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ملک محمد مسعودی خواننده موسیقی سنتی و بختیاری از بهمن عالءالدین میگوید

نیکیاد استاد بهمن عالءالدین

حافظومیراثدارموسیقیبختیاری

صدایی از سیاهچادرهای بختیاری
گـ ــروه فرهنگـ ــی  -دوازده آبـــان ،ســـالمرگ یکـــی از
مشـــهورترین خنیاگران موســـیقی اقوام ایرانی اســـت؛
«بهمن عالءالدین» .او در سال  1319در مسجدسلیمان
چشم به جهان گشود و پس از اتمام تحصیل ،خلعت
آموزگاری پوشید و به معلمی خویش در روستا و شهر
عشق میورزید .از ســـال  1350صدای «عالءالدین» از
رادیوتلویزیون اهواز و رادیو نفت ملی آبادان شنیده شد
و نخســـتین اثر او به نام «لَ َچک ریالی» اعتباری به نام
او بخشـــید .احیای فرهنگ ایلیاتی ،توجه به موســـیقی
فاخر بختیاری ،جانبخشـــی به واژگان فراموش شـــده
محلـــی ،تأکید بـــر تاریخ بختیاری و عشـــقهای ناب از
مهمتریـــن ویژگیهای آثار او به حســـاب میآید که هر
مخاطب آشنا و ناآشنایی به زبان بختیاری را مجذوب
خویش میکرد .در ســـال  1365نخستین آلبوم بهمن
عالالدیـــن بـــه نـــام «مالکنـــون» بـــا تنظیـــم بینظیر
اســـتاد فقیـــد «عطاء جنگوک» منتشـــر شـــد کـــه از آن
ســـال تاکنون به عنوان اتفاقی مهم در حوزه موســـیقی
اقـــوام نام برده میشـــود و لذت این اثر چنـــان به کام
مخاطبان خوش نشســـته بود که چشمانتظاری آنان را
از پـــس اســـتقبال از دیگر آثار او هم چـــون «هی جار»،
«کوک تاراز»« ،برافتو»« ،آســـتاره» و «َبهیگ» میشد
احساس کرد.
«عالءالدین» شناســـنامه شـــنیداری بختیـــاری بود
که ســـنگ به ســـنگ ،حال و احوال مردمان زاگرس را
به آوا و آواز در مینوشـــت .خنیاگری شـــاعر که اندوه و
شـــادمانی ایل را کلمه کلمه زیسته بود و در گرمسیری
صدایـــش ،هیچ دلی بالتکلیف باقی نمیماند .اگر چه
آبـــان به آبـــان ،غیبت «بهمـــن عالءالدیـــن» یادآوری
میشـــود امـــا بختیاری ،گـــرم از گفتوگـــوی او با کوه و
چشـــمه و کوچ اســـت که هیچ چیز نمیتواند درههای
عمیق دلتنگی را جز ســـنگریزههای صـــدای نجیب او
پر کند .روزگار ما نه روزگاری اســـت که سیاه چادرت را
بهـــار به بهـــار و پاییز به پاییز برچینی و بـــه راه بیفتی و
گوشـــه دنجی؛ چنان باقی نمانده است که به سایهاش
پناه ببری .انســـان سرگشـــتهای کـــه در خویش خالصه
شده است و جز در تنهایی و به تنهایی ،ییالق و قشالق
نـــدارد ،حتماً مفتـــون ایلیاتیخوانی خواهد شـــد که از
َ
«دنـــگ» روزگار مینالـــد و به حســـرت از زمانهای یاد
میکند که سر به سایه یکدیگر داشتیم و چشم و گوش
هم بودیم.
بهمن عالءالدین با َگردگیری از میراث موســـیقایی
ایل بختیاری ،احیاگر خردمندانه آواها و آوازهایی شـــد
که در خاطره جمعی مردم نفس میکشیدند .روایات
آوازی متمایز عالالدیـــن از کهنآوازهای «برزیگری»،
«صیادی» و «گاگریو» و حماســـه چنـــان با جام و جان
مخاطـــب ممزوج میشـــود که این دســـت کار نه فقط
موجـــب لذت شـــنیداری بلکـــه احیا و ابقـــای فرهنگ
مردمان کوچنشین بختیاری را رقم میزند.
بهمن عالءالدین درســـت در روزگاری در شناسنامه
بختیاری ثبت میشـــود کـــه به قول دیگر نام و نشـــان

احیاگر موسیقیهای فراموش شده
فرج علیپور

خواننده ،نوازنده کمانچه و بداههنواز موسیقی مقامی لرستان

زنده یاد بهمن عالءالدین از استادان بزرگ ایل بختیاری
اســـت ،هنرمنـــدی که در ســـال هـــای فعالیت خـــود در
عرصه موســـیقی کارهـــای ماندگاربســـیاری خلـــق کرد،
آثـــاری که هنـــوز هم زمزمه مـــردم ایل بختیاراســـت و با
آن زندگی میکننـــد .در واقع این هنرمنـــد بزرگ احیاگر
موسیقیهایی بود که طی زمانهای طوالنی به فراموشی
ســـپرده شـــده بودند و او در زنده نگاه داشـــتن موســـیقی
قـــوم بزرگ بختیاری کار بســـیاربزرگی انجـــام داد و تأثیر
آن در بین مردم برجای مانده اســـت .اســـتاد عالءالدین
با ســـاخت و ضبط موسیقیهای ماندگار در میان عشایر،

توانست گنجینهای بزرگ برای نسل آینده باقی بگذارد،
آثاری که امروز هم بهصورت سیدی منتشر میشود .این
هنرمنـــد بزرگ از صدایی زیبـــا و مخملی برخوردار بود و
من به شخصه شیفته صدایشان بودم و هستم و همیشه
کارهایشـــان را گـــوش میدهـــم و بـــه نظرم کمتر کســـی
میتواند مانند او چنین کارهایی زیبا و با وســـواس بســـیار
خلق کند.اگرچـــه برخی از آثار او بعدهـــا با صدای دیگر
خوانندهها پخش و شـــنیده شـــد اما مانند کارهای بهمن
عالءالدیـــن نخواهد بود چرا که حس و حال زیبایی درآن
درک نمیشود و به نظر من انجام این گونه کارها توسط
برخی از دوستان خواننده اتفاق جالبی نخواهد بود بلکه
بهتر اســـت مســـیر خودشـــان را پیدا کرده و ادامه بدهند.
طـــی ایـــن ســـالها هنرمندان بســـیاری بودنـــد که تالش
کردند موســـیقی اقوام بویژه قوم بختیاری حفظ شـــود و
در این زمینه کارهایی هم ضبط و پخش شـــد اما اســـتاد
عالءالدین با همه این خوانندهها متفاوت بود .اگرچه هنر
موســـیقی سینه به سینه منتقل میشود و جوانان بر جای
بزرگترها مینشـــینند اما امیدوارم نسل فردای موسیقی
ایران حافظ درســـت اصالتهای موســـیقی ما باشـــند و
خدشهای به موسیقی اقوام ایران وارد نکنند و نگذارند از
مسیر اصالت خود خارج شود.

هـــم قبیلـــهاش اردشـــیر صالحپـــور« :بختیـــاری در
بیهویتترین شرایط اجتماعی خویش به سر میبرد
و هیچ الگویی نداشـــت .حماســـهها به حضیض خاک
سیاســـتمداران ناشی ،قربانی صداقت
افتاده بودند و
ِ
لریشـــان شـــده بودنـــد و بختیـــاری در محـــاق کامل
بود و ناگاه ســـتارهای ســـر بـــرآورد و با تأللو درخشـــان
صدایـــش نـــوری از امیـــد زندگـــی را در دلهـــا نویـــد
بخشـــید و چنـــدی در این ظالم درخشـــید و جســـت و
رفت».
مـــال کنون قصه غصـــه همه بختیاریهایی اســـت
کـــه خانههایشـــان را در کـــوچ پشـــت ســـر میگذارنـــد
و غمهایشـــان جـــز بـــه ســـاز و آواز بختیـــاری ترجمـــه
نمیشـــود .راز فرهیختگـــی و ِســـّر فرزانگـــی بهمـــن
عالءالدین همین همجهان شـــدن با مردمانی اســـت
که هر کـــدام به امیدی ،مـــال کنون کردهانـــد و خانه و
خانواده و خاطره و سنگ مزاری پشت سر گذاشتهاند و
به گالیه از کوهساران فاصله ،از یکدیگر دریغ شدهاند.
آن حنجره ارجمند اگر چه سالیانی است که سکوت
کرده است اما آبان به آبان ،در دل و جان دوستدارانش
متولد میشـــود .دوازدهم آبان مجال مبارکی است که
همه مردمان ایرانزمین به همراه بختیاریها ،به ساز
و ســـخن ،میهمان «کوک تارازی» باشند که برای هیچ
کس «تیه بـــه ره َمندن» را آرزو نکـــرد و به «تهنایی»و
به «خین دل» ،نغمهخـــوان دردها و درودهای روزگار
خویش شد .بماناد نام و نشانش...

نداسیجانی
خبرنگار

موسیقیبختیاریازموسیقیهایکهنایراناستواز
غنایبسیارگرانبهاییبرخورداربوده،اینموسیقیبه
انواعمختلفیتقسیمبندیمیشودکههرکداممعرفی
از ملودیها و ترانههای اصیل موسـ ــیقی ایران است
و بیتردیـ ــد این هنرناب که برخاسـ ــته از ایل بختیاری
اسـ ــت ،یکی از غنیترین ذخایر فرهنگـ ــی و هنری ما
محسوبمیشود.مردماناینسرزمینبهشجاعت،
دالوریوسلحشوریشهرهاندوهنرمندانیازاینخطه
ظهور کردهاند که نوای ساز و آوازشان شنیدنی است.
زنده یاد بهمن عالءالدین یکـ ــی از همین بزرگمردان
بختیاری اسـ ــت.خنیاگری که بـ ــا درک عمیق خود از
موسـ ــیقی بختیاری توانست موسـ ــیقی این خطه را
ماندگار کند .اسـ ــتاد ملک محمد مسـ ــعودی از دیگر
هنرمندان موسیقی سـ ــنتی و بختیاری است؛ اوزاده
شـ ــهر بروجن از توابع اسـ ــتان چهار محال و بختیاری
استوازسالهاپیشبهتدریسموسیقیدراصفهان
مشـ ــغول بوده و آلبومهای بسیاری در زمینه موسیقی
ایرانیوبختیاریمنتشرکردهکهماندگارترینشان«پیر
مغان»بامحوریتبزرگداشتحافظو«مندیر»یکی
از آلبومهای موسـ ــیقی اصیل و فولکوریک بختیاری
با صدای ملک محمد مسعودی است .ملک محمد
مسعودی سالها در محضر استادانی چون اسماعیل
مهرتاش و تاج اصفهانی تلمذ کرده اسـ ــت .به بهانه

توگوی
درگذشـ ــت زنده یاد بهمن عالءالدیـ ــن گف 
کوتاهی با این استاد موسیقی داشـ ــتهایم که در ادامه
میخوانید:
ëëزنده یاد بهمـــن عالءالدیـــن از مفاخر بزرگ
موسیقی ایران ،بویژه موســـیقی قوم بختیاری
اســـت و طی ســـالها فعالیـــت در عرصه هنر
توانســـته آثـــار ارزنـــده و مانایی خلـــق کند .از
دیدگاه شما آثار این هنرمند بزرگ چه تأثیری در
موسیقی ایران برجای گذاشته است؟
سیستم ارتباط جمعی مانند رادیو ،تلویزیون،
اینترنت و دسترســـی به فضاهای مجازی ســـبب
گسترش ارتباطات مردم با دنیای بیرون است وبی
تردید این امردر رساندن آگاهی ،دانش و دسترسی
به اطالعات بیشـــتر بسیار تأثیرگذار خواهد بود اما
دردورههای قبـــل این امکانات کمتر بـــود یا اصالً
وجود نداشـــت و به همین ســـبب موسیقی ،بویژه
موســـیقی اقوام مختلف ایران همچون کـــردُ ،لر،
آذری ،ترکمـــن و ...مغفول واقع شـــدند و حفظ و
حراســـت از این موســـیقیها تنها توسط مردم آن
مناطق انجام گرفت و با عشـــقی که به موســـیقی
خود میورزیدند ،تالش کردند این میراث گرانبها
را ســـینه بـــه ســـینه حفظ کنند تـــا به نســـل آینده
ســـپرده شـــود .بهعنوان مثال در آن دوران ،مردم
کالنشهری چون تهران از تولید آثارارزشمندی که
در موسیقی بختیاری یا کردی یا ...انجام میگرفت
کمتر مطلع بودند اما خوشـــبختانه وسایل ارتباط
جمعی این مرزها را کنار زد و هنرمندان توانستند
صدایشـــان را به اقصی نقاط جهان برسانند .یکی
از همیـــن صداهـــای ماندگار موســـیقی بختیاری،
اســـتاد بهمن عالءالدین است و خداوند روحشان
را شاد کند .آقای عالءالدین بیش از آنکه در عرصه
تولیدات موسیقی حضور درخشانی داشته باشند
در ابتدا یک معلم بســـیار فرهیخته بود .بنده هم
پیش از اینکه خود را یک موزیســـین معرفی کنم،
غـــرور و افتخـــارم را درعرصه معلمـــی میدانم.
آغاز فعالیت این اســـتاد بـــزرگ در رادیـــو آبادان
بود و درآنجا اجرای برنامه داشـــت و آثارشان را از
رسانههای صوتی خوزستان و اهواز به گوش مردم
و عالقهمندان رســـاند ،امـــا این صدا بـــه ندرت از
رادیوهای سراسری پخش میشد .در واقع تالش او
در این عرصه ،گسترش موسیقی و زبان مادری اش
بود تا آن را بهگوش عاشـــقانش بسپارد .به عقیده
مـــن ،اگر زبان محلـــی تنها در حیطـــه جغرافیای
خود استفاده شـــود مانند شیئی بیمصرف است
کـــه تبدیل نشـــدنش به فعـــل موجب نابـــودی و
فراموشـــی آن خواهد بود و همانطور که سازمان
یونسکو اعالم کرد ،در هر  15روز یک گویش محلی
درجهـــان از بین مـــیرود و بیتردیـــد گویشهای
محلی ما نیز مستثنی نبوده است .اما استاد بهمن
عالءالدین طی سالها فعالیت خود برای فراموش

نشدن زبان قوم بختیاری تالش کرد آن را پویا کند.
در واقـــع توجه او پرداختـــن به ملودیهای محلی
بـــود و با احیـــای آوازهای بومی با اشـــعاری جدید
درمنطقـــه لر زبان ،بخصوص بختیاری توانســـت
فرهنگ ایل بختیاری را زنده نگاه دارد.نکته دیگر او
در خلق آثارش انواع ترانهها ،آوازها و ملودیهای
بختیاری را اجرا کرده است.
الزم به ذکر اســـت موســـیقی بختیاری جدا از
نگاه سیاسی و اجتماعی ،به بخشهای مختلفی
همچون ترانهها و ملودیهای حماســـی -رزمی،
ســـوگواری ،شـــادیانه و ...تقســـیم میشـــود واین
هنرمند کوشش کرد ملودیها وترانههایی دراین
زمینهها ساخته شود تا فراموش نگردند .به گفته
زنده یاد اســـتاد فرامرز پایور ،هر کدام از ترانههای
بختیـــاری دارای یک موتیف یا قطعه هســـتند که
با شـــعرهای گوناگون تکرار میشـــوند و نمیتوان
تغییری درآن ایجاد کرد .استاد پایور حدوداً 4سال
در هنرســـتان موسیقی شـــهر اصفهان به تدریس
موســـیقی میپرداخت و در همان جا ارکستری به
سرپرستی خود راهاندازی کرد که بنده در آن ارکستر
آواز میخواندم.امـــا آقـــای عالءالدین با ذوقی که
داشـــت ،ترانههایی ســـاخت که به ایـــن گنجینه و
میـــراث فرهنگـــی آثاری دیگـــر افزوده شـــد.البته
نباید حضـــور و همـــکاری هنرمندان ،شـــاعران و
آهنگسازانی که درکنار شادروان مسعودبختیاری
بودنـــد و قابل تقدیر میباشـــند فراموش شـــود؛
هنرمندانی نظیر آقای منصورقنادپور ،شـــادروان
عطـــاءاهلل جنگوک(نوازنـــده تار و ســـهتار) و علی
حافظی (نوازنده نی) و شاعرانی چون آقای قاعده
بختیاری و...البته دوستان بسیاری در این همراهی
حضور داشـــتند که تعداد نام آنها بســـیار است و
دراین فضا نمیگنجد.
ëëاو در زمینه شـــعر و ترانه ســـرایی چه کارهایی
انجام داده است؟
تمامی اشـــعاربختیاری به لحاظ موســـیقایی
دارای یک وزن و قافیه هســـتند و آقای عالءالدین
با هوش سرشـــار خود از این اوزان موســـیقی بهره
بـــرد و روی آن شـــعر و ترانـــه ســـرود و تـــاش او

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
صدایی از سیاه
چادرهایبختیاری
را ببینید

ل یاد
چهاردهمین سا 
تـــو نیســـتی! /امـــا عطـــر
صدایـــت همـــه جـــا را پر
کـــرده اســـت /از دشـــت
اللـــی/
شـــقایقخیز
اردشیر صالحپور تـــا بهـــاران اندیـــکا /از
ُمنگشـــت تـــا دنـــا /از کالر
پژوهشگر و
استاد دانشگاه
تا ســـوزو /از پهتدشـــت
مالمیر /تـــا تپهماهورهای
مسجدسلیمان ،شـــوش و خوزستان /آنسوها،
 /فراسوها ،در چارگوشـــه جهان /عطر صدایت
با چویلهای زاگرس /با بابونههای تمبی درهم
آمیخته اســـت /هر بهار کبکهای نازنیت تاراز/
بـــه ترنـــم چشمهســـاران کوهرنـــگ /و خروش
بیامـــان کارون /ترانههای تو را زمزمه میکنند/
و تو هر پگاه /پر صالبت استوار /از قلههای کوه/
فروتنانه فرود میآیی /با آواز بیبدیل ُشـــلیل/
تا با آســـتارههای صبح /ســـر به آســـمان عزت
بیاســـایی /دریغ از آن کوچ بیموسم پاییزی /که
تو را ناگاه از ما گرفت /ای کبک نازنین زاگرس...
ترانههای مانایاد؛ بهمن عالءالدین (مســـعود
بختیاری) از صادقانهترین و زاللترین آواهایی
است که تاریخ موسیقی بختیاری به خود دیده
اســـت .و این راز عمیق و حرارت الهامی است
که از جان شـــوریده و شـــیفته او برمیخاست.
تردیـــد نیســـت کـــه او با بـــال و پری از شـــعر و
شـــعور و معرفتی ژرف و سترگ از نردبانهای
افتخـــار باال رفت و نغمـــات و دلآوازیهایش
نشـــان از ادراک عالی و نفسهایش از عشـــق
بختیاری سرشـــار بود .به همیـــن اعتبار صدای
او زبان عشـــق و دلدادگی و شـــور و حماســـه را
بـــه جاودانگـــی طنینانـــداز کرده اســـت .پس
در موســـیقی بختیـــاری حضورش هـــم چنان
مشهود اســـت .او در رســـتاخیز واژهها ،صوتی
خوش ،خاطراتی خـــوش و مانا در این عرصه
رقم زده بود که از یاد رفتنی نیست.
ترانههایـــی که هم صالبت و فخامت دیرینه را
دارند و هم ســـادگی و تازگی امروزینه را ...و در
ی اســـت
موج موج کالمش روح بختیاری جار 

معلم و هنرمندی بزرگ و فرهیخته
حسین بهروزی نیا

آهنگساز ،ردیفدان و نوازنده بربط

در سوگ خنیاگر بزرگ موسیقی بختیاری بهمن عالءالدین (مسعود بختیاری)
و این از اعجاز اوســـت ،رســـولی که رسالتش در
صدایش بود و گویی هنگام خواندن ،پرندگان
از بام آســـمان بر شانههایش فرود میآمدند..
اما با مرگ ،صدای او به خاموشـــی ننشســـت
هم چنـــان که گورش را به خارهـــا و علفهای
هـــرزه نپوشـــاندند او با بـــال و پر عشـــق آوایی
ملکوتی به آسمان عروج کرد و جاودانه شد.
افســـوس بر تو نیست /افســـوس بر ماست که
بیتـــو بازماندهایـــم /انســـان با مـــرگ تمام
نمیشـــود که مـــرگ پایان کبوتر نیســـت/
بعضـــی از انســـانها از مـــرگ تواناترند/
ما نمیدانســـتیم که صدا هم میتواند
ایـــن همـــه جاودانگـــی بیافرینـــد /هر
چند گفتـــه بودند که تنها صداســـت
کـــه میمانـــد /و ایـــن تنهـــا نشـــانی
اســـت که از تو باز مانده اســـت /ما
نمیتوانیـــم تو را دوســـت نداشـــته
باشیم /که صدای تو هویت ما بود،
شناســـنامه ما ،حیات مـــا /صدایی
کـــه بـــا آن نفـــس میکشـــیدیم و
عاشـــق میشـــدیم /و تنها صدای
تو بـــرای ما کافی بـــود /و این کاری
اســـت حماسی از نوع معاصرش/
تـــا صـــدای تو هســـت ،هـــم چنان
اســـطوره و حماســـه هست /مرگ
تنها بـــه رنجهای تـــو پایان داده اســـت/
و مـــا در آن فکریـــم که چگونـــه میتوان
پیش از مرگ نمردنی شـــد؟ /تو از میان
رفتـــی /اما از دســـت نرفتـــی /دریغا چه
دور از ما ایســـتاده بودی /ولی صدایت چه
نزدیک به گوش ما میرســـید /این است رازی
عجیب /و شـــگفتی صـــدای غریبانه تـــو /به تو
ســـوگند میخوریـــم و به آرمان شـــهر تو /که تو
ساکن در این شهری شهر خاموشان /و سوگند
به صـــدای تو /و خاکی که آرامش ابدی را به تو
ارزانی داشته اســـت /هر چند هنوز دلت به یاد
زاگرس میتپد
اما ،اینجا ،آنجا ،هرجا /ما به زبان هر چه پرنده

درگسترش موسیقی بختیاری چه در زمینه شعر
ی بر کسی پوشیده نیست و با همت
و چه آهنگساز 
بسیار خود توانست ســـبک و شیوهای منحصر به
فـــرد خلق کند تا آنجا که تمامی آثارو شناســـنامه
کاری اش مشـــخصاً امضای خود او اســـت؛ بویژه
درعرصه خوانندگی .صدای او حالتی بم و بســـیار
خســـته و زیبا بود که مختص به بهمن عالءالدین
اســـت و ایـــن آرامـــش و حـــس خـــوب در تمامی
آثارش مشهود بود.
ëëگویـــا اثـــری بـــرای زنـــده یـــاد اســـتاد بهمن
عالءالدین در دست انتشـــار دارید .کمی دراین
باره توضیح دهید؟
بله .قطعـــهای بســـیار زیبا با همراهی پســـرم
ساختهام که در رثای این استاد بزرگ است و تقریباً
 90درصد کار ضبط شده است .شعر این اثر سروده
آقای کوروش کیانی قلعه سردی است اما بهدلیل
شرایط حال حاضر جامعه امکان انتشار آن وجود
نـــدارد البتـــه امیدوارم مســـئوالن فرهنگـــی بویژه
دوستان بختیاری حمایت و همتی داشته باشند تا
این قطعه بهصورت تصویری منتشر شود.
ëëاز دیـــدگاه شـــما جایـــگاه بزرگانـــی همچون
بهمن عالءالدین چقدر درموسیقی ایران خالی
است؟
قطعاً بسیار .اگر امروز شما از هنرمندانی چون
استاد بهمن عالءالدین یاد میکنید این امر نشان
از جایـــگاه خالی این بزرگان اســـت .او خودش بود
و ســـالها زمـــان خواهد بـــرد تـــا مادرگیتی چنین
فرزنـــدی متولد کند ،خوانندهای کـــه با ظهور خود
تحولی شگرف در موسیقی ایل بختیاری ایجاد کرد
و نسل جوان موسیقی بختیاری تالش میکنند به
سبک و شیوه ایشان آواز بخوانند .درنسل ما شاید
تعداد خوانندگانی که از آگاهی و ســـواد موسیقایی
برخوردار بودند و آشنا به تاریخ سیاسی و اجتماعی
قوم خود به تعداد  10نفر هم نمیرسید و بیتردید
ســـالهای بســـیار باید بگذرد تا چنین هنرمندانی
تربیـــت شـــوند ،حاال حســـاب کنیـــد در شـــرایط و
امکاناتامروزآیامیتوانچنینانتظاراتیداشت؟
البته تعداد خوانندهها بسیار است اما تا این افراد
بخواهند بهمـــن عالءالدین شـــوند و صاحب اثر،
باید خون جگر خورد .امیدوارم مردم و مســـئوالن
فرهنگی توجه خود را به موسیقی و موسیقیدانها
بیشتر کنند چرا که موسیقیهایی که امروز به گوش
میرسد نه تنها مورد پسند نیست بلکه عصبانیت
موزیسینها را هم بر میانگیزد ،گویا حس میشود
یا سهواً یا عمداً این دوستان میخواهند موسیقی
مقامی و موســـیقی ســـنتی ما از بین بـــرود و هیچ
فکر و هدف بلندی پشت این ماجرا نیست اما اگر
هنرمندان ،آهنگســـازان و ترانه ســـرایان ملی و هر
قوم حمایت شوند قطعاً میتوانیم موسیقی مان
را جهانی کنیم.

آشـــنای تواییـــم /ای مـــاه لطیف /ابـــر کوچک
مرگ /نمیتواند تو را بپوشـــاند /جایت خالی/
و یادت پر /و آغاز تو /هم چنان ادامه است.
بیـــو زه نـــو دواره قاصـــد بهارون /رنـــگ و بوی

نداره بیتـــو روزگارمون (بیـــا و قاصد بهارمان
باش ،دیگـــر بـــار /روزگارمان را بیتـــو صفایی
نیست) .تو نیستی اما هم چنان عطر صدایت
در جان ما جاری است.

آشنایی من با استاد بهمن عالءالدین به دو اثرماندگار«مال
کنـــون» و «هـــی جـــار» برمیگـــردد ،دو آلبوم کـــه معرف
نغمههای موســـیقی ایل بختیاری است و اگر اشتباه نکنم
اوایل انقالب ساخته شد .این دو اثر به آهنگسازی و تنظیم
آقـــای عطاءاهلل جنگوک و خوانندگی آقـــای عالءالدین بود
و من نیز افتخار همکاری داشـــتهام و عالوه بر ناظر ضبط،
نوازندگی دوســـاز عود و بم تـــار برعهده من بـــود .در واقع
همکاری و تمرین با این گروه اولین دیدار وآشنایی ما شد.
آقای عالءالدین تجربه بسیاری در زمینه موسیقی داشت و
با وجود آنکه از شهرستان به تهران میآمد و تعداد اندک

کارهایـــی ضبط کرده بود اما بســـیار حرفهای عمل میکرد
و با صـــدای زیبا و لطیف خـــود آثار مانـــدگاری را در تاریخ
موســـیقی ایران به ثبت رساند .اســـتاد عالءالدین عالوه بر
تبحر در زمینه موسیقی ،معلم و انسانی بسیار فرهیخته و
باشخصیت بود و براین باورم با همین تعداد کار و صدای
گرمش توانســـت در شناســـاندن موســـیقی بختیاری تأثیر
بســـزایی داشـــته باشـــد .در واقع هم در حفظ و نگاهداری
الحان موسیقی بختیاری کوشـــید و هم با تولید آلبومهای
جاویدان توانســـت این موسیقی را بدرســـتی اشاعه بدهد.
البته در موفقیت او نباید از نقش هنرمندانی چون عطاءاهلل
جنگـــوک و همراهی گـــروه غافل ماند و فرامـــوش کرد .اما
بااین حـــال باید گفت جایگاه چنین بزرگانی در موســـیقی
ما خالی اســـت و متأسفانه در کشور ما ،در بسیاری از مواقع
از هنرمندان و افراد شاخص ،به زمان خود قدردانی نشده
وجای تأســـف است که این روند همچنان ادامه دارد ،البته
شـــاید در گذر زمان از افرادی قدرشناســـی کرده باشـــند اما
کافی نیســـت چرا که در همین دوره هم افرادی هستند که
نیاز به شناســـایی و قدردانی دارند و متأســـفانه هنگامی که
در قیـــد حیات نیســـتند به تعریف و تمجیـــد از این بزرگان
میپردازیم و ازجایگاه و آثار او در هنر و موسیقی میگوییم
و افسوس که بسیار دیر است.

