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فرهنگی

«سینما پاتوق» شروع شد

اولین جلسه نمایش فیلم «سینما پاتوق» با اکران و حضور بازیگران فیلم «نفسهای آرام»
و جمعی از اهالی سینما و رسانه در سالن شهید آوینی حوزه هنری آغاز شد .به گزارش
ایسکانیوز ،برنامه فرهنگی «سینما پاتوق» به منظور توسعه تعامل سینماگران ،حمایت
از فیلمسازان جوان و گسترش مراودات بین اهالی رسانه و هنرمندان و بسترسازی برای
معرفی بهتر محصوالت سینمای ایران ایجاد شده است.

کوتاه از هنر

تالش برای اکران
«خرگیوش»

«خرگیوش» که نخســتین تجربه سینمایی
مانی باغبانی اســت سال گذشته فرم حضور
در سیوپنجمین جشنواره فجر را پر کرد ،اما
این فیلم در بخش ســودای سیمرغ پذیرفته
نشد .از سال گذشته تا به حال اکران این فیلم
ســینمایی همچنان بالتکلیف است .حبیب
اسماعیلی تهیهکننده این فیلم درباره اولین
نمایش «خرگیوش» گفــت :پروانه نمایش
این فیلم در آذرماه صادر شــده است .تمام
ســعی ما بر این است که اوایل سال آینده و
در یک زمان مناســب خرگیوش اکران شود.
ایــن تهیهکننده در ادامه خاطرنشــان کرد:
سال گذشته خواستار اکران «خرگیوش» در
جشنوار جهانی فجر شدند که با توجه به این
که تمایلی به این اتفاق نداشتیم این خواسته
را رد کردیم .همــه تالش ما هم تنها آماده
کردن بســتری مناسب برای اکران این فیلم
است .به گزارش برنا ،در خالصه داستان این
اثر آمده است :هیچ شبی مثل امشب نیست...
از بازیگران این فیلم ســینمایی میتوان به
سیامک انصاری ،جواد عزتی ،بابک حمیدیان
و ...اشاره کرد.

«شرقی غمگین» تمدید شد

نمایش «شرقی غمگین» به کارگردانی سعید
زارعی و با حضور ســجاد افشاریان و هومن
شــاهی در مقام بازیگر از سوم دی ماه سال
جاری در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه
رفته و تاکنون در مجمــوع میزبان چهارده
هزار مخاطب بوده اســت .قرار است «شرقی
غمگین» تا اواســط بهمنمــاه در پردیس
تئاتر شهرزاد روی صحنه باشد ،در حالی که
پیش از این پایان اجراهای این اثر نمایشــی
 ۲۵دیمــاه اعالم شــده بود .بــه گزارش
مهر ،همچنین همزمان بــا تمدید اجراهای
این نمایش ،نمایشــگاه عکسهای صحنهای
«شــرقی غمگین» از  ١٩دیمــاه در البی
پردیس تئاتر شهرزاد برپا شده است.

کارگردانان
قطبالدینصادقی:

«تب سرد روی پیشانی داغ»
ایرانی است

آفتاب یزد :دکتر قطبالدیــن صادقی به
تماشــای نمایش «تب ســرد روی پیشانی
داغ» نوشــته علی حاتمینــژاد و کارگردانی
حســن عابدی که این روزها در تاالر ســایه
تئاترشهر روی صحنه رفته ،نشست .وی بعد
از تماشای این نمایش گفت« :این نمایش را
من میشناســم و اولین بار توسط بچههای
خراسان اجرا شــد و اتفاقا داور منطقه بودم
و آن را انتخاب کردم .این اثر بعد از اینکه به
جشنواره فجر آمد ،باز هم من داورش بودم و
آن را انتخاب کــردم .همان زمان هم تالش
کردم کــه همکاران هم نظر مثبت داشــته
باشند و جایزه منطقه را هم بردند» .او گفت:
«چیزی که در این نمایش بسیار حائز اهمیت
اســت و به خوبی در اجرا توسط گروه زنده
شــد ،بحران عاطفی نســل جوان این دوره
اســت ،اینکه همه آنها سرگشته بین عشق و
رابطههای سرسری هستند .شرف این متن و
این اجرا در این است که یک تصویر تحلیلی و
انتقادی از وضعیت کنونی را مقابل چشمان ما
باز میکند و با تکیه برابعاد عاطفی و لحظات
درست حسی که پیام دهکردی و عارفه لک
در صحنه خلق میکردند ،خیلی خوب نقاط
عطف را نشــان میدادند» .او ادامه داد« :این
مســائل باید به خوبی بــه مخاطب نمایش
داده شــود و کمترین شــرافتی که میتواند
یک تئاتر ایرانی برای مخاطب ایرانی داشته
باشد ،نمایش درست همین مسئله است .این
نوع نگاه مناسب زندگی ایرانی و بحرانهای
ماست تا با اندکی شناخت بتوانیم خودمان را
اصالح کنیم .من واقعا از اینکه این اثر را دیدم
خوشحالم» .تب سرد روی پیشانی داغ از اول
دی ماه ســاعت  18در سالن سایه مجموعه
تئاتر شهر به روی صحنه میرود.

سینمای جهان
رقابت اصغر فرهادی با آنجلینا جولی

«فروشنده» نامزد بفتا شد

«رنج پنهان» در کامرانیه

رضا جودی تهیهکننده سریال «رنج پنهان»
در خصوص روند تولید این ســریال و پخش
آن در ایــام دهه فجر گفت :تــا به امروز 65
درصد از تصویربرداری مجموعه «رنج پنهان»
انجام شــده اســت و تقریباً همــه بازیگران
جلوی دوربیــن رفتهاند .کار ضبط همچنان
در لوکیشن خیابان کامرانیه ادامه دارد .وی
ادامه داد :هنوز شــبکهای بــرای پخش این
مجموعه در ایام دهه فجر مشــخص نشــده
اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،در
خالصه داستان این ســریال آمده است :در
ســال  ،۵۳مرگ جوانی در دانشگاه ،برادر و
دوستانش را برمیآشوبد .بحران آن سالها،
اختناق فضای موجود و شــور جوانی ،یوسف
را وارد بازی پیچیدهای میکند که اسلحه و
خشونت تنها راهکار عملی اوست.

«ماکاندو» در «پالیز»

نمایــش «ماکاندو» براســاس داســتانی از
گابریلگارســیامارکز به نویســندگی آرش
پارساخو و کارگردانی آزاده انصاری به صحنه
میرود .این اثر نمایشــی با دراماتورژی نادر
برهانی مرند و به تهیهکنندگی مسعود حکم
آبادی از  ٢١دی ماه در ســالن  ٢تماشاخانه
پالیز اجراهای خود را آغاز میکند.
به گزارش برنا؛ این نمایش در ســال  ۸۷از
طرف انجمن منتقدان خانــه تئاتر بهعنوان
بهترین نمایش ســال شناخته شد و تاکنون
در چندین جشــنواره خارجــی نیز حضور
داشته است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

«فروشــنده» پــس از موفقیت در اســکار
هشــتاد و نهم این بار نامزد جایزه بنیاد فیلم
بریتانیا (بفتا) شد .این فیلم برای رسیدن به
این جایزه با آثاری از فرانسه ،کامبوج ،روسیه
و کره جنوبی رقابت میکند .فیلمهای «او»
( )Elleبه کارگردانی پل ورهوفن که ســال
 ۲۰۱۷برنده جایزه گلدنگلوب شد .در کنار
فیلم «کنیز» به کارگردانی پارک چان ووک
از کره جنوبی نیز در این شاخه نامزد جایزه
هســتند .دیگر نامزد سرشناس این شاخه
آنجلینا جولی است که با فیلم «نخست پدرم
را کشتند » نامزد این جایزه شده است .آنجلینا
جولــی با این فیلم نامزد گلدنگلوب ســال
 ۲۰۱۸شد اما رقابت را به فاتح آکین واگذار
کرد و گلدنگلوب بهترین فیلم غیرانگلیسی
زبان به «در محاق» از کشور آلمان اهدا شد.
«بیعشق» به کارگردانی آندری زویاگینتسف
از روســیه دیگر نامزد این جایزه است .اصغر
فرهادی سال گذشته در هشتادونهمین دوره
جوایز اسکار با فیلم «فروشنده» برنده جایزه
اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان شد.
«فروشــنده» با بازی شهاب حسینی و ترانه
علیدوستی نخســت در شصتونهمین دوره
جشــنواره کن به نمایــش درآمد و برنده دو
جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد
شــد .به گزارش خبرآنالین ،مراسم معرفی
برندگان و اهدای جوایز بفتا ۲۹ ،بهمن (۱۸
فوریه) در رویال آلبرت هال شهر لندن برگزار
خواهد شد.

کتاب

«باغ لبخند» در بازار کتاب

کتاب «باغ لبخند» به قلم محمود صادقمنش
منتشر شد .محمدصادق کوچکزاده ،رئیس
حوزه هنری یزد از انتشار تازهترین محصول
این مرکز خبر داد و گفت :کتاب «باغ لبخند»
اثر محمــود صادقمنش از شــاعران مطرح
ل جاری به همت دفتر
اســتان در دیماه سا 
آفرینشهای ادبی حوزه هنری یزد توســط
انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

رضا رویگری بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون درباره
آخرین وضعیت جسمانی خود گفت :در حال حاضر
پایم بهتر شده اســت اما دستم حرکت ندارد و به
همین خاطر در خانه استراحت میکنم.
وضعیت جســمانی این روزهای من باعث شده در
هیچ فیلمی بازی نکنم .وی افزود :دو اثر پیشنهاد شد که یکی
از آنها خوب نبود و با اثر دیگر قرارداد بســتهام اما زمان شروع
تولید آن مشــخص نیست .بازیگر نقش کیان در "مختارنامه"

شرایط بسیار سختی در زندگی دارم

درباره گذران امور زندگی با توجه به بیکاریاش
اظهار کرد :شرایط بسیار سختی در زندگی دارم
و به همین دلیل حاضرم دست به هر کاری بزنم
تا بلکه وضعیتم بهتر شود.
رویگری با اشاره به انتشار نادرست مصاحبهای از
وی که اخیرا توســط یکی از رسانهها با موضوع قالپاقفروشی
منتشر شــد توضیح داد :من در آن مصاحبه نگفتم میخواهم
قالپــاق فروش شــوم بلکه گفتــم اگر این همه ســال که در

بازیگــری بودم از کرج تا تهران قالپاقهایی که از ماشــینها
در میآمــد جمعآوری میکــردم و میفروختم وضعم بهتر از
حال فعلــیام بود .به گزارش میزان ،بازیگــر فیلم ماندگار و
خاطرهانگیز اجارهنشــینها در پایان ســخنانش خاطرنشــان
کرد :وضعیت اقتصادی و کاریام خراب اســت ،حال و حوصله
هیــچ چیز را ندارم و کســی هم به فکر من نیســت .به دلیل
چنین شــرایطی اذیت میشــوم به خصوص که جز بازیگری
کار دیگری ندارم.

ساالر عقیلی:

میان یک آهنگساز زن و مرد وجود ندارد
تفاوتی ِ
انگار حاال هیچ چیز شبیه گذشته نیست.

 nمتاســفم اما وظیفــه دارم اعتراف کنم
ِ
دیدن یکدیگر
بسیاری از هنرمندان ،چشم

بله؛ دقیقا .در گذشته  20خواننده به شکل حرفهای
فعالیت میکردند که همهشان با هم دوست بودند.
هر هفته همدیگر را میدیدند و دلشان برای هم
میتپید ،اما حاال متاسفانه اغلب سال تا سال هم
را نمیبینند .بســیاری از ما تنها در ختم یکدیگر
را میبینیم؛ اگر جشــنی باشد؛ هر کدام بهانهای
میآوریم که در آن حضور نداشته باشیم .ممکن
است عدهای بگویند اگر فالنی باشد؛ من نخواهم
بود .یــادم میآید که  18ســال پیش در خانهام
جشن تولدی برگزار کردیم که نزدیک بود به دعوا
ختم شود .ما یک ســری آدمها را دوست داریم
که دلمان میخواهد در جشنمان شرکت داشته
باشند؛ حاال این افراد ممکن است با یکدیگر موضع
داشته باشند و ما ندانیم در حالی که در ختم همه
همدیگر را میبینیم و حتی هم را بغل میکنیم.
من متاسفم اما وظیفه دارم اعتراف کنم بسیاری
دیدن یکدیگر را ندارند .من
از هنرمندان ،چشم
ِ
همیشه تالش کردهام که ِ
پشت کسی بد نگویم یا
برای کسی بد نخواهم .در ح ِد توانم خواستهام که
شکل سالمی به فعالیتهای موسیقاییام ادامه
به
ِ
دهم؛ اما شما نگاه کنید که گاهی چه هجمهها و
نقدهای بیاساســی علیه من شکل گرفته است؟
من سکوت کردهام و به کارم ادامه دادهام؛ به نظر
من هنرمندان باید ِ
پشت همدیگر باشند .آرزو دارم
که روزگاری را ببینم که اهالی موسیقی بار دیگر
دلشان برای هم بتپد.

را ندارند .من همیشــه تالش کردهام که
ِ
پشت کســی بد نگویم یا برای کسی بد
نخواهــم .در ِ
حد توانم خواســتهام که به

شکلِ سالمی به فعالیتهای موسیقاییام

ادامه دهم؛ اما شــما نگاه کنید که گاهی
چه هجمهها و نقدهای بیاساسی علیه من

شکل گرفته است؟ من سکوت کردهام و

به کارم ادامه دادهام؛ به نظر من هنرمندان
ِ
پشت همدیگر باشند .آرزو دارم که
باید

روزگاری را ببینم که اهالی موســیقی بار
دیگر دلشان برای هم بتپد

 26سال پیش آلبوم «عشق ماند » را با آهنگسازی
«ارشد طهماسبی» منتشر کرد؛ آلبومی که نوید
از حضــو ِر خوانندهای جوان میداد که حرفهای
بسیاری برای گفتن دارد .او پس از آن «سایههای
سبز» را نیز با این هنرمند منتشر کرد و پس از آن
«دریای بیپایان» اثری با همراهی گروه موسیقی
دستان .او در این سالها ،همچنان همکاری خویش
بزرگان موسیقی ایران ادامه داده است .همین
را با
ِ
روزها قرار اســت آثاری از او با آهنگسازی حمید
متبسم ،مسعود شعاری و پشنگ کامکار به انتشار
درآید؛ او اما فلســف ه خویــش را در ارائه کارهای
هنــری دارد ،میگوید همانطور که او در روزگار
جوانی مورد اعتما ِد بزرگان موســیقی قرار گرفته
اســت ،حاال این رسالت را دارد تا به جوانترهای
بااستعداد موســیقی کمک کند؛ به همین خاطر
اســت کــه در کارنامهی هنری او میتــوان آثا ِر
آهنگسازان جوانی مشاهده کرد که
بسیاری را با
ِ
بعد از همکاری با او به دنیای حرفهای موسیقی پا
گذاشتهاند .این گفتوگو دربار ه آواز ایرانی است.
درباره جایگاه موســیقی ســنتی در این روزهای
ایران؛ اما ایــن گفتوگو از منظ ِر دیگری اهمیت
دارد؛ «ســاالر عقیلی» از مباحثی حرف میزند
که جامع ه امروز موسیقی ایران به آن مبتالست؛
ِ
قســمت ناخودآگاه ذهنش
اما انگار مدام آن را به
واکنش طبیعی آدمیزاد اســت
میفرســتد .این
ِ
درباره چیزهایی که دوســتش ندارد یا میخواهد
بیان آن شجاعتی را
از آن فرار کند و در این میان ِ
میطلبد که همه از آن برخوردار نیستند« .ساالر
عقیلــی» از فضای نامهربانــی میگوید که بین
هنرمندان برقرار است .از اینکه کسی دلش برای
کس دیگری نمیتپد .آدمها ،موفقیتهای دیگران
ِ
را دوست ندارند .کارهای هم را نمیشنوند .او آرزو
میکند که ایکاش روزگاری را ببینیم که اهالی
موسیقی باری دیگر دلشــان برای هم بتپد .این
آرزو محقق میشــود ؟ آنچه میخوانید ماحصل
گفتوگوی موســیقی ما با ایــن هنرمند عرصه
موسیقی است.
آقای عقیلی به نظر میرســد که جامع ه امروز
خاص خــودش را پیدا
تمــام جوانــب،
در
ِ
ِ
مختصات ِ
کرده است .طبیعی است که این جامعه ،موسیقی
خودش را میخواهد و چه بخواهیم و چه نه؛ دیگر
نمیتوان از آن انتظار داشــت که همان موسیقی
قاجــاری را بیهیــچ تغییــری بهعنــوان موســیقی
مصرفــیاش بپذیرد .در این میان آواز ایرانی چه
سرنوشتی را پیدا میکند؟

برای پاسخ به این ســوال باید چند نکته را مورد
توجه قرار داد .اصال نمیتوان انتظار داشــت تمام
مردم به موســیقی کالســیک کشورشان توجه
داشت ه باشــند (در هیچ کجای دنیا این اتفاق رخ
ِ
فرهنگ ما هنوز عده
نمیدهد) از سوی دیگر در
بسیاری به موسیقی بهعنوان یک پدیده مشروع
اصل اجتنابناپذیر کــه زندگی بدون آن
یا یک ِ
امکان نداشــته باشــد ،نگاه نمیکنند و همین
موضوع تاثیراتِ خواســته و ناخواســت ه خویش
را برجای میگــذارد .در این بین عد ه زیادی نیز
موسیقی را بهعنوان یک کاالی مصرفی میدانند؛
طبیعی است که موسیقی سنتی – چه آواز و چه
تصنیف مور ِد توجه این عده قرار نمیگیرد .ضمن
اینکه همانطور که اشاره کردم ،موسیقی سنتی
از قدیماالیام در انحصار خواص بوده اســت و ما
هیچگاه نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که «آواز»
و به طور کلی موسیقی اصیل ،همگانی شود و بین
مردم عمومیت پیدا کند .موســیقی سنتی دارای
ماهیتی خاص است و بنابراین تنها عدهای توانایی
بهرهگرفتن از آن را دارا هستند.
چــرا ایــن خصوصیت را برای موســیقی ســنتی
قائلهستید؟

دالیل متفاوت دارد که بخش مهمی از آن را باید
ِ
در ذاتِ این موســیقی جستوجو کرد .موسیقی
ســنتی ،برای تامل اســت نه وقتگذرانی؛ از آن
طــرف در وجود خود از اشــعا ِر شــاعرانی کهن
بهــره میگیرد که ممکن اســت همه معنای آن
را درک نکنند؛ جز کســانی که با ادبیات مأنوس
هستند و شــناخت خوبی از آن دارند؛ اما به نظ ِر

برســیم بــه کارهایی کــه این روزها مشــغول
انجام آن هســتید .گویا بار دیگر اجرایی همراه با
ارکستر ملی به رهبری آقای شهبازیان دارید.

مــن مهمترین دلیــل در این بحــث عدم وجود
«شناخت» از موسیقی سنتی در بین مردم است.
شما تنها میتوانید چیزی را دوست داشته باشید
که نســبت به آن شناخت ،الاقل شناختی نسبی
داشته باشید و «هنر» هم از این قاعده مستثنی
نیســت .خود من تا  16سالگی آشنای چندانی با
هنرستان
موسیقی اصیل نداشتم؛ بعد از ورودم به
ِ
موسیقی بود که افکارم نسبت به موسیقی تغییر
 nموسیقی سنتی از قدیماالیام در انحصار
خواص بوده است و ما هیچگاه نمیتوانیم

انتظار داشته باشــیم که «آواز» و به طور
کلی موســیقی اصیل ،همگانی شود و بین

مردم عمومیت پیدا کند .موســیقی سنتی

دارای ماهیتی خاص است و بنابراین تنها
عدهای توانایی بهرهگرفتــن از آن را دارا
هستند

 nما صداهای بســیار خوبی داریم که یا

مطرح نشــدهاند یا بخت چهره شــدن را

ندارند

کرد و با کارهای استاد شجریان آشنا شدم .همین
شناخت باعث شد تا به آثارشان بسیار عالقهمند
شوم و تمامشان را از حفظ بخوانم و سعی کنم با
دانش آن روزم تحلیلشان کنم .در همان زمان از
ِ
حضور آقای «صدیق تعریف» بهعنوان استاد آوازم
بهره گرفتم و آشناییام به این موسیقی عمیقتر
شــد؛ در نتیجه هر قطعهای را که میشنیدم ،با
نگاهی تازهتر با آن ارتباط برقرار میکردم .اینکه
این آواز در چه دســتگاهی است؟ خواننده از چه
تکنیکی برای اجرای آن اســتفاده کرده است ؟ ما
وقتی چیزی از این موســیقی نمیدانیم و آن را
نمیشناسیم ،ممکن است برایمان خستهکننده
شــیخ اجل «الابالی چه کند دفتر
قول
باشد؛ به ِ
ِ
دانایی را /طاقت وعظ نباشــد سر سودایی را» ما
نمیتوانیم خیلی چیزها را بشنویم ،چون دربارهاش
چیزی نمیدانیم .شناخت موسیقی ورود به دنیای
جدیدی است که هر چه بیشتر در آن تامل کنید،
بیشتر دوستش خواهید داشت.
تکلیفمــان با آن مخاطبی که شــناخت ندارد؛
چه میشود؟

شاید ما باید آثاری ارائه کنیم که عمومیت داشته
ِ
اصیل ما را
هویت موسیقی
باشــد؛ آثاری که هم
ِ
داشــته باشد و هم به آن عمومیت دهد .دوستان
دیگر نیز در ایــن زمینه تجربیاتِ جدیدی انجام
دادهاند.

پــس بایــد ایــن را بهعنوان یک اصــل بپذیریم
که آنچه ما بهعنوان موســیقی سنتی میشناسیم،
دارای مخاطبی محدود است؟

موســیقیهای کالسیک در تما ِم دنیا این ویژگی

مثل
را دارند؛ حتی موسیقیهای فولکلور کشوری ِ
مثل گذشته
اسپانیا – پاکو دلوچی -هم این روزها ِ
عمومیت ندارد؛ اما یادتان باشد که موسیقی سنتی
زمان دیگری همگانی
ما در این دوران بیش از هر ِ
شده است.
حال حاضر کنسرتها و آثاری بسیار در
شــما در ِ
این حوزه میبینید که تا پیش از این وجود نداشته
است.
توســط
اما ما در همین چند ده ه قبل ،آثاری
ِ
موزیســینهای کامــا ســنتی و اســاتیدی چــون
شجریان ،مشــکاتیان ،لطفی و علیزاده شنیدهایم
که تیراژهای میلیونی پیدا کرده است .تیراژهای
جمعیت آن روزگار که حاال چیزی
نسبت
میلیونی به
ِ
ِ
شبیه رؤیاست .چرا آن اتفاق ادامه پیدا نکرد؟

مسائل
شــما نمیتوانید موســیقی را جدای از
ِ
اجتماعی بررسی کنید .تولیداتِ موسیقی سنتی
مــا در آن زمان ،توانســت پاســخگوی نیازهای
مردمی باشــد که انقالب کــرده بودند و پس از
آن درگی ِر جنگ شــده بودند .موسیقی همیشه
میتواند تا این اندازه تاثیرگذار باشد.
در این ســالها هم آثا ِر بسیاری تولید شده است
که مخاطب چند میلیونی داشته باشد .مثال این
اتفاق برای «ایران جوان» یا دیگر کارهای وطنی
رخ داده است؛ در حالی که ممکن است دیگر آثا ِر
من تا این اندازه شنیده نشده باشد.
اتفاقا چند وقت پیش مخاطبی در خیابان به من
انتقاد میکرد که چرا مدام کارهای ملی و میهنی
میخوانم و کارهای عاشقانهی کمتری خواندهام؛
در حالیکــه برایش توضیــح دادهام که من 460
قطعه خوانــدهام اما اغلب آثــار ملی میهنی که
خواندهام ،از جاهای مختلف شنیده شده است.
اما به نســبت دیگر خوانندگان به نظر میرسد
شــما عالقهی بیشــتری بــه خوانــدن آثــار ملی-
میهنیدارید.

خواندن این آثار را هم دوست دارم و فکر میکنم
صدایم مناسب آن هست.

آقــای عقیلــی بــه نظــر میرســد کــه در چهار
دهــهی اخیر؛ تعــداد آوازخوانــان مــا در قیاس با
ِ
آهنگســازان و نوازندگان بســیار کمتر بوده است؛
یعنی در حالی که نوازندگان و آهنگسازان بسیاری
ِ
تعداد خوانندگانی که توانســتند
ظهــور کردهاند؛
ِ
اقبال عمومی پیدا کنند؛ بسیار اندک بوده است.

اتفاقا من فکر میکنم به همان اندازهای که نوازنده
داریم ،خواننده هم داریم؛ اما وقتی شما میگویید
تعداد نوازندگان بیشتر از خوانندگان است؛ تعدا ِد
نوازندگان موجود را با خوانندههایی که نامشــان
برای مردم شناخته شده است ،مقایسه میکنید.
در این سالها چند نوازندهی مطرح در هر ساز به
وجود آمده است؟
تعداد نوازندگان مطرح تار یا سهتار چقدر هستند؟
البته چهره شــدن در خوانندگی بسیار دشوارتر
اســت؛ ما هماکنون صداهای بسیار خوبی داریم
که یا هنوز مطرح نشدهاند یا بخت چهره شدن را
ندارند .این مسئله در گذشته به این شکل نبوده
است.

بله .همانطــور که گفتم من  9ســال در زمان
رهبری استاد فخرالدینی بهعنوان خوانند ه ثابت
این ارکســتر بودم؛ زمانی که ایشــان از ارکستر
رفتند در فعالیتهای آن وقفهای افتاد تا اســتاد
شــهبازیان ،رهبری آن را برعهده گرفت .در دوره
حضور آقای شهبازیان هم دو کنسرت را با ایشان
اجرا کردم؛ در جشنواره هم قرار است که یک شب
با ایشان در تاالر وحدت اجرا داشته باشیم.

شما همواره در این سالها در کنار همکاری
با اساتیدی چون فرهاد فخرالدینی ،گروه دستان،
ارشد طهماسبی و بســیاری دیگر ،با آهنگسازانی
جــوان نیز همکاری داشــتید کــه بســیاری از آنها
اولین حضور حرفهایشــان در موســیقی با کار شما
ِ
بود.

من بارها گفتهام کــه اگر حتی یک نوجوان ،کار
خوبی را به من پیشــنهاد دهد که با روحیات من
همخوانی داشته باشد ،آن را میخوانم.
چرا؟

چون میخواهم کا ِر خوبی ،فارغ از نام ارائه دهم .از
آن طرف فکر میکنم همانطور که روزگاری که
ِ
دست ما را گرفتند
ما جوانتر بودیم و بزرگترها
تا رشد کنیم؛ ما هم باید در ح ِد توانمان این کار را
برای جوانان امروز انجام دهیم .خود من هیچگاه
دوستان گروه دستان
لطف اســتاد فخرالدینی یا
ِ
را فراموش نمیکنم که چگونه حمایتم کردند .به
همین خاطر است که فکر میکنم باید این چرخه
ادامه پیدا کند .کسی که به اصطالح «باال رفت»،
باید بــه دیگران کمک کند نه اینکــه از آنجا به
دیگران نگاه کند.
ظرفیت بانوان
شــما همیشــه توجه ویژهای به
ِ
موسیقیدان داشــتهاید که البته حضور خانم «حریر
شریعتزاده» در این زمینه موثر است.

ببینید من با ســه آهنگساز خانم :فریبا هدایتی،
سوسن اصالنی و نسیم شاملو -کار کردهام .از نگاه
میان یک آهنگســاز زن و مرد وجود
من تفاوتی ِ
ندارد و تفکراتی با این مضمون که زنان نمیتوانند
کارهــا را به خوبی مردان انجام دهند مورد قبول
من نیســت .من هم به کیفیت اثر توجه دارم تا
ِ
جنسیت خالق آن چیســت؟ بانوان ما در
اینکه
عرصه موســیقی نشــان دادهاند که توانمندیها
و ظرفیتهای گســتردهای دارنــد و همکاری با
بانوان هنرمند هم مانند آقایان هنرمند جالب و به
یاد ماندنی است.
 nهمانطــور که روزگاری که ما جوانتر
ِ
دست ما را گرفتند تا
بودیم و بزرگترها

رشد کنیم؛ ما هم باید در ِ
حد توانمان این

کار را برای جوانان امروز انجام دهیم
n

بارها گفتهام که اگر حتی یک نوجوان،

کار خوبی را به من پیشــنهاد دهد که با

روحیات من همخوانی داشته باشد ،آن را
میخوانم
n

شــما تنها میتوانید چیزی را دوســت

داشته باشید که نســبت به آن شناخت،

الاقل شناختی نسبی داشته باشید و «هنر»
هم از این قاعده مستثنی نیست

