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تازه های باهَمِستان

1

برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و
سازمان های مردم -نهاد ایرانیان

افشين خائف ،رهبر اركستر و آهنگساز ساكن سوئد در زمستان
 ۲۰۱۷یک اوراتوریوی ایرانی بر اساس شعر آرش كمانگير و با
تركيبی از یک گروه كر ایرانی ،یک گروه كر سوئدی و یک
اركستر سوئدی را به روی صحنه آورد .این رویداد فرهنگی
موفق در سالن بروالدهالن ،خانه اركستر سمفونيک رادیوی
سوئد ،با شركت هشتصد نفر ،یک بازنمایی موسيقایی از اسطورۀ
باستانی كهن مرز و بوم ایران زمين بود .از او برای انجام گفتگو
با آرمان سپاسگزاریم.

گزارش و
گفتگو

افشين خائف ،تحصيالت خود را در دانشگاه موسيقى
استكهلم و دانشكده موسيقى پيتيو انجام داد .او مؤسس
گروه كُر آفتاب در استكهلم است و با اركسترها و آنسامبل

 ۱واژه باهمستان ،برساختۀ استاد داریوش آشوری ،معادل واژۀ انگلیسی  Communityاست.
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هاى آوازى متعددى در سوئد همكارى داشته ،از جمله اركسترهاى سودراالتين ،آكادميسكا و
اركستر سمفونى جوانان د ر استكهلم .آثار وى بيشتر در قالب موسيقى اركسترال است اما عالقۀ
او به تجربه در نوشتن او را به خلق قطعاتى در فرم و تركيبهاى متفاوت سوق داده است .افشين
خائف كنسرت هايى با تركيب اركستر و آواز را در استكهلم به روى صحنه برده كه آخرين آن
كنسرت "پرشين اپيلوگ" بر اساس داستان آرش كمانگير با محوريت شعر سياوش كسرايي
بوده است.

در گزارشي كه سپيده پارسا ،روزنامه نگار ،در زمان اجرای اين اثر منتشر كرد ،آمده است:
"اوراتوريو قطعه ای آوازی و چندبخشي با همراهي اركستر و آواز جمعي است كه افشين خائف
از حدود دو سال پيش با گروه كر ايراني آفتاب ،تمرينات آن را آغاز كرده بود و در نهايت با
همراهي گروه كر سوئدی آكادميسكا و اركستر آكادميسكا در استكهلم اين برنامه را به روی
صحنه بر د .عالوه بر گروه های ياد شده ،سياوش جوادی ،خواننده تنور ساكن سوئد و كامليا دارا
به عنوان سوليست سوپرانوی مهمان از اتريش در اجرای اين كنسرت همكاری داشتند .اين دو
تكخوان و گروه صد نفره ی خوانندگان كر و نوازندگان اركستر ،پرشين اپيلوگ را در  ۲۳قطعه
روی صحنه اج را كردند كه به گفته برگزاركنندگان برنامه ،در نوع خود نخستين و بزرگ ترين
اجرای يک اوراتوريوی ايراني در اروپاست.
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" افشين خائف ،آهنگساز و رهبر كنسرت پرشين اپيلوگ مي گويد كه در انتخاب شعر ،دو مولفه
تراژيک بودن و قابليت تصويرسازی برای او از اهميت ويژه برخوردار بوده ،به گونه ای كه پس
از ماه ها جستجو و مشورت ،در نهايت حماسه آرش كمانگير اثر سياوش كسرايي برای اين
پروژه موسيقايي انتخاب شده است.

عکس از حامد رفیع

بخش هايي از ني نامه موالنا و شيرين و فرهاد وحشي بافقي نيز برای قسمت هايي از كنسرت
مورد استفاده قرار گرفتند.
" عالوه بر اين ،بخش هايي از ني نامه موالنا و شيرين و فرهاد وحشي بافقي نيز برای قسمت هايي
از كنسرت مورد استفاده قرار گرفتند .رهبر و آهنگساز اين كنسرت بر اين باور است كه تركيب
موسيقي كالسيک غربي و شعر فارسي شايد برای مخاطب ايراني تازگي داشته و چندان با سليقه
هنری و موسيقيايي ايرانيان و حتي آنها كه در خارج از ايران سكونت دارند همخواني نداشته
باشد با اينهمه گروه كر آفتاب اميدوار است بتواند اجراهای متعدد و بيشتری از اين كنسرت در
شهرها و كشورهای مختلف اروپايي داشته باشد.
"به گفته سروش علمي ،تهيه كننده اجرا يي پرشين اپيلوگ ،سالن برودالدهالن در روز چهارم
نوامبر ،ميزبان نزديک به هشتصد نفر از ايرانيان و غيرايرانيان عالقه مند به موسيقي كالسيک بود.
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او ضمن ابراز رضايت از اجرای برنامه و استقبال مردم به مشكالت متعددی كه در مسير برنامه
ريزی و آماده سازی اين كنسرت با آ نها دست به گريبان بوده اند اشاره مي كند .به گفته او
حمايت مالي نهادهای سوئدی از كنسرت پرشين اپيلوگ بسيار ناچيز بوده و تيم اجرايي تنها با
اتكا به فروش بليط به اجرای آن همت گمارده اند .اين تهيه كننده جوان همچنين از تالش های
بسيار برای جذب مخاطب غيرايراني مي گويد" :اين بهترين فرصت بود كه بتوانيم توجه
مخاطب غير ايراني را به موسيقي ايراني جلب كنيم".
اجرای شعر كوچه توسط گروه كر آفتاب در شبكهء يوتيوب موجود است و ديدن آنرا به
خوانندگان آرمان توصيه مي كنيم.

آرمان :چه عواملی در شکل گيری سبک ویژه شما موثر بوده اند و چگونه سبک
خود را تعریف می كنيد؟
افشين خائف :براى پاسخ صادقانه به اين پرسش ابتدا بايد عرض كنم من هنوز خودم را دربند
يا وفادار به يک سبک خاص نميدانم .هرچند كه ممكن است در نوشتن از الگوهايى شبيه
استفاده كنم امّا همچنان خودم را درمرحله تجربه و شناخت ميبينم.
من عالقه ويژه اى به موسيقى كالسيک غربى دارم .مقصودم از كالسيک صرفاً دوره ى
كالسيسيزم نيست بلكه اشاره اى كلى دارم به قرون رشد و شكوفايى هنر اروپا از حدود ١١٠٠
ميالدى تا دهه هاى آغازين قرن  ۲٠كه مسلماً اين دوره طوالنى فرم ،سبک و استايل هاى هنرى
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بسيار گوناگون و نامهاى بسيار شهيرى را در بر ميگيرد .بروكنر ،برليوز ،مالر ،بتهون ،واگنر،
دبوسى و سيبليوس برايم نامهايى هميشه جذاب و پراز مطالب آموختنى هستند.
همزمان عالقه بسيارى دارم به تركيب هاى مدرن و استفاده از تكنولوژى در تلفيق با بافت سنتى
اركستر سيمفونى و اميد دارم كه در كوشش هاى آينده ازين تجربيات پررنگ تر بهره ببرم.

گروه کر ایرانی آفتاب در سوئد به بنیانگذاری و رهبری افشین خائف – از اجراهای مشهور این گروه آهنگ
"کوچه" بر شعر زنده یاد فریدون مشیری است .این اجرا در یوتیوب قابل تماشا است.

آرمان :تا چه اندازه انگيزۀ جلب مخاطب غيرایرانی به فرهنگ ،تاریخ و هنر
ایران در شکل گيری كار شما روی حماسه آرش كمانگير دخالت
داشته است؟ موفقيت كار خود را در این زمينه چگونه می بينيد؟
افشين خائف :هدف من از نوشتن پرشين اپيلوگ يا همان اوراتوريوم آرش كمانگير در درجه
اوّل تجربه شخصى در يكى از فرمت هاى موسيقايى مورد عالقه ام بود .يعنى اجرايى در غالب
كرال سيمفونى .البته به اين امر كامالً واقف بودم كه مخاطبان غير ايرانى  -دراين مورد خاص
اروپايى -بدليل آشنايى با اين فرم از موسيقى قطعاً ارتباط راحتترى با اين پروژه برقرار ميكنند و
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احتماال كنجكاوى بيشترى براى ديدن و شنيدنش خواهند داشت .ولى نقطه حركت من در
انتخاب فرم و بعد محتوا عالقه شخصى بود .درمورد داستان آرش كمانگير با روايت سياوش
كسرايى هم برجسته بودن عناصر "تصوير" و "تراژدى" در اين شعر بود كه من را بسيار جذب
كرد و تصميم گرفتم اين اثر را بعنوان روايت اصلى اوراتوريوم انتخاب كنم .

آرمان :آیا رابطه خاصی ميان شعر و موسيقی در فرهنگ ایران می بينيد؟ آیا این
فقط مختص ما ایرانيان است؟
افشين خائف :شعر و موسيقى ايران به دالئل بسيار مفصّل تاريخى ،فرهنگى و حتى اقليمى
رابطه ويژه اى را تجربه كردند .درواقع موسيقى ايرانى فرصت و امكان زيادى براى استقالل و
پويايى بدون حضور شعر را نداشته است.
اين روند از دوراني كه گاتاها در مقام هاى موسيقى ايرانى خوانده ميشدند تا دوران معاصر با
فراز و فرودهاى متفاوتى ديده ميشود .همچنين برخالف شعر كه در همه ى اعصار زيست داشته،
موسيقى در ايران دستخوش بسيارى ناماليمات و بعضاً سركوب از سوى حاكمان سياسى يا
ايدئولوژيک شده است  .قطعاً اين انفصال ها يكى از مهمترين داليل عقب ماندگى موسيقى
ايرانى است در كنار ديگر مسائل.
از اين رو برخالف شعر پارسى و هنرهايى چون فرش و مينياتور و غيره كه نوع ايرانى آن بى
اغراق مثال بى بديل آن در دنياست ،در رابطه با هنر موسيقى بهيچوجه چنين نيست .هم منابع و
سرچشمه ها محدودند و هم علم و تكنيک در موسيقى ايرانى بسيار توسعه نيافته است.
يک نگاه اجمالى تاريخى نشان ميدهد كه كوشش هايى در جهت تغيير اين روند صورت گرفته
است  .هم در دوران قديم مثالً پرداختن به موسيقى سازى در دوران ساسانى و هم در زمان
نزديكتر به ما يعنى از اواخر قاجار و دوره پهلوى كه شناخت علمى و اصولى هنر باب شد و
موسيقى دانانى ظهور كردند كه نه تنها در صدد مدون كردن موسيقى بودند بلكه شروع به
گسترش علم و تكنيک موسيقى كردند .امّا همه ى اين تالشهاى ارزشمند تنها بخشى از آن
گسست ها و كمبود ها را ممكن است جبران كند .بايد گفت متاسفانه موسيقى ايران در مقام
مقايسه با هنر موسيقى غربى از يک درجا زدگى و عدم پيشرفت رنج ميبرد.
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آرمان :ارتباط نسل جدید موسيقيدانان با موسيقی سنتی ایرانی را چگونه می-
بينيد؟
افشين خائف :اطالعات من درمورد موسيقى پاپ و تجاری بسيار محدود است ،امّا با همين
آگاهى اندك متوجه شدم كه نسل جديدى از خوانندگان ،نوازندگان و آهنگسازان پا به عرصه
موسيقى ايران گذاشتند كه به دنبال روايت هاى نويى از موسيقى سنتى و اصيل ايرانى هستند.
قطعاً در اين راه تجربيات مختلفى رخ ميدهد كه از ديد هركس برخى از اين تجربيات مطلوب و
برخى شايد نه چندان مطلوب محسوب شوند.
ساخت و پرداخت محتوا در هنر اصوالً كار بسيار مشكلي است .منظورم يک محتواى "اصيل"
است .بسيارى از توليدات در هنر امروز تكرار و بازتوليد كليشه هايي است كه قبالً مورد اقبال
قرار گرفتند و معموالً بازدهى اقتصادى و معنوى داشتند .نه به اين معنى كه كليشه لزوماً خوب
نيست ،بلكه مقصودم ازين گزاره اين است دراين راه و روش خلق محتواى اصيل كمرنگ
ميشود حتى اگر از بين نرود.
تمايل من به سوى آن ديدگاهي است كه همچنان در تكاپوى توليد محتواى اصيل در هنر است.
ميتوانم آقايان همايون شجريان و محسن نامجو را از ميان هم نسالن خودم نام ببرم .امّا بنظرم
ميرسد كه عواملى چون همگانى شدن خلق هنر و اساساً كااليى شدن تا حدى افسار گسيخته
فرهنگ و هنر در دنيا ،د ركنار نبود سياست هاى آگاه و دلسوز به مقوله فرهنگ در مملكت ما
درواقع آن ديدگاه اصالت خواه هنرى را كه پيشتر نام بردم به حاشيه رانده است.

آرمان :چه اجرا های جدیدی در دست تهيه دارید و آیا برای اجراهای
دوباره آرش كمانگير در شهرهای بزرگ دنيا برنامه ای دارید ؟
افشين خائف :درحال حاضر روى دو پروژه همزمان مشغول كار هستم كه اميدوارم امكانات
براى اجرايى شدنشان فراهم شود.
درمورد پرشين اپيلوگ هم بله در صدد اجراهاى جديدى در كشورهاى مختلف هستيم .امّا آنچه
مسلم است چون فرم و ابعاد اينگونه اجراها بزرگ است و نياز به عوامل و امكانات زيادى براى
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برنامه ريزى و درنهايت اجرا دارد كار كمى سخت و آهسته پيش ميرود .قطعاً كمک دوستانى
كه در كشورهاى مختلف زندگى ميكنند ميتواند اين روند را تسريع كند.

آرمان :ما به ندرت سازمان های مردم نهادی در ميان ایرانيان خارج از كشور
برای حمایت از هنر و به ویژه موسيقی كه اجرای آن هزینه های فراوان دارد،
تشکيل داده ایم .چند سازمان موسيقی هم كه داریم با همۀ تالش و از
خودگذشتگی مدیران آنها از حمایت مردم برخوردار نمی شوند .می توان گفت
كه در قياس با امکانات وسيع اعضای جوامع ایرانی اروپا و آمریکا ،ایرانيان در
ساماندهی به فعاليت های مردم نهاد و به ویژه در حمایت از رشد و اعتالی هنر
ایرانی بسيار كم كاری كرده اند .شما وضعيت كنونی ساماندهی مردم نهاد به
فعاليت های هنری را چگونه ارزیابی می كنيد؟ چه تجربه هایی در این زمينه
داشته اید و چه پيشنهادهایی دارید؟
كامالً با ارزيابى شما موافقم .متاسفانه در بخش تهيه كنندگى برنامه هاى فرهنگى هنرى بجز چند
مورد استثناء كه مورد تاييد هم مردم و هم موّلدان معتبر فرهنگ و هنر هستند باقى از سوء
مديريت جدّى ،سودجويى و گاهاً بى اخالقى هاى غيرقابل چشم پوشى رنج ميبرند.
اين معضل را ميتوا ن در دو قسمت ارزيابى كرد .عدم حضور و هميارى مردم و نقش سوداگران
فرهنگ.
در مورد كمرنگى حضور و همكارى مردم بنظر من فاكتورهاى آگاهى و اعتماد نقش مهمّى ايفا
ميكنند .مردم بايد از كانال هاى درست نسبت به اهميت كمک به سكتور هاى فرهنگى آگاه
شوند .دراين راستا بايد گفت مقدارى آموزش هم نياز است تا سطح آگاهى مردم براى تشخيص
كيفيّات هم ارتقاء پيدا كند .فاكتور اعتماد امّا همان جايي است كه هم مردم هم هنرمندان
مشتركاً از آن آسيب ديده اند و اين منشاء بى اعتمادى جايى نيست بجز سوداگران فرهنگ و
هنر كه عموماً متشكل از افراديست سودجو و بعضاً بى اخالق كه بدون دانش و آگاهى وارد
بازار تهيه كنندگى/برنامه گذارى ميشوند و دغدغه و اولويت هايشان بر پايه سودهاى مادى و
معنوى شخصى است.
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شخصاً به موارد متعددى از اين دست برخورد كردم .از انجمن و برنامه گذارى كه بودجه هاى
دولتى را صرف خويشاوندان و آشنايان كردند و دوستان قديميشان را در پوشش اساتيد بارز
موسيقى به اروپا دعوت كردند كه ديدارهاى شخصيشان تازه شود ،تا برنامه گذار و خواننده اى
كه با ديدن بحران در فروش بليت تصميم ميگيرند كنسرتى را خيريه براى سيلزدگان اعالم كنند
تا ازين طريق بليت هاى بيشترى بفروش برسانند.
پيشنهاد من در درجه اوّل آموزش است .ما تا صورت مسئله را درست متوجه نشويم نميتوانيم
پاسخ درخورى هم بيابيم .بنظر من ما ايرانيان در ابتدا بايد كمى از تكبّر فرهنگيمان بكاهيم تا
بتوانيم با واقع بينى متوجه يک سلسله مشكالت دومينو وار شويم .دانش ما از فرهنگ و هنر كم
است ،به طبع اين كم دانى موجب تشخيص ضعيف ميشود و از تشخيص ضعيف ،سليقه ضعيف
حاصل ميشود و اين دقيقاً همان نقطه ايست كه سوداگران ياد شده از آن سود ميبرند .يعنى هرچه
ميخواهند انجام ميدهند و سليقه عمومى را شكل و فرم ميدهند و صداى اعتراض جدّى اى هم
بگوش نميرسد .شايد ديده يا شنيده باشيد درباره كنسرت اخير يک خواننده ايرانى در گرجستان
كه پر بوده از كلماتى زشت و نامتعارف كه از سوى خواننده به مردم اطالق ميشده و در پاسخ
هم هيجان و استقبال از مردم مي گرفته! مالحظه بفرماييد اين همان نقطه اوج انحطاط و ابتذال
است .اگر اين فرد و اين برنامه در قلّه ايستاده باشد بسيارى ديگر (قطعاً بجز استثنائاتى) در دامنه و
كوهپايه قرار دارند .پس با تاكيد بسيار عرض ميكنم آموزش راه نجات است .انحطاط و ابتذال
نتيجه نادانى ست.
پيشنهاد دوّم من يافتن و به كارگيرى اشخاصي است آگاه به دانش هنر و فرهنگ در نهادها و
سازمان هايى كه در امر تهيه برنامه هاى فرهنگى فعاليت دارند .و در آخر گمان ميكنم ما نياز
حداكثرى داريم به جذب هرچه بيشتر ايرانيان توانمند از لحاظ اقتصادى به همكارى و كمک در
بخش فرهنگ و هنر.
آرمان :از شما بسيار سپاسگزاریم و موفقيت های بعدی شما را آرزومندیم.
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