صورت يك سوييت نوشته و تنظيم كرده است،
شوستاكوويچ ،استراوينسكي ،آرون كوپالند ،پروكفيف و ...موسيقي
چون اين موسيقيها خودشان به تنهايي آنقدر قوي هستند كه
فيلم نوش��تهاند .موس��يقي فيلم از قرن بيس��تم تاكنون جزيي
احتياجي به تصوير براي درك بهتر آن نيست و تنها شنيدن آن
از كار آهنگس��ازان به ش��مار ميرود .چون صنعت سينما از صد
هم به اندازه كافي جالب و جذاب است.
س��ال پيش شروع شد و از همان موقع آهنگسازاني كه در زمينه
 Á Áش�ما در اين كنس�رت قرار است قطعه ارباب حلقهها را
هم اجرا كنيد .موس�يقي اين فيلم موسيقي دنياي خيالي و
موسيقي كالسيك فعال بودند در كنار كارهايشان موسيقي فيلم
افسانهاي است كه با دنياي ما همخواني ندارد .فكر نميكنيد
هم مينوشتند .من فكر ميكنم علت اينكه مثال چايكوفسكي يا
به لحاظ تداعي كردن آن تصويرها در ذهن مخاطب ،اجراي
بتهوون موسيقي فيلم ننوشتهاند ،اين است كه در آن زمان اصال
آن مشكل باشد؟ يا چون اين موسيقي در بين مردم شناخته
صنعت سينما وجود نداش��ت .زمان موتزارت اگر اپرا مينوشتند
ش�ده اس�ت و برنده جايزه اس�كار
به اين دليل بود كه فيلمي وجود نداشت
بهترين موسيقي فيلم هم شده بود
وگرنه اجراي اپرا همه المانها مثل بازي،
معتقدم كه اگر در دوره موتزارت
آن را انتخاب كرديد؟
و بتهوون هم صنعت فيلمسازي بود كارگرداني ،صحنهپ��ردازي و ...را در خود
انتخ��اب اين قطع��ه در وهل��ه اول آنها هم موسيقي فيلم مينوشتند دارد .بنابراين من فكر ميكنم موسيقياي
به طوري كه آهنگسازان قرن
براي آشنايي اركستر سمفونيك تهران
كه آهنگسازان روي داستان مينويسند
بيستم مثل شوستاكوويچ،
با اجراي موس��يقي فيلم بود .هر كدام از
با موس��يقي فيلم خيلي فرقي نميكند.
استراوينسكي ،آرون كوپالند،
اين قطعات ،سختيهاي خودش را دارد.
ما در اين كنس��رت دو اثر از آهنگسازان
پروكفيف و...
بعضي از قطعات از نظر تكنيكي مشكل
كالسيك (پاول دوكا و ريچارد اشتراوس)
موسيقي فيلم نوشتهاند
اس��ت و بعضي هم از نظ��ر بيان كردن
اجرا ميكني��م .قطعهاي كه از پاول دوكا
حالتها .ام��ا ارباب حلقهها هر دو عامل
اجرا ميكنيم ،قطعهاي است كه او روي
را دارد و درآوردن حالته��اي آن خيلي كار ميبرد كه اركس��تر
داستاني از گوته نوشته و بعدا اين قطعه ساخته و منتشر شد و بعد
خوشبختانه از عهده آن خوب برآمده است .از طرف ديگر اين فيلم
از آن كمپاني ديزني با شنيدن اين قطعه تصميم گرفت كه روي
چند سال پيش خيلي طرفدار داشت و همه آن عواملي كه شما به
اين موسيقي كارتون بسازد يا مثال قطعهاي از ريچارد اشتراوس كه
او روي يك داس��تان آن را نوشته و بعدا استنلي كوبريك فيلمي
آنها اشاره كرديد هم در انتخاب اين قطعه موثر بود.
ميسازد كه چون عاش��ق اين موسيقي بوده آن را روي فيلمش
 Á Áدر نگاه ش�هداد روحاني موسيقي فيلم بايد چه ويژگي
و چه كاركردي داش�ته باش�د كه آن را براي اجرا با اركستر
استفاده ميكند .جالب اينجاست وقتي كه آن فيلم را با موسيقي
ريچارد اشتراوس ميبينيد ،احساس ميكنيد كه انگار از اول اين
سمفونيكانتخابكند؟
موسيقي براي اين فيلم ساخته شده است.
ما نبايد فراموش كنيم كه موسيقي فيلم جزيي از يك پروژه
 Á Áحاال كه به بحث موسيقي قرن نوزدهم و بيستم رسيديم
بزرگ اس��ت .در يك فيلم در درجه اول ،داس��تان و كارگرداني
يك سوالي مطرح ميشود .از اوايل سده نوزدهم آهنگسازان
و صحنهس��ازي المانهايي هس��تند كه وقتي در كنار هم قرار
ب�ه نگارش آث�اري پرداختند كه پيچيدهتر ب�ود و براي اجرا
ميگيرند آن فيلم را شكل ميدهند .موسيقي فيلم هم تافته جدا
به نوازندهها يا آوازخوانان بيش�تري احتياج ب�ود .اين روند
بافتهاي از اين عوامل نيست و يكي از عوامل فيلم است اما وظيفه
زمينهس�از ظهور رهبراني چيرهدست شد ،يعني كساني كه
سختتري دارد .به عنوان مثال يك قسمت كوتاه از يك فيلم را
بتوانند تمام توانمنديهاي يك اركستر را يكجا به كار گيرند
بدون موسيقي آن نگاه كنيد و بعد همان صحنه را با موسيقياش
و تعبيري با معنا از اثر پديد آورند .اين روند را در اجراهاي شما
نگاه كنيد .خيلي زود به اين نتيجه ميرسيد كه موسيقي ميتواند
هم ميبينيم .آيا شما قطعاتي را انتخاب ميكنيد كه فقط تمام
تاثير يك قسمت را چند برابر كند .يعني اگر يك موسيقي براي
توانمنديهاي اركستر را نشان دهد يا براي نشان دادن سطح
يك صحنهاي درست نوشته شود ،احساس را در آن صحنه بهتر
كاري خودتان هم هست؟
نشان ميدهد .البته عكس آن هم صادق است.
اگر كسي كه اركستر را رهبري ميكند در كار خودش خبره
اما معموال هم آهنگسازان فيلم يكي از آخرين عواملي هستند
نباشد ،هر چقدر هم كه اركستر توانمندي باشد ،در نهايت اجراي
كه در ساخت فيلم به آنها رجوع ميشود چون فيلمنامه نوشته
خوبي نخواهند داشت .بنابراين خيلي مهم است كسي كه اركستر
ميش��ود ،بازيها انجام ميشود ،تدوين انجام ميشود و در آخر
را رهبري ميكند ،فردي توانمند باشد كه بتواند اين را به اعضاي
كار ،كارگردان ميبيند كه مثال فالن قسمت به قسمتهاي ديگر
اركستر منتقل كند و آنها بتوانند اين توان را بگيرند كه در آخر
مربوط نميشود و به سراغ آهنگساز ميروند و معموال كمترين
كار ،كارش��ان جالب توجه باشد .براي من اركستر مثل ساز من
زمان را هم به آهنگس��از فيلم ميدهند و بسيار اتفاق افتاده كه
است چون به تنهايي دستم صدا ندارد .نتيجه ايدهآل اين است
فيلمهايي كه شش ماه يا يك سال زمان براي ساختشان صرف
كه وقتي همه اين تمرينها انجام شد ،آخر كار طوري باشد كه
ش��ده را به آهنگساز ميدهند و ميخواهند كه در دو ،سه هفته

 Á Áآق�اي روحاني كارهايي كه از ش�ما در ايران ش�نيديم،
اغلب فضاي كامال ايراني دارند .اين در حالي اس�ت كه ش�ما
به موس�يقي كالس�يك عالقه داريد و كارهاي كالس�يك را
رهبري كردهايد .به عنوان مثال شما قطعه شهرزاد را رهبري
كرديد ولي تم موسيقي شما خيلي ايراني است و شباهتي با
آن اجراهاي كالسيك ندارد .علت آن چيست؟ آيا اين غلبه
ايراني بودن شماست؟

متاسفانه آن نوع كارهاي من چون به صورت سيدي در ايران
منتشر شده ،شناختهتر شده است .من دو نوع كار به عنوان يك
آهنگس��از مينويسم و خوشبختانه چون در سبكهاي مختلف
تحصيل كردهام و با آنها آش��نايي دارم ،خودم هم دوس��ت دارم
كه در س��بكهاي مختلف كار بنويسم اما بعضي از آهنگسازان
هستند كه فقط يك س��بك خاص را براي كارهاي خود درنظر
گرفتهاند و همه به آن نوع سبك ،آنها را ميشناسند .من شخصا
به نوعي ديگر از كارهايم عالقه دارم كه متاسفانه در ايران خيلي
شناختهش��ده نيس��ت و كارهاي سنگينتري هس��تند و قشر
موس��يقيدان ممكن است از آن بيش��تر خوششان بيايد .هدف
من از س��اختن كارهايي كه نسبت به كارهاي ديگرم عاميانهتر
است ،آشنا كردن مردم با سازهاي اركستر سمفونيك است كه از
اين طريق موسيقي كالسيك را كمكم بشناسند .در كل در اين
نوع قطعات كه در ايران پخش شد،سعي كردم ضمن اينكه تمام
قواعد اركستراسيون و آرانژمان را رعايت ميكنم،كارهاي سادهتر،
با ملوديهاي سادهتري را بنويسم كه مخاطبهايي كه خيلي هم
به موسيقي سنگين كالسيك آشنايي ندارند ،بتوانند با آن ارتباط
برقرار كنند .اگر از جنبه آش��نا كردن مردم با اين نوع موسيقي
نگاه كنيم به نظر خودم اين كار خيلي موفق بوده و حتي فروش
آنها هم از كارهايي كه هنوز منتشر نكردهام و به نوعي نخبهگرا
هم هستند ،بيشتر است .چون هرچه كار نخبهگرايانهتر ميشود،
مخاطبش هم كمتر ميشود.

 Á Áش�ما با عليرضا عصار هم همكاري داشتهايد .اين اولين
همكاري شما با يك خواننده پاپ ايراني بود .در اين اجرا شما
به نقش موسيقي و صدا چه نگاهي داشتيد؟ با توجه به اينكه
عليرضا عصار خواننده مطرحي در زمينه پاپ است ،شهداد
روحاني هنگام اجرا ،موسيقي را در خدمت صدا گرفته يا صدا
را در خدمت موسيقي؟

هيچك��دام .اين اولين تجربه من با ي��ك خواننده و خواننده
ايراني بود و خيلي هم تجربه خوبي بود چون آقاي عصار با علم
موسيقي آش��نايي دارد و چند س��از هم مينوازد .همكاري من
ب��ا آقاي عصار در درجه اول به همي��ن دليل بود .اما در كل من
موس��يقي را در خدمت صدا يا صدا را در خدمت موس��يقي قرار
ندادم .من ملودياي داش��تم كه آن ملودي را آقاي عصار نوشته
بود و اشعار آن هم از شاعران مختلف بود .من روي آن ملودي بايد
طوري كار ميكردم كه اركستراسيون و آرانژمان قطعات صدا را به
عنوان خط اصلي خوب نشان ميداد و فكر ميكنم به اين هدف
رسيديم .از سوي ديگر براي اجراي اين كار از اركستر سمفونيك
لندن كه يكي از بهترين اركستر سمفونيكهاست ،استفاده شد و
در استوديوي «اَبي ُرد» كه كارهاي بيتلز را ضبط ميكرد ،ساخته
شد و تمام سعيام اين بود كه اين كار به عنوان يك كار ايراني به
بهترين نحو اجرا و ضبط شود.
 Á Áدر دني�اي ام�روز يك موس�يقيدان (چه نوازن�ده و چه
آهنگس�از) وقتي قطعات آهنگس�ازان بزرگ را ميش�نود،
هميش�ه اي�ن رويا را دارد ك�ه كاش در دوران مثال ش�وبرت
زندگ�ي ميكردم يا در قرن  17و  18زندگي ميكردم و اولين
اجراي سمفوني پنج بتهوون را با رهبري خودش ميديدم .آيا
اين روياي شهداد روحاني هم بوده است؟

بله ،جالب اينجاست كه من در زمان تحصيلم در وين بودم و
در يك آپارتمان خيلي قديمي زندگي ميكردم كه بتهوون يك
زماني در طبقه اول آن زندگي ميكرده .حاال شما مجسم كنيد
كه من هميشه وقتي اين پلهها را باال ميرفتم تجسم ميكردم
كه بتهوون هم اين راه را رفته اس��ت يا مثال در نزديك آن خانه
تئاتر وين بود كه بتهوون س��مفوني شماره پنج خودش را براي
اولينبار در آنجا رهبري كرده بود .من به آن س��الن ميرفتم و
مجسم ميكردم كه بتهوون اينجا اجرا داشته يا سالن ديگري در
وين كه براهمس و مندلسون كارهاي خودشان را آنجا رهبري
كردند .اين حس ،حس خوبي است كه انسان در ذهن خودش
اينها را تداعي كند .اما نميدانم خودم خيلي دلم ميخواس��ت
در آن زم��ان زندگي ميكردم .چون در ه��ر صورت هر دورهاي
خوبيها و مشكالت خودش را دارد .اما من خوشحالم كه در دوره
دانشجويي اين محيطها را تجربه كردم.
 Á Áآقاي روحاني شما وقتي به ايران ميآييد ،چقدر درگير
موسيقي هستيد و چقدر درگير مسايل حاشيهاي؟ با توجه به
اينكه حاشيهها هميشه وجود داشته و دارند . ...فكر نميكنيد
اين روند فرسايشي باعث ميشود كه هر كسي كه ميخواهد
كاري انجام دهد تمام انرژي و اميدش را از دست ميدهد؟

واقعا ما هر وقت مشكلي پيش ميآيد ،سعي ميكنيم آن
را حل كنيم .چون وقتي مسايل حاشيهاي پيش ميآيد ،روند
كار م��ا را به عقب مياندازد و در كار مداخله ايجاد ميكند اما
كساني كه مسوول هستند در حل مسايل كامال كوشا هستند.
اين مس��ايلي كه به وجود ميآيد خيلي از انگيزه و انرژي آدم
را ميگيرد و اگر مس��ايل به صورت عادي جلو برود ،هر كسي
ميتواند وقت و انرژي خودش را روي كار و تمرين بگذارد تا در
نهايت نتيجه كار بهتر شود و همه با رضايت خاطر كارهايشان
را انجام ميدهند .در هر صورت اين مسايل ،مسايلي است كه
هميشه بوده اما چيزي كه براي من هميشه ارزش داشته و با
تمام مش��كالت و س��ختيها به خاطر آن به ايران ميآيم ،آن
عالقهاي اس��ت كه در نوازندهها ميبينم .اينكه سعي ميكنند
كارش��ان را به بهترين نحو انجام دهن��د .آرزوي من به عنوان
يك ايراني اين اس��ت كه نام ايران و ايراني را در هر رش��تهاي،
چه ورزش ،چه موسيقي و چه علم در باالترين رتبهها ببينم و
بالطبع به آن افتخار كنم.

به ج��رات ميتوانم بگويم آن روزي كه موبايلم
زنگ خورد و صداي گرمي از آن س��و گفت« :آقاي
رامي��ن بهنا؟ من محمد نوري هس��تم» بهترين و
پرافتخارتري��ن روز زندگي من ب��ود .صداي گرم و
مهرباني كه از پخشصوت منزل پدريام هميش��ه
ترانههاي جان مريم ،آوازهاي س��رزمين خورشيد،
چي ميشد غصه ما رو ...را ترنم ميكرد .اين خاطره
و نوستالژي مربوط به خيلي از مردمان اين سرزمين
و تمامي نسلهاي آن است.
در آن مكالمه تلفني آقاي نوري گفتند كه چند
اجرا دارند و آقايان دكتر س��رير و دكتر رياحي من
را براي همكاري به ايشان پيش��نهاد دادند .اولين
جلس��ه ديدار ما در محي��ط گرم و صميمي منزل
ايشان برگزار شد و رفتار ايشان طوري بود كه انگار
سالهاست كه ما همديگر رو ميشناسيم.
بعدها فهميدم كه آقاي نوري با همه همينگونه
رفتار ميكنند و اصال براي ايشان آدم غريبه وجود
ندارد!
اولين اجراي ما براي جش��ن فارغالتحصيلي و
مراسم قسم دانشجويان پزشكي دانشگاه پزشكي
ايران در اس��فند س��ال  78و باني آن دكتر برزگر،
يكي از دانش��جويان مستعد همان دانشگاه بود .در
اين اجرا من آق��اي نوري را با پيانو همراهي كردم
و لوح تقدير اين اجرا نيز بر ديوار محل كارم يادآور
خاطره خوش آن روز است .بهخصوص زمانيكه از
ميان مردم براي اجرا به سمت سن ميرفتيم ،آقاي
نوري طوري دست مرا گرفته بودند كه من احساس
ميكردم پدرم دستم را گرفته است.
در تابس��تان س��ال  79من با دوستانم در گروه
آويژه كنس��رتي در فرهنگس��راي نياوران داشتيم
و آق��اي نوري به ديدن كار م��ا آمدند و همه ما را
خوشحال كردند.
آقاي نوري در مورد كنس��رت عمومي وسواس
خاصي داشتند و شرايطي خاص را براي آن طلب
ميكردند .هميشه نگران اين بودند كه مبادا نتوانند
خواسته مردم را برآورده كنند و اگر دست خودشان
بود ،ميخواستند بليت به بهاي بسيار نازل و حتي
مجاني عرضه شود و اين غيرممكن بود.
آقاي مهندس عباس موس��وي يكي از دوستان
صميمي آقاي نوري پيشقدم اجراي كنسرت شد و
مانند يك تهيهكننده حرفهاي و با سرمايه شخصي
خويش به دنبال كارهاي اين كنسرت افتاد .در اينجا
بايد بگويم كه اگر همت اين مرد بزرگ نبود ،نوري
به صحنه بازنميگشت .موسوي كنسرت را به نفع

انجمن حمايت از بيماران س��رطاني برگزار كرد و
همين باعث شد كه آقاي نوري با رضايت كامل به
صحنه بازگردد و باز هم همت موسوي باعث شد كه
فيلمي كامل از يكي از شبهاي اجرا تهيه شود كه
آخرين اثر ضبط ش��ده محمد نوري است و مرتب
از ش��بكههاي تلويزيون داخل��ي و خارجي پخش
ميشود.
در اين اجرا من س��مت سرپرس��ت اركستر و
تنظيمكننده را داشتم و نوازندگي پيانو نيز با من بود.
ترانههاي محمد نوري بسيار ساده ،روان و دلنشين
اس��ت .او بهراحتي صحبت ك��ردن آواز ميخواند
و در صدا و اش��عار ترانههايش عش��ق ب��ه مردم و
آب و خاك��ش موج ميزد .ب��ه نظر من او هنرمند
ملي واقعي ايران اس��ت چون به واقع طبق سخن
خودش با ترانههايش ب��ه مردم هرگز دروغ نگفت
و هرگز چشمداش��ت مالي نداشت .در هنگام اجرا
با نام وطن ميگريست و براي شادي مردمانش رنج
دوران برد .او هرگز دست رد بر سينه كسي نميزد
تا دلي شكسته نشود و همين باعث ضررش ميشد.
شايد گله بعضي از دوستان و همكاران از نظرهاي او
در شوراي موسيقي درست باشد و اين هم از قلب
مهربان نوري بود .دعوت به اين ش��ورا را قبول كرد
و خواس��ت قدمي براي موسيقي كشور بردارد ولي
نتوانست و قدرتش را نداشت كه به قوانين خشك
و بعضا بيمنطق حاكم در آنجا نه بگويد .او عاشق
جوانان و فكرهاي جديد بود و آنان را ميستود .بارها
من كارهاي جديد در سبكهاي مختلف را براي او
ميبردم و او با دقت گوش ميكرد و برايش بس��يار
جالب بود .ش��ايد بزرگترين حسن يا عيب نوري
همين رفيقباز بودنش بود و اين باعث اطمينان او به
همه ميشد .ولي باز هم روح بزرگ ،قلب مهربان و
درياي هنرش و افتادگي و متانتش عشق بيكرانش
به اين آب و خاك همه ما را تحتتاثير قرار ميدهد
و اشك بر ديدگان ما مينشاند.
روحش شاد و يادش گرامي

