
گزارش

بلیتشناورسینماهاچگونهعرضهمیشود؟
جزییاتقیمتگذاریسانسها

به تازگی اجرای آزمایشــی طرح قیمت شناور بلیت 
سینما در ســینماهای حوزه هنری آغاز شده است؛ 
اتفاقی که مطابق با تجربه روز دنیاســت و ســال ها 
ســینمای ایران بدان نیاز داشت اما هیچ گاه محقق 

نشده بود.
به گزارش مهر، ســال های میانی دهه نود همزمان با 
رشد سالن سازی در کشور و توسعه زیرساختی سینما، 
با افزایش مخاطب همراه بود اما دیری نپایید که سیر 
افت مخاطبان ســینمای ایران در اوج خوشبینی ها از 
وضعیت فروش سینما آغاز شــد. این افت علت های 
زیادی داشت اما مدیران سینمایی کشور سعی کردند 
تبعات ناشی از کاهش مخاطب را با افزایش نرخ بلیت 
ســینما جبران کنند به گونه ای که در ســال ۱۳۹۸ 
ســینمای ایران با میزبانی از ۲۶ میلیون و ۳۱۰ هزار 
نفر، فروش کلی ۳۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرد، اما در 
سال ۱۳۹۷ با جذب ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار مخاطب، 
به فروش ۲۵۰ میلیارد تومان رسید. این تدبیر هرچند 
در ظاهر فروش ساالنه ســینمای ایران را رو به رشد 
نشــان می داد، اما در باطن خبر از یک تهدید داشت؛ 
اتفاقی که با هشدار دلسوزان این عرصه همراه بود، اما 
توجهی نشد. ظهور بحران کرونا و گسترش پلتفرم های 
اینترنتی، افت کیفیت فیلم ها و تولید آثار دور از ذائقه 
مخاطب، رشد قیمت بلیت سینما تا مرز ۴۵ هزار تومان 
و عدم تناسب میان قیمت بلیت و ارزش محصول، همه 
و همه جریان ریزش مخاطبان سینما را سریع تر کرد 
تا جایی که در سه ماهه نخست امسال سینمای ایران 
تنها میزبان ۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار بیننده بود. این 
آمار زمانی هشداربرانگیزتر می شود که مقایسه آن با 
آمار ســال ۱۳۹۸ نشان از ریزش بیش از ۶۰ درصدی 

مخاطبان در طول بهار می دهد.
در این میان ســازمان ســینمایی حــوزه هنری به 
تازگی از شــروع طرح شــناوری بلیت ســینماهای 
خود در سراســر کشــور خبر داد. اتفاقی که مطابق 
با تجربه روز دنیاســت و سال ها سینمای ایران بدان 
نیاز داشت اما هیچ گاه محقق نشده بود. این طرح که 
در راســتای رونق بخشیدن به سینماها و حرکت به 
ســمت قیمت گذاری مطابق با ارزش محصول تعبیر 
شده، براساس شناسایی و تحلیل روش های متداول 
قیمت گذاری محصوالت فرهنگی در جهان، در تالش 

است تا قیمت های فعلی را بشکند.
قیمت گــذاری شــناور بلیت فیلم های ســینمایی، 
موضوعی متداول در اغلب زنجیره سینماهای جهان 
است که در روش های ســنتی مدیریت فرهنگی و 
هنری در ایران در نظر گرفته نشــده اســت. اخیراً 
ســیدعلی طباطبایی نژاد، مدیر پخش و اکران حوزه 
هنری با اشاره به استفاده از روش های نوین مدیریت 
برای رســیدن به حالت بهینه فــروش گفت: »ما با 
بررسی روند فروش در حدود ۱۵۰ سالن سینمایی 
حــوزه هنری در طول بازه معیــن ۸ ماهه اخیر، در 
تالشــیم به برنامــه ای جامع بــرای قیمت گذاری 
ســانس های ســینما برســیم. این طرح به صورت 
آزمایشی برای فیلم »هناس« در سینماهای بهمن 
ســبز اجرا خواهد شد تا با بازخورد گرفتن از مرحله 
آزمایشــی به نقطه ای مطلوب برســد.« در فاز صفر 
این طرح، شــناوری قیمت هــا در همه روزها به جز 
سه شنبه ها در زنجیره سینماهای حوزه هنری برای 
فیلم ســینمایی »هناس« اعمال می شود و در این 
طــرح قیمت بلیت های فیلم »هنــاس« تا مرز ۲۰ 
هزار تومان نیز کاهش داشــته است. یعنی مخاطب 
در این طرح می تواند بلیت ســینما را با درصدهای 
قیمتی متنوعی بخرد. این شیوه قیمت گذاری حوزه 
هنری در فاز صفر طرح شــناوری بلیت سینماها دو 
مبنای اولیه دارد؛ اول درجه بندی ســالن و سینما، 

دوم ساعت تماشای فیلم.
طباطبایی نژاد در این باره بیان کرد: ما دیتای آماری 
ضریب اشغال صندلی ســینماهای خود را در بازه ۸ 
ماه اخیر به دقت و سانس به سانس بررسی کرده ایم 
و به یک پلن تصویری- تحلیلی درباره متوســط نرخ 
تماشاگر در هر ســالن و ساعت و روز رسیده ایم. این 
میانگین را مبنای درجه بندی اولیه قرار داده ایم. یعنی 
چنانچه سانسی زیر این متوسط، برابر با این متوسط، 
باالی دو برابر این متوســط و یا بیش از سه برابر این 
متوسط ضریب اشغال داشته باشد، دارای درجه خاص 
خود می شود. وی افزود: این درجه، سقف قیمت بلیت 
هر ســالن را تعیین می کند که نهایتاً ۴۵ هزار تومان 
اســت. ما با این کار سقف قیمت را شکسته ایم و در 
بسیاری از سالن ها حتی در بهترین زمان هم زیر نرخ 
مصوب ارشاد بلیت می فروشیم. سپس ساعت نمایش 
آن فیلــم در طول روز تعیین می کند قیمت بلیت از 
سقف هر درجه، تا چه میزان افت قیمت داشته باشد.

مدیر پخش و اکــران حوزه هنری دربــاره احتمال 
همراهی سایر فیلمســازان با این طرح بیان کرد: ما 
در حال حاضر طرح آزمایشی شناوری را با فیلم خود 
یعنی »هناس« آغاز کرده ایم اما این آمادگی را داریم 
که این شرایط را برای صاحبان دیگر آثار که عالقه مند 
و دغدغه مند هستند تا فیلمشان با شرایطی بهتری در 

دسترس مخاطبان قرار گیرد اجرا کنیم.
طبق بررسی های خبرنگار مهر، در حال حاضر فعالیت 
روزانه ســینماهای حوزه هنری در ســه دوره زمانی 
ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۶، ســاعت ۱۶ تا ۲۰ و ساعت 
۲۰ به بعد تقسیم شده و قیمت گذاری بلیت بسته به 
تعریف سانس در هر یک از این بازه ها متغیر است. به 
طور مثال در سینما هویزه مشهد قیمت بلیت فیلم 
»هناس« در ســالن اصلی در بازه زمانی ســاعت ۱۰ 
صبح تا ۱۶ به قیمت ۲۵ هزار تومان به فروش می رسد 
و در بازه زمانی ۱۶ الی ۲۰ به قیمت ۳۰ هزار تومان. 
به نظر می رســد با این شیوه نرخ گذاری، قدرت خرید 
مخاطب برای تهیه بلیت با قیمت های بسیار ارزان تر 
و جذاب تر در ســاعات نزدیک به هم و در سالن های 

متفاوت افزایش پیدا کرده است.

دریچـــه
نصیر حیدریان هنرمندی است که کودکیش را در مدرسه 
شبانه روزی گذرانده و از آنجا به قله های موسیقی کالسیک 

جهان رسید.
شــصت و پنج ســال پیش، پلیســی در مقابــِل دِر اصلی 
دانشــگاه تهران، کودکی را پیدا می کنــد. کودکی که به 
مدرسه شبانه روزی می رود و سال ها در آنجا زندگی می کند 
و درس می خواند. نام کودک نصیر اســت. دست تقدیر او 
را به هنرستان موسیقی می کشــاند. با نوازندگی سازهای 
مختلفی آشــنا می شــود. اِولین باغچه بان او را به تحصیل 
در عرصه موسیقی کالسیک تشــویق می کند. برای ادامه 
تحصیل به اتریش می رود. رهبری ارکســتر را در دانشگاه 
برمی گزیند. استاد دانشگاِه گراتس اتریش می شود. بیست 
و پنج سال در این دانشــگاه درس می دهد و ارکسترهای 
مختلــِف دانشــگاه را رهبــری می کند. اکنــون در مرز 
بازنشستگی است. چند سالی است که ارکستر سمفونیک 
تهران را رهبری می کند. مســترکالس های مختلفی را در 
این چند سال در تهران برگزار کرده و هنرجویان بسیاری 

را تربیت کرده است.
نوازندگاِن ارکستر او را به شدت دوست دارند. اخالقی آرام 
و ســوادی باال، او را به چهره ای محبــوب در میان اهالی 

ارکستر تبدیل کرده است.
اواسط اردیبهشــت بود که ارکستر سمفونیک تهران را بار 
دیگــر روی صحنه برد. آنها دو شــب در تاالر وحدت و در 
میان اســتقبال تماشــاگران اجرا کردند و آثاری از واگنر، 

امانوئل ملیک اصالنیان و مندلسون را نواختند.
پیــش از این اجرا بود که با نصیر حیدریان رهبر ارکســتر 
سمفونیک تهران هم کالم شدیم. او در گفت و گو با تسنیم 
داستان زندگیش را تعریف کرد. از ارکستر و از استعدادهاِی 

جوانان ایرانی در عرصه موسیقی گفت.

* نصیر حیدریان موسیقی را از کجا شروع کرد؟
موســیقی را از کودکی شروع کردم. در هنرستان موسیقی 
و نزد اســتاد حسین دهلوی آزمونی دادم و آنجا ساز ویلن 
را برایم انتخاب کردند. حدود دو ســه ســال در هنرستان 
موســیقی، ویلن زدم. ولی این ساز با روحیات من سازگار 
نبود. بعد ســاز تار را برایم انتخاب کردند. دو سه سالی هم 
پیش آقــای صالحی تار نواختم. تــار نواختن برایم خیلی 
جالب بود. سیســتم آموزِش آقای صالحی اینگونه بود که 
بدون نُــت درس می دادند؛  یعنی هر چه او می نواخت، من 
باید عین آن را می شــنیدم و تکرار می کردم. متاسفانه این 
سیستم آموزِش گوشی کم کم در حال از بین رفتن است. 
کار موسیقی، کار گوش اســت. باالترین چیز در موسیقی 

گوش است. گوش مبدا است.
تصور کنید در یک نمایشــگاه نقاشی، اولین شرط داشتن 
چشــم است که بتوانیم آثار را ببینیم. کسی که می خواهد 
فوتبال بازی کند، باید پا داشــته باشــد. در موسیقی هم 
گوش بسیار مهم است. آن اســتاد تار با نُت کار نمی کرد؛ 
می نواخت و من تکرار می کردم. این مســئله باعث شد که 

گوشم برای شنیدن قوی بشود.
بعدها که رشــته رهبری ارکســتر را برای دانشگاه انتخاب 
کردم، اولین امتحان برای ورود به این رشته، امتحان گوش 
است که بســیار هم امتحان سختی اســت. باید مطمئن 
شوند که رهبر ارکستر تواِن شنیدِن همه ی صداها را دارد. 

حضورم در آن کالس تار خیلی به من کمک کرد.
یعنی حضور شما در کالس تار و یادگیری از طریق سیستم 
سینه به سینه ی موســیقی ایرانی، بعدها در ورود شما به 

عرصه رهبری ارکستر، بسیار کارگشا بود.
اوایِل یادگیری از طریق این سیستم سخت بود. ولی وقتی 

تعلیم دیدم، خیلی بهتر شدم.

*از نواختِن تار، چگونه به سمت موسیقی کالسیک 
رفتید؟

بعدها در هنرســتان موســیقی، گروه ُکر با رهبری اولیِن 
باغچه بان تشکیل شــد که من در آن گروه ُکر می خواندم. 
خانم باغچه بان به من گفت که شــما اســتعداد خاصی در 
موســیقی دارید. از من پرسید چه ســازی می زنید، گفتم 
تار می نوازم. گفت که چرا موســیقی کالســیک را دنبال 
نمی کنی؟ گفــت باید به هنرســتان عالی بــروی و آنجا 
موسیقی کالسیک کار کنی. با حمایت خودش به هنرستان 

عالی رفتم.

* وقتی به هنرستان عالی رفتید چند ساله بودید؟
فکر کنم ۱۷ یا ۱۸ ساله بودم. در هنرستان عالی موسیقی 
با ســاز ترومپت شروع کردم و دو سال بعد ساز ترومبون را 

انتخاب کردم. در نهایت ترومبون ساز تخصصی من شد.
با همین ســاِز ترومبون هم به اتریش رفتم و در دانشــگاِه 

آنجا امتحان دادم و قبول شدم.

*رهبری ارکستر را از کجا شروع کردید؟
به اتریش که رفتم ۶ ســال در آنجا ترومبون نواختم. پس 
از آن کار رهبری را شــروع کردم. رهبری ارکستر از همان 
زمانی که زیرنظر اِولین باغچه بان بودم، شــروع شد. گاهی 
که خانم باغچه بان می خواست با خوانندگاِن سوپرانو و آلتو 
کار می کرد، خوانندگان تنور و باس را به من می سپرد و از 
من می خواســت که با آنها کار کنم. خانم باغچه بان تاکید 
داشــت که من استعداد رهبری ارکســتر دارم و باید این 
رشــته را بخوانم. همین صحبت های خانم باغچه بان باعث 

شد که در اتریش وارد عرصه رهبری ارکستر شوم.

*ساز تار را چه کردید؟
تار را دیگر ادامه ندادم.

*آخرین باری که ســاز تار را دست گرفته اید چه 
زمانی بوده است؟

تقریبــا پنجاه ســال پیش بود. باز هــم تاکید می کنم که 
نواختن ســاز خیلی به من کمک کرد. امیدوارم هنوز هم 

این سیستِم آموزِش گوشی ادامه داشته باشد.
در حقیقت ابتدایی ترین شــکل انتقال موسیقی است. همه 
چیز در لحظــه و حال اتفاق می افتد و بــه نوازنده کمک 
می کند که خوب بشــنود و همین شــیوه آموزش به شما 

برای ورود به عرصه رهبری ارکستر کمک کرده است.
وقتی آدم براساس نُت می نوازد، بخشی از ضمیر آگاهی به 
ســمت دیدن می رود. در این روند گوش مقداری ضعیف 

می شود. اما وقتی نوازنده فقط با گوشش کار می کند، تمام 
نیرو و انرژی به ســمت گوش می رود؛ مسئله گوش هم در 
موســیقی حرف اول و آخر را می زند. کســی که نوازندگی 
می کند باید گوش بســیار قدرتمندی داشــته باشــد؛ به 
خصوص نوازنده ای که وارد ارکســتر می شــود. نوازندگان 
ارکســتر سمفونیک و البته ارکســترهای موسیقی ایرانی، 
باید در عین شــنیدن صدای ساز خودشــان، صدای ساز 
دیگران را هم بشنوند تا بتوانند باالنس خوبی در موسیقی 

ایجاد کنند.

*اهل کدام منطقه در تهران هستید؟
تا جایی که یادم هســت قلهک بودم. من در خانواده بزرگ 
نشده ام و در مدرسه شبانه روزی زندگی می کردم. آنجا که 
ما بودیم االن تقریبا خیابان »مادر« است. آن زمان اطراف 
مدرسه شبانه روزی ما فقط بیابان بود. من ۶۵ ساله هستم 
و از بچگی آنجا بودم. ما دورترین منطقه در تهران بودیم.

* دوست دارید درباره آن دوران صحبت کنیم؟
مشکلی نیست.

* ماجرای اینکه می گویید در خانواده بزرگ نشده اید 
چیست؟ چطور به مدرسه شبانه روزی رفتید؟

بعدها که خواســتم به اتریش بروم. در همان شــبانه روزی 
دفتری بود که به آنجا رفتم و سوال کردم که چرا من اینجا 
هستم و اصال من چه کسی هستم. پرونده من را درآورد و 
چیزی در آن نبود. فقط کاغذی وجود داشت که نوشته بود 
من وقتی نوزاد بوده ام توسط پلیسی در جلوِی دِر دانشگاه 

تهران پیدا و به مدرسه شبانه روزی منتقل شده ام.

* دیگر دنبالش نرفتید که ماجرا را جویا شوید و پدر 
و مادرتان را پیدا کنید؟

نه. دیگر دنبالش نرفتم.

* درس و مدرسه چطور بود؟
همه چیز ما در همان مدرسه شبانه روزی بود. آنجا حتی با 
موســیقی هم آشنا شدم. حدود ۴۰۰ پسر بودیم. هر صبح 
ســرود می خواندیم. ارکســتر کوچکی آنجا بود. آقایی هم 
جلو می ایستاد و دستی تکان می داد که رهبر ارکستر بود.

بعدها وارد آن ارکستر شــدم و طبل بزرگ می زدم. طبل 
بزرگ کسی است که ریتم را نگه می دارد.

طبل بزرگ زیرپای چپ.
بعدهــا اتریش رفتم و وارد عرصه رهبری شــدم. کار رهبر 
چیست؟ نگه داشتِن ریتم. انگار آمادگی از قبل بوده و باید 
روزی این اتفاق می افتاد. سازهایی که نواختم هم به مسیر 
رهبری ارکســتر کمک کرد. ویلن، ترومبون و ترومپت از 
ســازهای بادی، حضور در گروه ُکر و همــه این ها ثروتی 
بوده که وقتی رهبری می خواندم، با سازها آشنایی داشتم.
خودم هــم مدتــی نوازنده ارکســتر ســمفونیک تهران 
 بــودم و همه این هــا به فهم بهترم برای رهبری ارکســتر 

کمک می کرد.

* چطور توانســتید از مدرسه شــبانه روزی خارج 
شوید و وارد عرصه موسیقی شوید.

در مدرســه که بودیم، آقای نظری رهبر آن ارکستِر کوچِک 
مدرسه بود. همیشه هم آبنبات در جیب داشت. یک روز ما را 
جمع کرد و گفت از نظر هنرستان ملی به ما سهمیه داده اند. 
چهار نفر را می توانیم انتخاب کنیم تا بروند و در هنرســتان 
درس بخوانند. من یکی از این چهار نفر بودیم.یادم هست که 
ما را پشت کامیون گذاشتند و به هنرستان ملی بردند. آنجا 
استاد دهلوی از ما امتحان گرفت و سازها را برای ما انتخاب 

کرد. آنجا برای من ساز ویلن را انتخاب کرد.

 *یادتان هســت که اســتاد دهلوی چه آزمونی از 
شما گرفت.

بله. ریتمی روی میــزش زد و گفت بزنید. روی پیانو رفت 
و چند نُت نواخت و گفــت بخوانید. ما هم خواندیم. گفت 
شناخت ریتم شان خوب است و گوش شان هم خوب است؛ 

پس می توانند اینجا درس بخوانند.
همیشــه ما را با اتوبوس به هنرســتان و بعد به مدرســه 
شــبانه روزی برمی گرداندند. این برای اولین بار بود که در 

زندگی ام بیرون از شبانه روزی را می دیدم.

*یعنی در تمام این ســال ها از مدرسه شبانه روزی 
بیرون نیامده بودید؟

هرگز. تمام زندگی ما در آن مدرسه بود. اصال بیرون نیامده 
بودیم و کل زندگی مان در آن چهار دیوار بود.

*وقتی برای اولین بار بیرون آمدید چند ساله بودید؟
۱۳ یا ۱۴ ساله بودم.

*اردویی یا تفریحی هم شما را نمی بردند؟
آن دوران، اصــال برای شــبانه روزی ها خوب نبود. بعدها با 
ورود خانم باغچه بان به مدرسه شبانه روزی، تغییراتی ایجاد 
شد. تصمیم گرفتند که آنجا به هنرستان موسیقی تبدیل 

شود و بچه ها با موسیقی آشنا شوند.

*یعنی خانم اِولین باغچه بان به مدرسه شبانه روزی 
آمد و در آنجا مشغول کار شد؟

او مثــل یک مادر بــا بچه ها رفتار می کرد. بــا ورود خانم 
باغچه بان ما برای اولین بــار یک خانم را می دیدیم. تا آن 
زمان هیچ زنی آنجا رفت و آمد نداشــت. همه مرد بودند.
خانم باغچه بان آن مدرسه را به هنرستان موسیقی تبدیل 

کرد.

* به اتریش رفتید. شما از فرهنگی به فرهنگ دیگر 
رفتید. مشکالت را چطور حل کردید.

بزرگترین مشــکل در این مهاجرت، اقتصادی بود. باید کار 
پیدا می کردم. ترومبون نداشتم و باید برای خودم ساز تهیه 
می کردم. اما هدف داشتم و این هدف به من کمک می کرد 
که بجنگم و به آرزویم برســم. دوست دارم جوانان بدانند 
که اگر بجنگند و مقاومت کنند، می توانند در هر راهی که 

دوست دارند پیش بروند و موفق باشند.

*شما از شرایط بسیار ســختی به اوِج آرزوهایتان 
رسیده اید. بیســت و پنج سال در دانشگاه گراتس 

اتریش مشغول تدریس رهبری  ارکستر بوده اید.
االن که در دانشگاه بازنشست هم شده ام. همه این ها نشان 
می دهد که شــدنی است. آدم باید خواسته اش را در ضمیر 
خــودآگاه و ناخودآگاهش نگــه دارد و به آن فکر کند تا به 
هدفش برســد. حتی می توان به اتریش رفت و در آنجا که 
مهد موسیقی کالسیک است، موسیقی کالسیک برایشان 

تدریس کرد.

*شاگردان تان در دانشگاه از کدام کشورها بودند؟
از اتریش، روســیه، آلمان، امریکا و دیگر کشــورها شاگرد 
داشــتم. یکی از شاگردانم اهل روســیه است و االن رهبر 
یکی از اُپراهای آلمان شده است؛ یک روز من را به یکی از 

اجراهایش دعوت کرد.
برایــم تعریف می کرد که وقتی به دانشــگاه گراتس آمده، 
نام اســتادان را کــه می دیده از کنار نــام نصیر حیدریان 
عبور می کند. می گفت اســم شما را رد کردم و یک استاد 
اتریشی برای خودم انتخاب کردم. اما وقت آن استاد پر بود. 
اســتادان دیگری هم انتخاب کردم که امکان پذیرفتن من 
را نداشتند. در نهایت مجبور شدم کالسم را با شما بردارم. 
می گفت ذهنیتم این بوده که کســی که اهل ایران اســت 
چطور می تواند موســیقی کالسیک به ما یاد بدهد، چطور 

می تواند از موتزارت و بتهوون و باخ و دیگران بگوید.
در نهایــت گفت که خدا را شــکر که پیش شــما آمدم و 

شاگرد شما بودم.
البته این برخورد طبیعی اســت. شما بشنوید که کسی از 
آلمان آمده و در دانشــگاه ادبیات ایران حافظ و ســعدی 
درس می دهد. یا نوازنده ای آمده و در دانشگاه تهران ردیف 
موسیقی دســتگاهی ایران را یاد می دهد. حتما شما زاویه 

می گیرید. برای آنها هم همین گونه است.

ولفگانگ ونگنروت رهبر قبلِی ارکســتر سمفونیک تهران 
بود که در اردیبهشــت به ایران آمد و با ارکستر سمفونیک 
تهــران کار کرد. ولفگانگ ونگنروت به من زنگ زد و گفت 
که چقدر استعداد در ایران زیاد است. به او گفتم که تصور 
کن، ایــن همه امکانات در اروپا را اگر در ایران داشــتیم، 
شــاید اتریشی ها مجبور می شــدند برای درس خواندن به 

ایران بیایند.
نوازنده ای ۱۸ ســاله در ایران بــرای ولفگانگ پیانو نواخته 
بود، االن ولفگانگ او را به عنوان شــاگردش انتخاب کرده 
اســت. دو نفر از بچه های آکادمــی رهبرِی من در ایران با 
امتحان مجازی در دانشــگاه اتریش پذیرفته شده اند. من 
ملتی را نمی شناســم که اینقدر موســیقی دوست داشته 

باشد، البته پس از مردماِن اتریش.
کنســرت قبلی ارکســتر ســمفونیک تهران که با حضور 
ولفگانگ ونگنروت برگزار شد، برای سه شب، تاالر وحدت 
پر شد. کنسرت قبلی من که به آثار چایکوفسکی اختصاص 
داشــت، قرار بود دو شب باشــد که با استقبال مردم برای 

سومین شب هم برگزار شد.
این عالقــه ی مردم ما به هنر و موســیقی در درونشــان 
نهادینه شده است. اینجا می توان با یک برنامه ریزِی درست 
و چند ســاله، کاری کرد که حداقل از کشورهای اطراف، 

برای تحصیل موسیقی به ایران بیایند.

*الزمه این کار چیســت؟ جذب استاداِن شناخته 
شده یا تاسیِس دانشگاهی مجزا؟

الزمــه اش این اســت که در هــر زمینه، اســتادانی را در 
داخــل ایران تربیت کنیــم. در آکادمی رهبری ارکســتر 
مشــغول تربیت چند رهبر ارکستر هستم. سال گذشته در 
جشــنواره موسیقی فجر، وقتی قرار بود ارکستر سمفونیک 
تهران را رهبــری کنم، من کرونا گرفتم. آنجا بود که یکی 
از شــاگردانم در آکادمی رهبری ارکستر، ارکستر را روی 

صحنه برد و رهبری کرد.
ســال گذشته در جشــنواره موســیقی فجر، پنج ارکستر 
در جــدول اجراها بودنــد که از میان آنها چهار ارکســتر 
را، شــاگردان مــن رهبری می کردند. این نشــان می دهد 
 که می توان با زحمت و تامین امکانات اســتادان خوبی را 

تربیت کرد.
فراموش نکنیم کــه رفتِن بچه ها به کشــورهای اروپایی، 
برای تحصیل موســیقی، هزینه های زیادی دارد. االن برای 
خانواده ها خیلی دشوار است که به اروپا بروند و آنجا درس 
بخواننــد؛ به هر حال االن قیمت یــورو و ریال به گونه ای 

است که هزینه ها به شدت باالست.
همیــن چنــد روز پیــش، یکــی از بچه ها که از ســوی 
دانشگاه های اروپایی پذیرفته شــده، تواِن رفتن به اروپا و 
تحصیل در آنجا را ندارد. چون خانواده اش توان تامین مالی 

را ندارد.

*االن چند سال اســت که مسترکالس های رهبری 
ارکستر را در ایران برگزار می کنید؟

االن ســال دوم و ششــمین دوره ای اســت کــه ایــن 
مســترکالس های رهبری را برگزار می کنیم. شــما توجه 
کنید که در اروپا چند قرن اســت که مشــغول آموزش و 
تربیِت هنرجویان هســتند. اما ما فقط چند سال است که 

این کار را آغاز کرده ایم.

* باید امکانات الزم برای تحصیل فرزندانمان را در 
اینجا فراهم کنیم.

ما مردم ایــران فضایی خانوادگی داریم و همیشــه با هم 
بوده ایم و خیلی سوســیال تر از اروپایی ها هستیم. اروپایی 
تنها اســت و عادت دارد به تنهایی؛ از شــانزده سالگی از 

خانواده خارج می شوند و تنها زندگی می کنند.
اما برای دانشجوی ۱۸ ساله ی ایرانی بسیار دشوار است که 
از کشــورش خارج شود و دور از خانواده و اقوام و اطرافیان 
و دوستان، در آنجا به تحصیل بپردازد. این به غیر از مسائل 

مالی و هزینه های باالست.
دانشــجوی ایرانی که به اروپا می آید، مجبور اســت برای 
تامین هزینه هاِی زندگی در اینجا، بیشتر وقتش را کار کند 
و همین مسئله به این دانشجویان صدمه وارد می کند. پس 
بهتر است که امکانات تحصیل را در همین کشور خودمان 

فراهم کنیم.

*االن در ســال چنــد بار بــه ایــران می آیید تا 
مسترکالس های رهبری ارکستر را برگزار کنید؟

مــن در اتریش ســال آخر فعالیتم در دانشــگاه اســت. 
بازنشسته شــده ام اما تا آخر ترم تابستان باید در دانشگاه 
بمانم. االن برای ســه ماه به ایران آمده ام تا هم اجراهایی 
با ارکستر ســمفونیک داشته باشیم و هم مسترکالس های 

مختلف را برگزار کنیم.

*شــما 65 ساله هســتید و در دانشــگاه گراتس 
بازنشســت شــده اید. تمایل دارید که در ایران به 
صورت تمام وقت حضور داشته باشید. شما سال های 
زیادی در اتریش کسب دانش کرده اید و این دانش 
را هم به دانشــجویان مختلف با ملیت های مختلف 
منتقل کرده ایــد. تمایل دارید که از این پس حضور 
مستمری در ایران داشته باشید و به تربیِت شاگرداِن 

ایرانی بپردازید؟
این که همیشه آرزوی من بوده است. یادم هست که وقتی 
در دانشــگاه می خواستم با ارکســتر کار کنم، در را که باز 
می کــردم، با خودم می گفتم کاش همه کســانی که اینجا 
هستند، همه ایرانی بودند. ایرانیان این استعداد را دارند که 

خیلی زود پیشرفت کنند.
یک ســال و نیم پیش در همین مســترکالس هایی که در 
تهران برگزار می کردیم، یک دختر ۱۸ ساله حضور داشت 
که به شــدت با استعداد بود. او هورن می نواخت. بالفاصله 
هم در دانشــگاه گراتس اتریش پذیرفته شــد. معلم ها سِر 
امتحان جدال داشــتند و می خواستند او شاگردشان باشد. 

چون متوجه استعداد او در نوازندگی شده اند.
آخرین کنســرتی که در دانشگاه داشتم، وقتی سِر تمریِن 
ارکســتر رفتم، دیدم که این دختر ِشِف هورن شده است. 
این نشــان می دهد که چه اســتعدادهایی در ایران نهفته 
اســت. در همین دانشگاه گراتســی که من بودم، یکی از 

بهترین پزشکاِن عضله، ایرانی است.
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