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موسیقی

به عبارتی موسیقی را تبدیل به تجارت کردهاند.
متاسفانه؛ در کشورهای دیگر نگاه کنید آن نوع از موسیقی را
که جزیی از فرهنگشان است و به آن افتخار میکنند ،حفظ
کردهاند؛ در کنار آن موسیقی پاپ را هم دارند؛ یعنی دولت
با یارانه این نوع موســیقی را که جزو فرهنگشان است نگه
میدارد به این صورت که برای برگزاری کنسرتها ،سالن و
یها را خودش تامین میکند و در اختیار این گرو ههای
صندل 
یاش را حفظ کند .اما
موســیقی قرار میدهد تا فرهنگ مل 
در ایران چطور؟
تقریبا موسیقی سنتی کنار گذاشته شده است یا بهصورت
تلفیقی ارائه میشود.
کامل کنار نرفته اما درصد آن بهقدری کم است که برای قشر
جوان جامعه تاثیرگذار نیست.
در دهه 60و  70هنرمندانی در موســیقی سنتیمان ظهور
کردند که تقریبا همه آنها آواز را در دستگاه میخواندند؛ اما
اخیرا این موضوع در میان آنها بهنسبت قبل کمرنگتر شده
است یعنی در آثارشان کمتر از تحریرها استفاده میشود و
سادگی بیشتر در آن دیده میشــود .دلیل این اتفاق را چه
میدانید؟
بله .درست است .بهطور کلی هنر سنتی ریاضت میخواهد؛
بهعنوان مثال اســتاد امیرخانی را میبینید که قطعهاى را
مینویسد ،اصال ساده نیست و قریب به شصت سال تجربه
پشت آن است .هنرمند سنتی هم غير از تمرين و تسلط بر
آواز بهلحاظ معاشرت اجتماعی و سالمت روح و تن همیشه
باید مراقب خود باشــد .در این دوره ما شــاهد هستیم که
فردی یک روز صبــح اراده میکند که خواننده شــود ،هر
چند صدا هم ندارد ،اما با کمک ســرمایه پدر و برنامهریزی
تهیهکننده ،ظاهرا خواننده یعنی معروف میشود .معروف
بودن با خواننده بودن متفاوت است یعنی امکان دارد فردی
خوانندهای قوی باشــد اما معروف نباشــد؛ لذا آن شهرت
برایشان انگیزه است.
تلفیقی شدن ،چه تاثیری در موســیقی سنتی ما گذاشته
است؟
بســتگی دارد زمانی که این کار عرضه میشــود چه اندازه
برای مخاطــب قابل قبول اســت و بعد مهم اســت که در
درازمدت چگونه جواب بدهد؛ برخی از آثار فانتزی و در عین
جالبند(که البته با مفهوم ارزشمند فرق میکند) .آن آهنگ
فانتزی اگر در درازمدت جواب داد قابل قبول است.
بهطور کلی فضای موسیقی کشور را چطور ارزیابی میکنید؟
آیا امیدوارکننده است؟
من مطمئنــم در آینده ،موســیقی ایرانــی و آن بخش از
موسیقی که ریشه در فرهنگ و هویت ملی ما دارد ،ماندگار
خواهد بود و بیش از امروز خواهد درخشــید .به اعتقاد من
حقیقت ماندگار اســت اما در بعضی از دورانهای تاریخی
کمسو میشــود ،اصال نباید ناامید شویم .حقیقت همیشه
پيروز اســت نباید تردیدی در آن داشــت زیــرا در آینده،
موســیقی ایرانی دوباره به تأللو و درخشندگی خود دست
خواهد یافت.
استاد ،آیا کار جدیدی بهصورت قطعه یا آلبوم برای انتشار
دارید؟
اخیرا در حال تولید مجموعهای به نام «ماه من» هستیم که
از تصنیفهای قدیمی است و فکر میکنم شعر آن از معینی
کرمانشاهی باشــد .این کار فضای لطیفی دارد و به همین
دلیل در آن از ســازهای پیانو ،ویولنسل و تمبک استفاده
میکنیم .در کل این مجموعه از چهار قطعه تشکیل میشود
که از اشــعار ابوتراب جهرمی(شــعر معروف دلبر به یک تا

پیرهن خوابیده در طرف چمن /ترســم که بوی نسترن از
خواب بیدارش کند) و نظامی که تصنیف «ماه من»(شــب
بیمن استای ماه من /مهمان من شــو ساعتی) استفاده
شــده و در کل میتوان گفت این مجموعه فضای لطیف و
عاشقانه دارد كه  با آقایان ابوحمزه(پیانو) ،فرهمند(تمبک) و
عالمی(ویولنسل) همکاری کردهایم.
در این مجموعه از سازهای ایرانی استفاده نشده است؟
از ســازهای ایرانی به آن مفهوم اســتفاده نشده ،اما فضای
ملودی ایرانی است.
آیا میتوان گفت فضایی متفاوت از سایر کارهای قبلیتان
دارد؟
بله .برای من متفاوت است یعنی دوســتانی که شنیدهاند
نظرشــان این بوده که با فرم کارهای قبلی متفاوت است.
البته کار دیگری هم قرار است منتشر شود که سال گذشته با
استاد اردشیر کامکار و گروه «تران ههای زمین» که اعضای آن
یوردال توکجان و اردم شیمشک(نوازندههای عود و باغالما
که اهل ترکیــه بودند) با آقای رضایینیــا(دف) و همایون
نصیری(کوبهای) اجرا کردیم .این مجموعه پارسال در وزارت
کشور اجرا شد و تعدادی از هنرمندان حضور داشتند .فیلم
آن در حال آماده شدن است که انشاءاله تقدیم مردم شود.
کار دیگری را هم با عنوان «ایران من» ،ضبط کرده بودیم اما
متاسفانه تا امروز مجوز آن صادر نشده است.
علت آن را پیگیری کردید؟
بله .آنها به ما گفتند شرکتی که شما با آن همکاری دارید
باید تکمنظوره شود اما بعد گفتند باید شرکتتان را عوض
کنید .ما این کار را انجام و تمام مدارکش را هم تحویل دادیم
اما هنوز مجوز صادر نشده است.
تور کنسرتهایتان به چه صورت خواهد بود؟
يك تور ايرانگردى برای شــهرهاى سارى ،گرگان ،رشت،
اصفهان ،كيش ،تهران و ....داريم كه درحال انجام است.
در پایان اگر نکتهای باقی مانده است بفرمایید.
امیدوارم وضعیت موسیقی در آینده بهتر شود و مسئوالن
فرهنگی به مسئولیت خود که توجه و رسیدگی به فرهنگ
است ،بیشتر واقف شوند من بهعنوان شاگرد كوچك آستان
هنر ،هيچگاه از تالش و مبارزه براى اعتالى هنر و خدمت به
مردم خسته نخواهم شد.
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