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توگو با «ایران»
سعید فرج پوری آهنگساز و نوازنده کمانچه در گف 

نگاه هنرمندمتأثر از جامعه است
نداسیجانی
خبرنگار

از شــیوع کرونــا حــدوداً دو ســالی میگــذرد ،ماههــا،
هفتههــا و ســاعتهایی کــه هر کــدام روزهای ســختی
برای مــردم و از جمله هنرمندان بود و البتــه بازار نیمه
تعطیــل موســیقی هــم از ایــن اتفاقــات تلخ مســتثنی
نبوده اما در همین آشــفته بازار دنیای موسیقی عدهای
از هنرمنــدان فعالیتهــای خــود را کنــار نگذاشــتند و
بــا تولید آلبوم ارزشــمند یا انتشــار تک آهنــگ خود به
تنهایی حامی هنر موسیقی شــدند از جمله سعید فرج
پوری که ســال نســبتاً پرکاری داشــته و قرار است آلبوم
جدیــد خود را در همکاری با همایون شــجریان منتشــر

«ëëیــک نفــس آرزوی تــو» از آثــار تازه شــما در
همکاری با آقای همایون شــجریان است .ابتدا
درخصــوصایدهشــکلگیریایــنکارتوضیح
دهید؟ آیا خواننده کار از ابتدا همایون شجریان
نکارایجاد
معرفیشــدهبودندیاتغییراتیدرای 
شده؟
ن کار مــن بــا همایــون
ایــن آلبــوم ســومی 
شجریان محسوب میشود ،کار اولم «خورشید
آرزو» ،دیگــری «بیمنمــرو» و آلبوم جدیدم
کــه هنــوز نامــی بــرای آن انتخــاب نکردهایــم
در دســتگاههای مختلف ســاخته شــده است.
یکی از قطعات در دســتگاه نوا است براساس
شــعری از ســعدی ،دو قطعــه دیگــر در آواز
بیــات اصفهــان اســت بــا اشــعاری از خانــم
ســیمین بهبهانی و حافظ و قطعــه بعدی در
دستگاه ماهور بوده براساس شعری از سیمین
بهبهانــی .تمامــی ایــن قطعــات بــا تنظیــم
آقــای غالمرضــا صادقــی انجــام گرفتــه ،امــا
درخصوص انتخاب خواننده اثر باید بگویم با
توجه به شناختم از صدای همایون شجریان و
تواناییهایش و عالقهای که بــه او دارم ،اولین
انتخاب من آقای همایون شجریان بود که بعد
از ســاختن قطعات این پیشنهاد را با او مطرح
کــردم و پذیرفتند.بدین ترتیــب این همکاری
شــکل گرفت و از این نتیجه بســیار خوشــحال
هستم.
ëëقطعه «یک نفس آرزوی تــو» ب ه صورت تک
آهنگ منتشر شده ،آیا یک مجموعه یا آلبوم با
همیــن خواننده جمعآوری و به انتشــار خواهد
رسید؟
ترجیــح مــا این اســت کار بهصــورت آلبوم
منتشرشود،اماباتوجهب هشرایطاقتصادیحال
حاضر و عوامل دیگر هنوز تصمیم مشــخصی
برای نوع انتشار کار گرفته نشده که آیا میتوانیم
کار را بهصورت آلبوم ارائه کنیم یا باید همچنان
باهمینسیستمتکآهنگمنتشرشود.
ëëآلبــوم دیگری بــا عنــوان «خانه تنهایــی» با
صــدای ســاالر عقیلــی آمــاده انتشــار اســت و
همکاری دیگر شــما بعــ د از آلبومهای «میخانه
خامــوش»« ،دریــای بیپایــان» و «افســانه
روزگار»،دراینبارههمکمیتوضیحدهید؟
آلبوم«خانهتنهایی»مربوطبه5سالپیش
اســت که متأســفانه باید همان دوران بــه بازار
موســیقی ارائه میشد اما بهتازگی منتشر شده
اســت .اشــعار این آلبوم از موالنا ،محمدعلی
بهمنی و شــهریار اســت و مجموعهای است با
گروه موسیقی متشکل از دوستان هنرمندی که
در تهــران گردهم آمدیم و ایــن کارجمعآوری
شد و البته کنسرت آن در برج میالد اجرا شد اما
همانطور که اشاره کردم کار بهتازگی ب ه دست
مخاطبانرسیدهاست.
ëëیکیازاتفاقاتاینچندسالاخیربخصوص
طی دو ســال شــیوع کرونا و نیمه تعطیل بودن
بازار موسیقی ،رواج و انتشار تکآهنگ است،
از دیدگاه شــما ایــن اتفاق چه ضربــهای به بازار
موسیقیخواهدزد؟
بلــه .گمــان میکنــم انتشــار تــک آهنــگ
میتوانــد آســیب جــدی بــرای موســیقی مــا
باشــد و دلیلش این اســت که موسیقی ایرانی
بخشهــای متفاوتــی دارد در واقع یک نقطه
شــروع یــا متن اصلی کــه خود شــامل اجزایی
اســت و همچنیــن یــک نقطــه پایــان و در این
مســیر ممکن است برای هر سازی سلو داشته
باشــیم یــا در موســیقی کالمــی بخشهــای
متعدد آوازی داریم و کار ما ب ه گونهای نیســت
کــه با انتشــار یک ترانــه یا تصنیــف بتوانیم در
ارائــه اثر موفــق باشــیم .بنابراین وقتــی که ما
تنها بخشــی از اثر را منتشر میکنیم به اساس
و پیوستگی کار لطمه وارد کردهایم.
ëëبا این تفاســیر آیا بازار موســیقی بستر تولید و

انتشــار چنین کارهایــی را دارد یا گرایش اغلب
هنرمندان و فعالیتهای موســیقی بهســمت
فضایمجازیسوقپیداکرده؟
امروزه فضای مجازی بهعنوان محلی برای
انتشــار آثار هنری محسوب میشــود و در واقع
ب ناپذیراست
حضور در فضای مجازی اجتنا 
و از آنجــا کــه در ایــن فضا مخاطبین بســیاری
میتوانند شنونده آثار موسیقی باشند ،فضای
مجازیمیتواندبهدلیلفراگیریبسیار،مثبت
تلقی شــود .از سوی دیگر از آنجا که هنرمندان
موسیقی سنتی هیچگونه حمایتی ندارند و در
حال حاضر بهدلیل شیوع کرونا وعدم برگزاری
کنسرتها و همچنین شرایط اجتماعی خاص
در ایران ،برای ارائه آثارشان راه دیگری ندارند
بنابراین بهرهگیری از فضای مجازی میتواند
یکی از راههای ارائه آثار هنری باشد.
ëëدر واقــع شــاید بهتــر اســت بگویــم نــگاه
هنرمندان گذشــته هم نسبت به بازار موسیقی
وتولیــدوآثــاراصیلموســیقیتغییرکــردهوبا
انتخاب مســیری دیگــر با نگاه و ســلیقه جامعه
خودرانزدیککردهاند؟
نــگاه هنرمنــدان متأثــر از جامعــه اســت.
هنرمند بهعنوان بخشی از جامعه تحت تأثیر
شــرایط اجتماعــیای اســت کــه در آن زندگی
میکند و قطعاً شرایط اجتماعی هم در تولید
آثار هنــری تأثیرگذار خواهد بــود .بنابراین اگر
هنرمندان امروز نگاهشــان نســبت ب ه گذشته
متفاوت شده بسیار طبیعی است و هنرمندان
ناگزیر از شــرایط اجتماعی گاه مجبور هســتند
در فضــای مجــازی شــرکت داشــته باشــند یــا
اینکه برای ارائه آثارشــان مجبور باشــند حتی
از روشهایی اســتفاده کنند که عالقه شخصی
خودشان هم محسوب نمیشود.
ëëبرگردیــم بــه فعالیتهــای شــما در عرصــه
موســیقی؛ از ورود خــود بــه دنیــای موســیقی
بگویید!نقشخانوادهدراینرابطه؟چطورشد
در محضر استاد حســن کامکار راه پیدا کردید و
چه اتفاقی سبب شد در گروه چاووش فعالیت
داشتهباشید؟
در مــورد آغــاز فعالیتهــای هنــریام در
جاهای مختلف صحبت بســیار شــده است و
همانطورکــه قبلتر گفتــه بــودم از کودکی به
موســیقی عالقهمند بــودم و آواز میخواندم،
ســازهای اولیهام تمپو و تنبــک بود و البته یک
بار از طرف داییام؛ مسعود زندی ،یک ویولن
هدیــه گرفتــم و ایــن اتفــاق موجب تشــویق و
گرایــش بیشــتر مــن بــه موســیقی و در واقــع
عالقهمنــدیام بیشــتر شــد و در همان ســن و
سال سعی کردم صدای دلنشینی از ساز خارج
کنم9 .سالم بود که پدرم مرا بهخدمت استاد
حسن کامکار برد و من را ب ه شاگردی پذیرفتند
و بعــ د از دوســال یعنی حــدوداً ۱۱ســالگی ،به
عضویــت ارکســتر خردســاالن فرهنــگ و هنر
ســنندج درآمــدم و بعــد مــدت  ۴ســال عضو
ارکســتر بزرگساالن شدم و این فعالیت تا سال
س از آن در سال ۱۳۵۹
۱۳۵۷ادامه داشــت و پ 
بــه تهــران آمــدم و دوران ســربازی را گذراندم
و از آن تاریــخ بــه عضویت کانون چــاووش در
آمــدم .در واقــع یک روز به دیدار دوســتانی که
عضــو چاووش بودند رفته و مشــغول نواختن
ساز بودم که استادان زنده یاد ،پرویز مشکاتیان
و محمدرضــا لطفی ســاز مرا شــنیدند و از آن
زمان دعوت بههمکاری شــدم و بعد از مدتی
در هــر دو گروه «شــیدا» و«عارف» کــه در واقع
گروههــای موســیقی کانــون چــاووش بودنــد،
فعالیت داشتم و ساز مینواختم.
ëëاز جمله فعالیتهای شــما تدریس در کانون
چاووش و مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی بوده،
مراکــزی که ماحصــل آن پــرورش هنرجویانی
است که هرکدام امروز استادانی بزرگ هستند.

ازدیدگاهشماعلتتأثیرگذاریاینمراکزدرامر
آموزش چه بوده؟ استادان خوب یا هنرجویان
عالقهمند؟
بهنظــرم هر دو موردی که اشــاره کردید در
کیفیت آثارایجاد شده و تربیت شاگردان مؤثر
بودند .در حقیقت ما در آن دوره شاهد حضور
هنرجویــان عالقهمنــد و باانگیــزه و همچنین
اســتادان بــزرگ ،خــاق و مســئول هســتیم و
همیــن مــوارد باعــث شــد کــه درآن دوره آثار
بسیار زیبایی آفریده شوند.
ëëدرزمینهآموزشسازکمانچهطیاینسالها
چهپیشرفتهاییحاصلشدهاست؟
در مــورد آموزش ســاز کمانچه باید بگویم
در نیمقرن گذشته بر تعداد نوازندگان این ساز
بســیار افزوده شده و هنرجویان و عالقهمندان
بیشــتری به این ســاز روی آوردهاند چرا که این
ساز تا حدودی برای مردم شناخته شده است
و برهمین اســاس به تبع آن تعداد کتابهای
آموزشــی هــم افزایــش یافتــه و در ســطح
آمــوزش پیشــرفتهای چشــمگیری حاصل
شــده و در مجمــوع میتوان گفت که این ســاز
بهصورت جدی متحول شــده اســت .چنانکه
در گذشــته هیــچ کتــاب آموزشــی بــرای ایــن
ســاز وجود نداشــت و ما از کتابهــای آموزش
ویولن اســتفاده میکردیم اما امروزه اســتادان
بسیاری برای این ساز نت تهیه کردهاند ،کتاب
نوشتهاند و اکنون این آثار در اختیار هنرجویان
عالقهمند قرار دارد.
ëëآیا با گذشــت بیش از چهار دهه ،نیاز اســت
تغییروتحولیدراینسازیاساختارآموزشیآن
صورتبگیرد؟
همانطور که در ســؤال قبل اشاره کردم ساز
کمانچه در ۵۰سال گذشته دچار تحول شده و
ب ه لحاظ آموزشی پیشرفتهای زیادی داشته و
درحال حاضر هنرجویان و استادان بسیاری به
نواختن این ساز اشتغال دارند و فرایند تکامل
تدریجی است که در این ساز نمود دارد.
ëëنکته دیگــر درخصوص فعالیتهای شــما،
حضوردرگروههــای مهــم موســیقی همچــون
دستان ،دوستی ،چاووش و ...است ،گروههایی
که هرکدام با حضوراســتادان تراز اول موسیقی
بهرویصحنهرفتهاست.اینگروههاچهتأثیری
درحفظومعرفیموسیقیایرانیداشتهاند؟
کانون فرهنگی و هنری چاووش از دو گروه
موســیقی «عارف» و «شیدا» تشکیل شده بود
و مــن در هردو این گروهها فعالیت داشــتهام.
ســپس در گروه «آوا» با اســتاد شــجریان ،گروه
«پایور» و گروه «دستان» و ...همه این استادان
در گروههــای مختلــف سعیشــان برارائــه
فرهنگ و هنر و پاســداری از هنرموسیقی بوده
اســت و اگــر امروز توفیقی در موســیقی باشــد
حاصل زحمت استادان ما در این فراز است.
ëëآیا این اســتادان مانند گذشــته این احساس
مســئولیت در قبال موسیقی را حفظ کردهاند و
حاضربهفعالیتواجراهایگذشتههستند؟
بهعقیده مــن با وجود همــه بیتوجهیها
وکم لطفیها ،استادان موسیقی با کمال میل
حاضر بــه جمــعآوری و اجرای آثار کالســیک
بــوده و هســتند .هرنــوع از موســیقی مخاطب
خود را دارد و همه کســانی که حرفه موســیقی
را انتخــاب کردهانــد با شنوندههایشــان ارتباط
برقــرار میکننــد و شــنونده خــوب در نوازنــده
انگیزه ایجاد میکند .اما متأســفانه هرگز بستر
مناســبی بــرای حفظ ایــن آثــار فراهــم نبوده
اســت .در ســایر جوامــع یکــی از روشهــای
حفظ میــراث فرهنگی حمایــت از هنرمندان
رشــتههای مختلف هنــری اســت .هنرمندان
رشــته موســیقی فاقــد حمایتهــای الزم از
جانــب متولیــان فرهنگــی کشورهســتند .در
چنین شــرایطی نســل جوان چگونه میتواند

از اســتادان و بزرگان موســیقی سنتی شناخت
داشــته باشــد؟ از چــه راهــی با آثار کالســیک و
سنتی موسیقی میتواند ارتباط برقرار کنند؟
ëëآیا دغدغــه و نگرانیهایی که اســتادان قدیم
درایــن گروههــا داشــتند در گروههای موســیقی
امروزی هم به چشــم میخورد؟ هم نوازندگان
وهمخوانندگان.
اگر منظــور از دغدغه حفظ اصالت موســیقی
اســت از دیــدگاه مــن عــاوه براینکــه امــروزه این
دغدغههــا کمتر شــده بلکه بیشــتر بهفکــر جذب
مخاطبهستندومسألهکمیتمحوربیشترهنرها
قرارگرفته و شــاید به کیفیت کمتر توجه میشود و
تمامی این عوامل مربوط به شرایط کنونی جامعه
و پیشی گرفتن کمیت برکیفیت است.
ëëازدیدگاهشــمادلیلمنسجم بودنوپایبندی
گروههایقدیمموسیقیایرانچهبوده؟
بهنظــر مــن ارتبــاط قــوی بــا مخاطــب،
نظاممنــدی موســیقی در جامعــه ،اجراهــای
مختلــف و همیشــگی در رادیــو ،تلویزیــون و

کند.فرج پوری از استادان شناخته شده موسیقی ایران
و نوازنــده پیشکســوت ســاز کمانچه اســت ،هنرمندی
دانــش آموختــه در محضراســتاد حســن کامــکار .او از
همان دوران خردسالی دلبســته موسیقی شد و سالها
بعد(ســال )۱۳۵۹بــه گــروه شــیدا و عــارف پیوســت و
زیــر نظر اســتادان محمدرضا لطفی و حســین علیزاده
بــه کار گروهــی و تکمیــل ردیفهــای موســیقی ایرانی
پرداخــت و بعدهــا در همان کانون چاووش مشــغول
فعالیــت شــد و البته در مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی
ایــران هــم بــه تدریــس پرداخت.اســتاد ســعید فــرج
پــوری طــی ســالها فعالیــت در عرصــه موســیقی در
کنــار بزرگانی همچون محمد رضا شــجریان و شــهرام

چندانی از موسیقی نداشته و براین اساس باید
بگویم رابطه بین مخاطب و هنرمند موسیقی
و مجــری موســیقی قطــع اســت و نمیتــوان
هیچگونــه فرهنگســازی در ایــن زمینه انجام
داد.
ëëبرگردیمبهفعالیتشمادرعرصهآهنگسازی،
دراینحرفهازچهایدههاییبهرهگرفتهاید؟
ایدههــا و انگیزههایــی کــه منجربــه
آهنگسازیام میشوند کامالً شخصی و درونی
هستند ،گاهی دیدن یک تصویریا شنیدن یک
شــعرو کالم میتواند منجربه ساخت ملودی
باشــد ،گاهی حاالت مختلف روحی و عاطفی
منجربــه ایجــاد ملــودی در ذهــن میشــود.
بههرحــال این یــک تجربه شــخصی و درونی
است.
ëëشــما از جمله هنرمندانی هســتید کــه درکنار
اجرای موسیقی فارسی ،با موسیقی اقوام ایران
نیز آشنا هســتید و بیتردید این نگاه بیارتباط با
زادگاه شــما نبوده ،در ســاخت موسیقی چقدر

اصوالً در هنر و کار هنری تاریخ مصرف تعریفی ندارد
و هرنوع موسیقی در زمان خودش ارزش و پتانسیل
خاص خود را داشته و در فرهنگ ما تأثیرگذار بوده
است .معتقدم اگر هر موزیسینی بخواهد کاری اصیل و
با هویت تولید کند میبایست تاریخ موسیقی گذشته
خود را بداند و نسبت بهآن آگاه باشد و با بهره گرفتن از
آنها حرف دل خود را با زمان امروز بیان کند
اجــرای کنســرتهای مختلــف ،ایجــاد انگیزه
و اشــتیاق بیشــتر از عوامل انســجام گروههای
مختلف موسیقی درگذشته بوده است.
ëëبا ایــن تفاســیر تقریباًتمامــی این شــرایط در
حال حاضر مهیا نیســت و حمایتی هم صورت
نمیگیرد؟
بله .با این نظرشــما موافق هســتم درحال
حاضر هیچگونه حمایتی از ســوی صداوسیما
که رکــن اصلی این موضوع بوده و میتواند در
این زمینه ارتباط خوبی بین هنرمند و مخاطب
ایجــاد کنــد بههیچ وجــه وجود نــدارد و در این
چهار دهه که شاهد بودم رسانه ملی هیچگونه
حمایتی نداشته و از سوی دیگر نهادهایی چون
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی هم حمایت

به ایــن موضوع توجــه دارید و بــرای حفظ این
موســیقی اصیل و کهن از نغمههای موســیقی
اقوامبهرهمیبرید؟
بهطورقطع موســیقی کــه درآثارمن وجود
دارد متأثرازمکانی است که در آن متولد شده و
رشد کردهام .همانطور که میدانید من متولد
شهر سنندج در استان کردستان هستم .میهن
ما دارای طیفی ازاقوام مختلف با فرهنگهای
گوناگــون و رنگارنــگ اســت ،هرقومی فرهنگ
موســیقایی خــودش را دارد و قطعــاً مــا تحت
تأثیــر ایــن فرهنگهــا و نغمــات زیبــای آنهــا
قــرار میگیریــم .موســیقی اقــوام بخشــی از
فرهنگ موسیقی ایران است .من به موسیقی
نواحــی عالقــه دارم و ازآن بهرههــا بــردهام،

ناظری کنســرتهای بســیاری در ایران و خارج از ایران
برگزار کرده و همچنین با گروه موســیقی «دستان» هم
اجراهای بیشــماری داشــته اســت.ناگفته نماند بخش
مهمــی از فعالیتهــای او در حوزه آهنگســازی بوده و
آثاری همچــون «دریای بیپایان» در همــکاری با گروه
دستان با صدای ســاالر عقیلی و «غوغای عشق بازان»
و کنســرت محمدرضا شــجریان و گروه آوا آهنگســازی
بــرای گــروه آوا بــا آواز محمد رضــا شــجریان از جمله
فعالیتهــای اوســت.کتاب  ۲۰قطعــه بــرای کمانچه
هم از جملــه آثار تألیفی او اســت که مــورد توجه بوده
اســت .گفتوگو با این آهنگســاز و نوازنــده را به بهانه
اثر جدیدش با همایون شجریان در ادامه میخوانید:

بهعنــوان مثال در آخرین اثری کــه اخیراً برای
موسیقیسازی ساختهام مشخصاً از موسیقی
خراسانتأثیرگرفتهام.
ëëچرا برخی از آهنگســازان ما بــه این موضوع
توجه کمتری دارند؟ حتی ارکســترهای ما هم به
اینموضوعنمیپردازند؟
اینکه بعضی هنرمندان کمتر به موســیقی
نواحی میپردازند احتماالً بهســلیقه شخصی
آنهــا برمــی گــردد .نقــش موســیقی نواحــی
و تأثیــرآن درســاخت ملــودی یــک انتخــاب
شخصی است.
ëëدرکارآهنگسازیانتخابخوانندهچقدربرای
شمادراولویتاست؟درواقعخوانندهمحوری
مدنظرشمابوده؟
پاســخ این ســؤال کامالً به نوع آهنگســازی
بستگی دارد ،قطعاً خواننده در اثرسازی نقشی
نــدارد و برعکس در آثار کالمی از آنجا که کالم
مستقیماًبا شنونده ارتباط دارد ،خواننده نقش
محوری دراثر پیدا میکند.
ëëاز جملــه کارهــای شــما همــکاری بــا اســتاد
محمدرضــا شــجریان در آلبــو م «غوغــای
ت اســت .در خصــوص
عشــقبازان» و کنســر 
شــیوهایکهایشاندرموســیقیآوازیداشتند؟
نوآوریکهدراینموسیقیایجادکردند،توضیح
بدهید؟
آقای شجریان از آثار قدما بهرهها بردهاند،
ایــن هنرمند بزرگ با پشــتکار و ســعی فراوان
از همــه گذشــتگان خویــش آموختنــد و بــه
جــرأت میتوان گفــت که ایشــان مجموعهای
از دانــش آوازی معاصربودنــد ،امــا دانــش
اوتنهــا بــه این محفوظــات و آموختههایشــان
خالصه نمیشــود ،استاد شــجریان درساخت
ملــودی و طراحی آواز بســیارمهارت داشــتند،
خالقیت ایشــان در طرح آواز و در ترکیب شعر
و موســیقی ،بیان مفهومی کالم شــعری نبوغ
خاصیداشتند.
ëëهمــکاری و ارتباط اســتاد با نوازنــدگان به چه
صورتبود؟
اســتاد شجریان رابطه بســیار صمیمانهای
با ســایر اعضای گروه داشــتند ،ایشــان درهمه
مراحل کارگروهی مشارکت داشتند ،همدلی،
همراهی و همفکریهایشــان در تمام مراحل
کار زبانزد همه همکاران شان است.
ëëبهنظر شــما چرا شیوه آوازی اســتاد شجریان
همچنان مورد توجه هنرجویان و دوســتداران
موســیقی اســت و برایــن ســبک فعالیــت
میکنند؟
اســتاد شــجریان عــاوه بردانــش جامــع
موســیقی آوازی ،ازخالقیــت و فهــم بســیار
باالیی در زمینه آواز و همچنین در زمینه شعر
فارسی برخوردار بودند .بهنظرم این تواناییها
میتواند برای هرشنونده و بهطور خاص برای
هرهنرمندی در رشته آواز مورد توجه باشد.
ëëاز دهــه پنجاه تــا امروزآیا در تصنیفســازی و
آوازخوانیتغییراتیایجادشدهاست؟
بله .از دهه چهل و پنجاه ساخت تصانیف
دچار تغییراتی شــدهاند .این تغییرات شــامل
انتخــاب اشــعار متفــاوت نســبت بهگذشــته
میشود ،همچنین در انتخاب ریتم و سازبندی
همــه ایــن تغییــرات مشــهود اســت ،در آواز
نیــز ب ا توجــه به ذوق وســلیقه خواننده شــاهد
تفاوتهایی با قبل هستیم.
ëëیعنیموسیقیوشعرتحتتأثیرچهعواملی
قرارگرفته؟
شــرایط زندگــی اجتماعــی امروزمــا
بســیارمتفاوت با دهــه  40-50اســت و براین
اساس موسیقیدان و آهنگسازی که در شرایط
فعلــی زندگــی میکنــد تحــت تأثیر مســائل
زیســتی و اجتماعی همین دوره قرار میگیرد
و در حقیقت کاری که ساخته میشود بازتابی

از زندگــی و جامعــه پیرامون آن موســیقیدان
اســت و بههمین دلیل ریتم متفاوت زندگی،
بیتأثیر در هنر و موسیقی ما نبوده و اشعاری
هم که استفاده میشود نیز مربوط بهمسائل
اجتماعــی و حــال اکنــون اســت و طبیعتــاً از
اشــعار شــعرای معاصر بهره میبرند به این
دلیــل کــه بازتــاب دهنــده مســائل اجتماعی
اکنون ما است.
ëëآیاتصانیفوسبکوشیوهآوازخوانییاحتی
نوازندگی آن دوران برای نسل امروز مورد توجه
استوالگوبرداریمیکنند؟
بهنظر نمیرســد که نســل جوان امروزی از
آثار موسیقی دهه  ۴۰الگوبرداری کند ،بهنظرم
این نســل خیلی با موســیقی آن دوران ارتباط
برقرارنمیکند.
ëëیعنیتاریخمصرفآنگذشته؟
اصــوالً در هنــر و کار هنــری تاریــخ مصــرف
تعریفــی نــدارد و ایــن نگاه درســتی نیســت به
این دلیل که هرنوع موســیقی در زمان خودش
ارزش و پتانســیل خــاص خــود را داشــته و در
فرهنگ ما تأثیرگذار بوده است .معتقدم اگر هر
موزیسینی بخواهد کاری اصیل و با هویت تولید
کند میبایســت تاریخ موســیقی گذشته خود را
بداند و نســبت بهآن آگاه باشد و با بهره گرفتن
از آنها حرف دل خود را با زمان امروز بیان کند.
ëëنوگراییدرموسیقیایرانیچهدربخشسازو
چهدربخشآوازچقدرموردتوجهشمااست؟
نوگرایــی از نــگاه مــن مبتنــی بــر اصالت و
هویت است و آنچه که فاقد هویت است ،فاقد
تأثیر دراز مــدت هم خواهد بود هرچند حتی،
در اجرا مبتنی بر مهارت باشد.
ëëموضــوعآهنگســازیوبداههنــوازیازنکات
مهمموسیقیایرانیاستتاآنجاکهباپیشنهاد
اســتادانی چون حســین علیــزاده ایــن بخش
به جشــنواره موســیقی جوان هم افزوده شــده.
دیدگاهشمانسبتبهاینموضوعچیست؟
نظــر مــن کامــاً مثبــت اســت ،موضــوع
آهنگسازی موضوعی است که باید به آن بسیار
توجه شــود از اینرو شــرکت در جشنوارهها اگر
بهمنظــور رشــد و بالندگی در این رشــته باشــد
بسیار مفید خواهد بود.
ëëرســانه ملی ایران در معرفی موســیقی خوب
چهنقشاثرگذاریمیتواندداشتهباشد؟
تجربــه برخــورداری از رســانه ملــی کــه
در برگیرنــده همــه ســایق و نظــرات بــوده و
همچنیــن محلــی بــرای تبــادل فرهنگهــا را
هرگز نداشــتهایم ،ولی اگر روزی چنین باشــد،
رسانه ملی میتواند بیشترین نقش را در تجلی
فرهنگهــا ،رشــد و بالندگــی جوانــان و حفظ
میراث فرهنگی گذشتگان داشته باشد.
ëëکمی هم در خصوص شــرایط امروز موسیقی
ایرانبگوییدچهدورانیابحرانیراطیمیکند.
موســیقی مــا امــروز در بحــران اســت،
موســیقی بهعنوان بخــش پررنگی از فرهنگ
جامعه از شــرایط اجتماعی تأثیرمی پذیرد و
متقابــاً بر مخاطب خویش تأثیــر میگذارد،
جامعــهای کــه دچــار مشــکالت اقتصــادی،
اجتماعــی ،تبعیــض و نابرابری اســت قطعاً
موســیقی و اهالــی موســیقی را نیز بینصیب
نمیگذارد.
ëëآیــا تصمیم بــه برگــزاری کنســرت بــا کالم یا
بیکالمدرایراندارید؟
همیشــه بهترین شــنونده و مخاطــب را در
ایــران داشــتهام ،برگــزاری کنســرت بــا کالم و
بــیکالم در ایــران آرزوی قلبــی هر موزیســین
ایرانی اســت و نــور امیدی که هرگــز در دلمان
خامــوش نمیشــود ،بــا آرزوی روزهــای بهتر،
روزهــای بــدون ویــروس و ایجــاد شــرایطی
مناسب برای مردم که بتوانند در کنسرتهای
دلخواه شان شرکت کنند.

