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حمید سلیمیان از « بهشت گمشده » به « صبا» میگوید

میدانستم اسفند یعنی

فیل م سوزی!
سرمقاله

آواز ایرانی تشنه نگاهی از

درون و پژوهشمندانه است

علی شیرازی
مدرس آواز

نگاهیبه جشنوارهتلویزیونی«جامجم» باپایان دریافتآرایمردمی

کمیحا شیه هم بد نیست !

گفتوگوبا رضافیاضی ،به بهانهپخش«کالهپهلوی» ا زآیفیلمانگلیسی

نقشچرچیل حیف شد

رامينمعصوميان از«جواديه» به «صبا» میگوید

جاي خالي تماشاگران

وقتی به پیشینه درخشان هنر ملی آوازمان تا قبل از چهار دهه پیش مینگریم با خیل نامهای
بزرگ و صداهای رنگارنگ و شیوههایی متنوع روبهرو میشویم که فاصله دیروز -همین دیروز
نزدیک و نه آنقدرها دور -و امروز این هنر را به اندازه شاید چند سده نشان میدهد.
درچراییوچیستیاینفاصلهبسیاربعیدذهنی-باوجودفاصلهفیزیکیوحقیقینسبتاکمیعنی
فقط به اندازه چهار دهه -میتوان صرفنظر از اتفاقهای سیاسی فرهنگی انقالب 1357و حذف
بیشینه استادان موسیقی و آواز از عرصه اجتماعی و رسانهای این هنر ،نبود نگاه پژوهشمندانه و
تئوریک به مقوله آواز ایرانی و هنرمندان و صاحبان آثار آوازی را در بیشتر سالهایی که113سال
تاریخ ضبط موسیقی در ایران میگذرد بهعنوان علت مهم این عقبماندگی پژوهشی ،هنری و
اجتماعی در نظر گرفت.
مثالشأنوجایگاهآوازخوانمشهور،معتبر،فاخروازهمهنظربزرگیهمچوناستادغالمحسین
بنان که نوآوریهای بسیاری را با خود به آواز ایرانی به ارمغان آورد چنین اقتضا میکرده که
کسانی شامل پژوهشگر ،مدرس یا حتی هنرجوی آواز و مستندساز و تحلیلگر هنری و منتقد،
پیرامون زندگی و آثار ایشان و همچنین نقد آثار و بازشناسی و واکاوی رزومه هنری این هنرمند
بزرگ و بهواقع بیهمتا تالش کنند که در این صورت ،امروز بایســتی شاهد نهضتی بهنام
ی و هنریشان) بوده باشیم .درحالیکه
بنانخوانی(از بازخوانی آثار ایشان تا پیروی از شیوه آواز 
با وجود تالش عدهای معدود در نگارش و نشر کتاب و ساخت فیلم مستند درباره بنان (فارغ از
کیفیت این آثار) هنوز آنچنانکه باید و شاید حق مطلب نهتنها درباره بنان ادا نشده که متأسفانه
میرود تا بهزودی حتی نام این بزرگمرد و خواننده «ای ایران»« ،کاروان» و خالق آوازهای نغز
و بیشمار به بوته فراموشی سپرده شود.
تاکید میکنم که اگر نیمایوشیج توانست حرف و نگاه تازهاش درباره شعر را قدری در زمان حیات
خودش و بیش از آن شاید در پی دهههای پس از درگذشتش به گوش بسیاری برساند نه فقط
بهدلیل حرف نو و آثار باطراوت و امروزینش بود که بیتردید میبایست نقش تمامی نقادان و
شعرنویسان این چند دهه را در این رسایی صدا و حنجره گرم نیما به حساب آورد.
درباره
ِ
بنان نیز نیازمند چنین کسانی است که آوازش را واشکافند و از دریچههای نگاه دیروز و امروز
به شیوه آوازخوانی او که هیچ از نیما در هنر خودش کم نداشت و برای روح بخشیدن و حیاتی
تازه دادن به کالبد دیرین آواز کم نگذاشت نگاه کنند ،این نگاه را نشر دهند و مطمئن باشند که
برافراختن قد بنان و بنانها در اصل ،بیرق آواز -این هنر یکتای ایرانی -را برافراشتهاند.

