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بیتا یاری

ابوالحســن صبا جایگاهی یگانه 
در تاریخ موســیقی مــا دارد. او به 
گواه تاریخ این یکصد و اندی ســال 
گذشته تنها کسی است که در جامعه 
موســیقی همگان برایش احترامی 
ویژه قائل اند و کســی درباره هنر و 
یگانگی آن شــک و تردیدی ندارد. 
او ســتوده ترین شخصیت موسیقی 
ماست که هم در هنر و هم در اخالق 
سرآمد دوران خویش و بعدها بوده 
است. در عالم موســیقی از او جز به 
نیکی یاد نشده است و اغلب مخالفی 
نــدارد. در تصاویــر برجای مانده از 
او نیز همیشــه لبخند بر لب دارد و 
چهره اش با آن ســبیل میله ای در 
خاطرهــا پرمهر باقی مانده اســت؛ 

آن گونه که بود. 
کمابیش اغلــب از ایــن یگانه 
شنیده ایم و جسته وگریخته درباره 
او خوانده ایــم. و اینجاوآنجا اثری یا 
ردی از او را دیده ایــم خاصه که بس 
موزیســین های بــزرگ و بنامی را 
شاگردان او یافته ایم که به استادشان 
صبا افتخــار کرده اند و هنرشــان 
را ناشــی از تالش آن معلــم یگانه 
روزگار دانسته اند. اســتادی که به 
گواه تاریــخ جریان ســاز پرورش 
استاد در موسیقی ایرانی بود چراکه 
شاگردانی به همت او پرورش یافتند 

که هر یک قله ای سترگ شدند.
ازاین رو نوشــتن درباره صبایی 
کــه از او می دانیم زحمــت زیادی 
می طلبد و البته پژوهش گسترده ای 
را الزم دارد تا احیاناً چیزی درباره او 
از قلم نیافتد و در مطالعه دیده شود 
تا مطالب جدید بازگو نشده ای را به 

دانش مطالعه کننده بــی افزاید. به 
همین دلیل جسارت فرهود صفرزاده 
در این پروژه، »در قفس«، از جنس 
دیگری است و با آنچه درباره درویش 
خان پیش تر در کتاب »باد خزانی« 
نوشته متفاوت است. او درباره کسی 
دســت به قلم برده کــه کمابیش از 
او می دانیــم و همین مســاله کار او 
را سخت و البته بســیار قابل توجه 

می نماید.
کتــاب در چنــد بخــش کلی 
تقسیم بندی شده اســت، و بخش 
ابتدایی آن به بازنمایی و شناســایی 
شخصیت صبا در قالب صبای اصیل، 
صبای هنرجــو، صبــای هنرمند، 
صبــای نوازنده، صبــای هنرآموز، 
صبای ردیف دان، صبای آهنگساز، 
صبــای نویســنده، صبــای پدر و 
صبای صبور دسته بندی شده است 
و در بخش هــای بعــدی فرازهای 

مهمی از نوشته های او قرارگرفته و 
بخشی مجزا نیز به یادداشت های او 
اختصاص دارد. البته یادداشت های 
موزیسین ها و اشخاص دیگر درباره 
صبا نیز در بخشی بعدی منتشرشده 
و حتی سروده های دیگران نیز درباره 
صبا بخشــی مجزا دارد. زندگی نامه 
کرونولوژیکال صبا نیز به طور مختصر 
در بخشی انتهایی پیش از کتاب نامه 
و »نــام نامــه« در »گاه نامه« آمده 

است.
آنچه در یادداشــت های دیگران 
درباره صبا آمده اســت نیز همگی 
بر خصایــل نیکو و هنــر ممتاز این 
موزیســین فقیــد تأکیددارنــد و 
البته تنها وزیری اســت که به حکم 
استادی از مرگ صبا و قمر به دلیل 
افیون، هشداری به جامعه موسیقی 
می دهد ولیکن هم او نیز ستایشگر 
شاگرد باذوق و خوش خلق خویش 

است.
 ازآنجایی که نویسنده در مقدمه 
نوشته اســت که تا 21 سال پس از 
مرگ صبا برخی انتقاد داشــتند که 
او واپس گــرا و مرتجعی اســت که 
نتوانست پای از دایره سنت ها بیرون 
بگــذارد و پس ازآن عــده ای صبا را 
هنرمندی خائن و التقاطی نامیدند 
که پایش به بیرون از دایره سنت ها 
لغزیده اســت. وجود یکی دو سند و 
نوشته مرتبط با این طرح بحث الزم 
بود تا در کتاب می آمــد و مخاطب 
امروزی از کم و کیف موارد انتقادی 
اطالع حاصل می کــرد و ارزیابی آن 

نیز به نظر او می رسید.
اما گویا نویســنده قصد داشــته 
است با شــرافتی مثال زدنی چهره 
بدون خدشــه و ایــرادی از صبا که 
به راستی هنرمند واالیی بود را نشان 
دهد ازاین رو در آن خبری از مخالف 
خوانی و یا نوشــته ای در مخالفت او 
نیســت. البته دو مورد جزئی هست 
که آن هم نمی تواند مصداق آن 21 
سالی که شــرحش رفت باشد، یکی 
کلنل وزیــری و دیگری محمدرضا 
لطفی درباره او کسی مخالفتی ابراز 

نداشته است. 
هرچنــد خواننــدگان اغلــب 
می دانند زندگی شــخصی صبا در 
آرامش نبوده و همســر و فرزندانش 
از شغل پدر راضی نبودند و همسرش 

مــدام از او ناراضی بود. کــه آنهم به 
مبحــث واپس گرایــی و مرتجــع 
نامیدن او به دست منتقدان هم دوره 

خودش مربوط نمی شود.
در صبــای اصیل، ما بــا اصالت 
ُدنُبلی صبــا مواجه می شــویم که 
طایفه ای کــرد در خــوی بودند و 
حتــی می دانیم چرا اصــل و نصب 
صبــا را تبریزی می خواننــد و چرا 
پدربزرگــش کاشــی محســوب 
می شــده اســت و حتی می دانیم 
پدرش کمال السلطنه متمول بوده 
اما در هیچ جای کتــاب علت اینکه 
صبــا از طبقه متوســط جامعه و نه 
اشــراف و دربار محسوب شده است 
نیامده؛ چراکه او تا آخر عمر با مساله 
غم نان دست به گریبان بود و همین 
مســاله زن و زندگی او را از معطوف 
ســاختن صد در صد وقت و عمرش 
به موسیقی وامی داشــت که خود 
 نیز بارها بدان اذعان کرده و گله مند 

بوده است.
دربــاره شــاگردان او، فرهــود 
صفــرزاده در حد اکمل اســامی را 
آورده حتــی آوازخوانانی که از صبا 
تعلیم گرفته اند را نیز برشمرده است 
که همین برای مخاطب کمتر آشنا 
به مقولــه چند وجه اســتادی صبا 
کمک بسیاری می نماید. اما به طور 
مثال اســمی از عباس شاپوری در 
بخش ســازندگان ســاز که از صبا 
تعلیم گرفته اند نیســت، و در بخش 
انتشار ردیف آوازی آنچه الزم است 
باشد و نیست همان نتیجه پیگیری 
امروزی پژوهشگر است که سرانجام 
علت عدم انتشــار ردیف آوازی صبا 
و یا موجود و نبودن آن را مشــخص 

نمی نماید.
با آنکه نویسنده تمام تالش و دقت 
خود را معطوف بر واکشــی و بیرون 
آوردن نوشــته های قدیمی درباره 
صبا به کار برده و از آنها در کتاب ردی 
برجا مانده اما از بعضی مطالب متاخر 
منتشــر شــده درباره صبا درکتاب 
خبری نیست و یا صفرزاده آنها را مورد 
توجه قرار نداده اســت. مطلب »صبا 
به روایت ســه تارش«، منتشر شده 
در فصلنامه موسیقی ماهور، شماره 
14 زمستان سال 80، و مقاله »صبا، 
نســیم دگرگونی ها؛ نگاهی به چند 
نکته مهم زیبایی شــناختی در آثار 

صبا«؛ منتشر شده بر روی وب سایت 
گفتگوی هارمونیک در ســال 90، از 
جمله آنهاست. و از این رو جای خالی 
نقد صریح ابعاد هنــری صبا در این 
کتاب خالی اســت. هر آنچه راجع به 
او گفته شده اســت اغلب در سیستم 
ستایش هنر موســیقی، آموزگاری، 
تالش و عشــق بیکران او که منشــا 
خالقیت او بوده بیان شده است. و الزم 
است یک بار در ظرف زمانه و اجتماع 
خودش نیز موردبررســی قرار گیرد 
که چرا مرتجــع و واپس گرا خوانده 

شده است.
و سرانجام اینکه مجموعه کارهای 
سلســله وار که گاهی به کنایه آنها 
را »ســری دوزی« می نامنــد تنها 
نکته ای است که می تواند تهدیدی 
جدی برای تالش این پژوهشــگر، 
صفرزاده، باشد که دست به نوشتن 
پژوهش هایی درباره شخصیت های 
مهم یکصدســال گذشته موسیقی 
زده اســت و این ایراد در کتاب سوم 
مجموعه زمــرد کتاب های نشــر 
فنجان در مقایســه با کتــاب دوم 
صفرزاده، دربــاره درویش خان، که 
انگیزه آن خودانگیختگی و در خأل 
نبود هیچ اطالعاتی درباره درویش 
خان نوشته شده بود حاال دارد خود 
را نشــان می دهد که پیش سفارش 
و کارهایی ازاین دست نیز می تواند 
به ورطه کم بضاعتــی بیافتد و یا به 
علت وقت محدود و اصرار بر انتشار 
در ســر موعد مقرر بــه اصالحات و 
ویرایش هایــی در جلدهای بعدی 
بینجامد که البته اگر به ویرایش های 
بعدی و تکمیل شــدن آن بینجامد 

بسی سعادت خواننده.

نگاهی به کتاب »در قفس«، نوشته فرهود صفرزاده 

صبا، سرآمد هزارتوی موسیقی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پیشنهاد نام گذاری بوستانی 
به نام »ابراهیم قنبری مهر«

جمعی از هنرمندان عرصه موســیقی نامه ای 
به شورای شهر تهران نوشــتند و در آن خواستار 
نام گذاری یک بوستان تازه تاسیس به نام »ابراهیم 
قنبری مهر« ســازنده سرشناس ســاز شدند و 
این نامه را به »محمدجواد حق شــناس«، رئیس 

کمیسیون نام گذاری شورای شهر، دادند.
این بوســتان در منطقه  ســعادت آبــاد و در 
نزدیکی با خانه  این هنرمند قــرار دارد. از جمله 
هنرمندانی که این نامــه را امضا کرده اند می توان 
به افیلیا پرتو، لوریس چکناواریان، شهرام ناظری، 
کامبیز روشن روان، داود گنجه ای، نادر مشایخی، 
فریدون شهبازیان، محمد مقدسی، حسن ریاحی، 
هنگامه اخوان، کیخسرو پورناظری، قاسم رفعتی، 
بیژن بیژنی، زیداهلل طلوعی، آذر هاشمی، کیوان 
ساکت، میالد کیائی، حسین پرنیا، عبدالحسین 
مختاباد، بهناز ذاکری، محمد علی لقا، جالل الدین 

محمدیان، و... اشاره کرد.

 اخبار و اسناد 
کلنل علینقی وزیری

 در مطبوعات عصر قاجار و پهلوی 
و آرشیو اسناد ملی

به کوشش مهدی نورمحمدی
ناشر: ماهور ۱۳۹۸

کلنل علینقی وزیری یکی از سرشناس ترین 
موسیقی دانان و چهره های فرهنگی ایران در قرن 
حاضر اســت. او دارای شخصیتی جامع در عرصه  
موسیقی بود و با موسیقی سنتی و مبانی موسیقی 
غربی به خوبی آشنایی داشت. تبحر در نوازندگی 
تار و ویولن، تالیف کتب آموزشــی، آهنگسازی، 
رهبری ارکســتر، تاسیس مدرســه  موسیقی و 
پرورش شاگردان متعدد، تاسیس کلوپ موزیکال 
و اجرای کنسرت های گوناگون، داشتن سمت های 
اداری در تشکیالت موسیقی و استاد دانشگاه، همه 
نشانگر توانایی های این شخصیت بزرگ فرهنگی 
اســت. وزیری نماد بارز یک دوران خاص در ایران 
محسوب می شود، زیرا در عصری که حرکت هایی 
به منظور نوسازی در عرصه های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی در ایران آغاز شــده بود، با تأســیس 
مدرسه  عالی موسیقی و کلوپ موزیکال و اجرای 
کنسرت هایی که برخی از آن ها با سخنرانی درباره  
اهمیت موسیقی و جایگاه آن همراه بود، تحولی در 
موسیقی ایرانی پدید آورد و اقدامات او مورد حمایت 
و تأییــد منورالفکران و تجددخواهــان آن زمان 
قرار گرفت. در مقابل، عــده ای از هواداران مکتب 
موســیقی قدیم که آثار وزیری را انحراف از مبانی 
موسیقی سنتی و آسیبی جدی به اصالت های آن 
می دانستند، به نقد افکار او پرداختند و عملکردش 
را به طور جدی زیر سؤال بردند.کتاب حاضر را با اتکا 
به اخبار مطبوعات و اسناد تاریخی به پیشگاه اهل 
تحقیق و عالقه مندان موســیقی عرضه می دارد، 
بدین امید که این کوشش ناچیز موجب شناخت 
بیشتِر وزیری و منشأ پژوهش های بعدی درباره  او 
گردد. این کتاب در دو بخش تنظیم شــده است: 
بخش اول حاصل کند و کاو و جستجویی گسترده 
درباره  وزیــری در روزنامه های اواخر دوران قاجار 
و پهلوی اول و مجالت عصر پهلوی دوم اســت که 
برخی از آن ها کمیاب و یا دیریاب هستند. بخش 
دوم کتاب، اختصاص به اسنادی دارد که از آرشیو 
ســازمان اســناد و کتابخانه  ملی ایران استخراج 

شده است.

نوا

نو نوا
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هجدهمیــن اجــرای کنســرت »شــهر خاموش« 
کیهــان کلهر و کوارتــت »مینیاتور« با حضور حســین 
علیزاده به عنوان مهمــان ویژه این اجرا، آن را به شــبی 
فراموش نشــدنی بــرای عالقه مندان موســیقی ایرانی 
تبدیل کرد. شــبی که تــاالر وحدت عظمــت و بزرگی 
فراموش ناشدنی را در زیر ســقف خود می دید. چراکه در 
دهه گذشــته کمتر فرصت بروز رفاقت هــا و صمیمت ها 

اینگونه پیش آمده است.
چهارشنبه گذشته حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده 
تار، به تماشای کنسرت کیهان کلهر یار سال های نه چندان 
دورش در آلبوم های »فریاد«، »زمستان است«، »بی تو به 
سر نمی شود«، »ســاز خاموش« و »سرود مهر« نشست. 
علیزاده که بدون اعالم قبلی به کنســرت کلهر آمده بود 
با حضور در پشــت صحنه همگان را غافلگیر کرد و البته 
مورد اســتقبال گرم کیهان کلهر قرار گرفــت. چنانچه 
کلهر علی رغم غافلگیری به شوق حضور علیزاده در زمان 
ساوندچک، برای در آغوش کشــیدن یار قدیمی از جای 

برخاست و به سوی او شتافت.
با آغاز برنامه چهارشنبه شب کنسرت »شهر خاموش« 
نیز پس از اجرای قطعه »طرقه« همانند همیشــه کیهان 
کلهر به معرفــی قطعه نواخته شــده و همکارانش پدرام 
فریوســفی، میثم مروســتی، بهتاش ابوالقاسم، فرشید 
پاتینیان، آتنا اشتیاقی و نیلوفر محبی پرداخت و سپس در 
یک اقدام ویژه به علت اهمیت حضور استاد حسین علیزاده 
این میهمان مهم را معرفی کرد و گفت: »هر شب مهمانان و 
هنرمندان عزیزی به دیدن این کنسرت آمده اند اما امشب 
کســی در اینجا حضور دارد که باید او را هم اکنون معرفی 
کنم؛ کسی که در نوجوانی ام سال ها با موسیقی او مأنوس 
بوده ام و در دوران جوانی موســیقی او معلم من بوده. او را 
دوست می دارم و در زمان های بعدتر نیز افتخار همکاری با 
او را داشتم، امشب حسین علیزاده در اینجا حضور دارد که 

بسیار از این حضور خوشحالم و تشکر می کنم. «
کلهر همچنیــن گفت: »علیزاده را »اســتاد« خطاب 
نکردم چون این روزها واژه »استاد« برچسب بدون لیاقتی 

شده که بی رویه برای همگان خرج می شود از این رو تنها 
به اسم اکتفا کردم چراکه »حسین علیزاده« خود به اندازه 

کافی و گویا است.«
این معرفی شور و وجدی در سالن به وجود آورده بود که 
تمام حاضرین به احترام رفاقــت دیرینه علیزاده و کلهر از 

جای برخاستند و آنها را مورد تشویق قراردادند.
پس از پایان اجرا نیز علیزاده در پشت صحنه کنسرت 
حاضر شــد و ضمن ابراز رضایت از اجرا عنوان کرد: »اصاًل 

متوجه گذر زمان کنســرت تا لحظه پایان نشــدم از بس 
موسیقی و اجرا مرا با خود به جای دیگر برده بود و زمان زود 

گذشت. عالی بود.«
الزم به توضیح اســت که کنسرت »شــهر خاموش« 
کیهان کلهر و کوارتت زهی »مینیاتور« پس از آخرین اجرا 
در تاالر وحدت که شامگاه پنجشنبه انجام شد به شهرهای 
همدان و کرمانشاه و ســاری خواهد رفت و میهمان مردم 

سایر نقاط ایران خواهد بود.

علیزاده به تماشای کلهر نشست

تجدید رفاقت ها در شهر خاموش

خبر برگزیده 

جسارت فرهود صفرزاده 
در این پروژه، »در قفس«، از 
جنس دیگری است و با آنچه 
درباره درویش خان پیش تر 
در کتاب »باد خزانی« نوشته 

متفاوت است. او درباره 
کسی دست به قلم برده که 

کمابیش از او می دانیم و 
همین مساله کار او را سخت 

و البته بسیار قابل توجه 
می نماید
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