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گفتوگو با مجید انتظامی ،آهنگساز

ﻣﻀﺮاب
به انگیزه کنسرتهای اخیر کیهان کلهر

موسیقی در این چهاردیواریها میمیرد

ﺳﻤﯿﻪ ﻗﺎﺿﻰزاده

کولی نغمهبهدوش
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺮادﯾﺎن

ﻋﮑﺲ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

آن هیجــان و غزلوارگی و آن آتش بازی شــگفتانگیز که همچنان
تماشــا دارد .فرم نیز در موسیقی او عنصِر بسیار قابلتأملی است .یک
محتوای ساده موسیقایی با ملودیهایی اغلب در دسترس و آشنا ،در
ذهن و دســت او آنچنان پرداخت میشــود و شکل میگیرد که گمان
میکنی شــکل ایدهآلش باید همین باشــد! درک عمیق او از ملودی
و شــیوه گسترش آن در موسیقی شرق ،اســتفاده منحصربهفردش از
اصوات زیر و بم ،دینامیکهایی گاه لغزان و درهمفرورونده و
گســتره
ِ
گاه ناگهان و پّلهای ،تنوع آرشهکشی ،پیتزیکاتوهای شیشهای و شفاف
و ضربههای کوبشــی ریتمیک روی ساز ،همگی نشــان از خالقیت و
دانشــی دارد که کلهر برای فرم بخشــیدن به موسیقیاش از آن بهره
شدن نامحســوس قطعات و فضاهای
میبرد .در این موســیقی تنیده ِ
محوشــدن تدریجی مرزهای موســیقی ،آوازی و
متفاوت به یکدیگر و
ِ
عین یکپارچگی
ریتمیک در هم ،فضای مبهمی را خلق میکند که در ِ
تعلیق خوشایند با شنوندهاش همراه
معلق اســت ،و او در گذر از این
ِ
زعم من موســیقی کیهــان کلهر را
میشــود .امــا درنهایت آنچه به ِ
فوران احساسی است که میداند چگونه کنترل و
شنیدنی میکند آن ِ
منتقلش کند .حال و احساســی که از صداقت هنرمند میآید و اینکه
با خودش روراســت اســت .میداند در کجا زندگــی میکند و با چه
تنیدن مرزهای فرهنگی
مخاطبی روبهرو اســت .انکار نمیکند درهم ِ
جهان معاصر و همزمان به ریشــههای خودش نیز آگاه اســت.
را در ِ
معنای زمانهاش را میشناسد و در همزیستی و تعامل با دنیای امروز
و پیرامونش حاصل داده است .او کولی نغمهبهدوشی است که جدا
از شوریدگی موســیقی ،زبان اجرا و صحنه را نیز نیک میداند ،حال و
احساس درونیاش از حاالت چهره و زبان بدنش پیداست .حاالتی که
نمایش هنرورانه نیست که اگر
در نظر من واقعی اســت» ،شــوآف« و
ِ
بود جایی درز میکرد و از تأثیر میانداختش.
بــاخ در مقالــهای گفته بود» :یــک نوازنده نمیتوانــد دیگران را
برانگیزد مگــر آنکه خود برانگیخته شــود .او بایــد بهضرورت همه
تأثیراتی را احساس کند که امیدوار است در مخاطبان خود برانگیزد«.
کیهان کلهر راز این برانگیختگی را میداند و در هر اجرا شــنوندهاش
را حداقل یکبار با این حسرت رودررو میکند که »رقصی چنین میانه
میدانم آرزوست«! ذات ناآرام و پراحساس این هنرمن ِد پرجاذبه ،امکان
تجربه موســیقی نابی را فراهــم آورده که از خاســتگاه بیپیرایهاش
کردســتان ایران تا
در
برترین ســالنهای کنســرت جهان را درنوردد و
ِ
ِ
حامل پیامی باشــد و معنایی از هنری منزوی و روبهفراموشی .از هنر
موسیقیسازی که این روزها حداقل در محدوده جغرافیایی خودمان
اغلب راحت چشم به رویش بستهاند.
اینگونه است که موسیقی کیهان کلهر را نمیتوان نادیده انگاشت
چون شــنیده میشود و رسوخ میکند و تأثیرش بیآنکه بخواهد فخر
بفروشد ،جلوه میکند.

 شنیدهام مدتی است محکوم شــدهاید به کپی کردن موسیقی
آن هم به خاطر موســیقی کارتن بچههای کوههای آلپ ،دوست
دارم قبل از هر چیز ماجرای آن را بگویید...
خودم هم شــوکه شدم .داستان به این صورت بود که درست در
بحبوحه زمانی که بیکار شــده بودم و کاری نداشــتم ،تازه از آلمان
آمده بودم و بهخاطر درگیری با رهبر ارکســتر اخراج شــده بودم .آن
زمــان هم مثل االن همهچیز باندی بود .بعد از اخراج از ارکســتر ،از
هنرستان و دانشگاه هم بیرونم کردند .بنابراین یك آدم تحصیلکرده
بیکار شدم .از خانوادهام هم بیرون آمده بودم و میخواستم ازدواج
کنــم .همســرم در همان ارکســتر نوازندگی میکــرد .خالصه برای
امرارمعاش خیلی کارها کردم .در فیلم ابوائیســت هم که بهتازگی
براســاس زندگی من ســاخته شــده ،توضیح دادهام .مسافرکشــی
میکردم .مدتی در ماشــینم میخوابیدم ،چون جایی نداشتم .روی
برگشــت به خانه را هم نداشــتم .کمی همسرم کمك میکرد .البته
آن زمان هنوز همســرم نبود؛ مثال دوهزار تومان حقوق میگرفت و
کمی به من پول میداد و مــن از این راه پول درمیآوردم .در میدان
امامحسین از طریق خانم نقاشــی که میشناختم اتاقی اجاره کرده
بودم؛ از همــان خانههای قمرخانم که دورتادور ،اتاق اســت و یك
دستشــویی در حیاط دارند .یکی ،دو ماه در ایــن خانه زندگی کردم.
تصمیــم گرفته بودم به آلمان برگردم .از طرفی با همســرم آشــنا و
درگیر شــده بودم .تصمیمهــای عجیبوغریبی گرفتــم .زمانی که
ماشــینم خراب شــده بود و بیهدف راه میرفتم ،دیدم جلو کانون
پرورش فکــری کودکان هســتم .رئیس کانــون احمدرضا احمدی
بود که با پدرم و خودم رفاقت داشــت .به دیدن ایشــان رفتم .گفت
چرا قیافهات اینطور شــده؟ گفتم مشــکل دارم و پولی برای زندگی
ندارم .روی میزش دو ،ســه کاســت بود .گفت یکــی از اینها را بردار
و آهنگ بســاز .گفتم من جایی برای خوابیدن ندارم و وسیلهای هم
برای نواختن ندارم .گفت ســاعت چهار دنبالم بیا .قبول کردم .با هم
به تخت طاووس آن زمان نرســیده بــه بزرگراه رفتیم ،چنددقیقه در
ماشــینم منتظرش ماندم و ایشــان به آنســوی خیابان رفت و بعد
از دقایقی برگشت .روبهروی پارك ســاعی رستورانی بود که ساعت
چهار ،پنج برای خوردن ناهار رفتیم .حدود پنج و شش عصر بود که
خواست او را به منزلش در قیطریه برسانم .از من درخواست کرد به
منزلش بروم .چای درست کرد .کاراکتر خیلی جالبی بود .ادای چند
نفــر از آدمهای معروف را درمیآورد و بــرای من خیلی جالب بود.
تا اینکه ســه ،چهار نفر پیانویی را به منزلش آوردند .فهمیدم زمانی
که منتظرش بودم و به آنســوی خیابان رفته بود پیانو یاماها خریده
بــود .پیانو را در یك اتاق گذاشــت و به من گفت بــرو کار کن .اولین
کاری که برداشته بودم روی اشعار فروغ فرخزاد بود .کاری که انجام
دادم ،مقبول واقع شد و مدام میپرسیدند این کار را چه کسی انجام
داده .چــون کامال متفاوت از موزیكهــای آن زمان بود .موزیكهای
آنموقع همه شــاد و ریتمیك بودند و خوانندهها میخواندند .یکهو
یك موسیقی غمگین با نتهای کشیده و صدای فروغ فرخزاد خیلی
اثرگذار شــده بود و مســئوالن آن زمان که این محل را میگرداندند
خیلی خوششان آمده بود و خواسته بودند بیشتر کار کنم.
 چه سالی بود؟
ســال  .۵۳دو کار دیگر »صدای شــاعر« یــداﷲ رویایی و نصرت
رحمانــی را انجــام دادم .آن زمان آقای روشــنروان ،شــهبازیان و
اســماعیل تهرانی با کانون کار میکردند .تــا اینکه یك روز آقایی که
کارگردان مســتند انیمیشن »زال و ســیمرغ« بود ،گفت خیلی مایل
هســتم که روی این کار موسیقی کار کنید .اولینبار یك تصویر به من
داد که براســاس آن موسیقی بسازم و من این کار را کردم .خیلی هم
خوب روی فیلم نشســته بود .داستان در مورد زال و سیمرغ بود که
سیمرغ ،زال را بزرگ میکند و زال برای خودش یلی میشود.
 کارگردان چه کسی بود؟
علیاکبر صادقی ،بســیار مرد محترمی بــود و واقعا لذت بردم.
تمام مدتی که در اســتودیو بودم ،پابهپای من در استودیو بود و برایم
غذا میخرید و از من مواظبت میکرد .ما خانوادگی موســیقی ضبط
میکردیــم .آذر و گلنوش و ســروش میآمدند و همه به اســتودیو
میرفتیم تــا کارم تمام شــود ،بهخصوص زمانی که موشــكباران
بود همه با هم بودیم .مدتی گذشــت .گلنــوش بچههای آلپ را در
تلویزیون تماشــا میکرد و خیلی دوســت داشت .من هم با هدفون
موســیقی کار میکردم و صدای تلویزیون را نمیشــنیدم .یكبار که
فیلم شــروع شد ،برای ریختن چای بلند شــدم و موسیقی را شنیدم
و تعجــب کردم که چطور از تلویزیون پخش میشــود .حتی کار به
جایی رسید که کانون از تلویزیون شکایت کرد.
 موسیقی کدام کارتان بود؟
موسیقي زال و سیمرغ بود .نميدانم چه کسي به آرشیو تلویزیون
برده بود .اتفاقا دو قســمت از این موسیقي استفاده شد؛ یك قسمت
را که ترومپتها ميزدند ،روي انیمیشــن مارکوپولو گذاشته بودند و
یك قســمت هم که روي بچههاي آلپ گذاشته بودند .همهجا هم
ميشــنیدم که از این موســیقي تعریف ميشــد و نامي از من برده
نميشــد ،من هم نميتوانستم بگویم موسیقي متعلق به من است.
به هر کســي هم ميگفتم ميخندید .این موسیقي در این سریال جا
افتاد به نام کارتن بچههاي آلپ و هنوز کســي آن را به اســم زال و
سیمرغ نميشناسد.
 انیمیشن زال و سیمرغ با همان موسیقي پخش شد؟
بلــه .این بخش از موســیقي مربــوط به صحنهاي بــود که زال
متولد شــد و به خاطر اینکه ســفید اســت ،ميگوینــد در فالن کوه
بگذارید و نشــان ميدهد که اسبســوارها تاخت ميکنند و صداي
پاي اسبهاســت و ویلنســل ناله این بچه است که سعي کردم هم

نزد آیتاﷲ بهشتي رفتیم
و مدام دنبال این بودیم بگوییم موسیقي گناهي ندارد.
ما از سازها بد استفاده ميکنیم .ساز که بهتنهایي صدایش
درنميآید .من باید صدایش را دربیاورم.
بعضيها سوءاستفاده ميکنند و صداي مطربي درميآورند شما
جلوي آنها را بگیرید چرا جلوي ساز را گرفتهاید .االن شرایط
خیلي بهتر شده اما موسیقي ما خیلي مظلوم است و در این
چهاردیواريها ميمیرد
تا بتواند از یك تکه از موسیقي در فیلمش استفاده کند.
 همانطور آقــاي کاپوال از کمانچــه آقاي کیهــان کلهر براي
»جواني بدون جواني« استفاده کرد.
همه اجزاي ســینما حرفهاي است .استثنا هم هست گاهي براي
فیلمي مخارج زیادي صرف نميشــود و در دنیا همهگیر ميشــود،
مثال برادران کوئن با دوربین کوچك فیلمي را ساخته بودند و آنقدر
این فیلم خوب شــد که ســرمایهگذاري کردند و در دنیا پخش شد.
اســتاندارد این است که براي موسیقي هزینه هنگفت خرج ميکنند.
یك ارکسترســمفونیك کامل حدود صد نفر ،یك گروه ُکر ميآید و با
ســازهاي خاصي که از جاهاي دیگر ميآورند یك فیلم را پوشــش
ميدهنــد .البته بعد از ســاخت فیلم و تبدیل بــه  CDو پخش در
دنیــا درآمدزا خواهــد بود ،اما در ایران متأســفانه موســیقي واقعا
مظلومترین هنر اســت و انگار بود و نبودش فرقي ندارد ،درحاليکه
خیلــي اثرگذار اســت .االن چــرا فیلمهاي ما در همه فســتیوالها
هســت؟ چون یك نفر آســتین باال زد و فیلمش را به فستیوال برد و
االن هیچ فســتیوالي بدون فیلمهاي ایراني برگزار نميشــود .اما در
مورد موسیقي هیچکس این کار را نکرد .موسیقي در یك مملکت در
یك چهاردیواري ماند و مرد .بگذریم با همت آهنگساز گاهي اوقات
موسیقياي کاست و استقبال ميشــود .من خیلي از موسیقيهایم
را مجاني هم ميخواهم چاپ کنند ،ميگویند بهصرفه نیســت چون
همه از اینترنت دانلود ميکنند و کسي نميخرد.
 شما موسیقي منتشرنشده زیاد دارید؟
خیلي ۵۰ .ســاعت موسیقي فیلم ضبطشــده دارم .اگر هر فیلم
را  ۴۵دقیقــه در نظــر بگیریم ،صــد کار کردهام .به جز ســریالها و
ســمفونيهایي که نوشتهام .ســمفونيها سفارشي اســت اما آنها
که متعلق به من اســت خیلي زیاد اســت .موسیقي گرگها ،مردان
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کنســرت کیهان کلهر با »رامراندت تریو« بهانهای شــد تا چند خطی
درباره او و موسیقیاش بنویســم .حرفهایی که از کنسرت قبلیاش
بــا »اردال ارزنجان« در دلم مانده بود و نگفته بودم؛ از تنبلی یا از این
فکر شــاید که او و موســیقیاش نیازی ندارند که بهواسطه نوشته یا
حرفی بازشناخته شوند.
پرفروغ موسیقی با آن
اما باز حیفم آمد در سالهایی که ستارههای
ِ
دستکم
هالههای اسطورهای پیرامونشان یکبهیک خاموش شدند یا ِ
دیگــر از آن هالههای مقدس کمتر نشــانی باقی اســت ،از محضری
نگویم که همچنان خوش اســت و از هنری که به دور از زورزدنهای
بیحاصــل و مدرننماییهــای توخالــی و خودمتفاوتانگاریهای
بازاری ،همچنان موســیقی اســت .بــه اعتقاد من نوشــتن نوعی از
حــرفزدن اســت منتها به شــکل مکتوبش بــا پیرایههای بیشــتر و
بسامانتر.
خب اما حرف هم از جایی میآید که حرفی باشد و برخی مفاهیم
اصوال »حرفی« نیســتند .نمیشود به کالم درآورد یا خیلی تحلیلشان
کرد .با این مقدمه خواســتم بگویم که نوشــتن از کیهان کلهر سخت
است تا همین ابتدای مطلب دست خودم را رو کرده باشم! این نوعی
از نگرش است که درک هنر را از تجزیه و تحلیل عقالنی جدا میکند.
یعنی آنگونه که تولســتوی در کتاب معروفش »هنر چیست« معتقد
بود .نگاهی ســاده و نجیبانه که میگوید »هنر ســرایتدادن و اشاعه
احساس« است .کیهان کلهر عصاره هر لحظه عمر موسیقایی تا اینجا
پربرکتش را تا انتهای ممکنش پس داده است؛ چنانکه رنگبهرنگی
و میزان فعالیتهــای صحنهای او گویای بارزی بــر این ادعا خواهد
بود .کیهان کلهر مشــهور است ،بیآنکه در بند شهرتهای سطحی و
دروغین و ازپیشبرنامهریزیشده باشد.
در دورهای که اغلب با ســروصدا میآیند و آرام ناپدید میشــوند
تا کســی نفهمد َدررفتنشــان را و به پرسش ننشــیند پوچی ادعاهای
ُمَلَّونشــان را ،او امــا آرام میآید و پرســروصدا مــیرود! چندان اهل
حرفزدن نیســت همچنانکه موسیقیاش هم حرف نمیزند و مدام
جلبت نمیکند به پروبالی رنگین اما عاریهای .موسیقیاش به شنونده
ســرایت میکند به همین ســادگی .موســیقی کلهر هم در شــنونده
رســوب میکند بیآنکه واقعا تالشــی آگاهانــه و عقالنی برای درک
و فهمش صورت گرفته باشــد .اما ریشــه این اشاعه احساس و دلیل
ایــن تأثیرگذاری را در کجا باید ســراغ گرفت؟ در محتوا ،فرم یا شــیوه
زعــم برخی منتقدانش از
بیــان؟ محتوا در موســیقی کیهان کلهر به ِ
تکرار الگوهای ملودیک و شیوههای اجرائی مشخصی شکل میگیرد
رغم تنــوع ظاهری و جذابش
و نقطــه اوجــی را رقم میزند که علی ِ
همچنان در هر اجرا تکرار میشود.
اما نگاه من این است که تفاوتی ظریف ولی جهتدهنده و حیاتی
وجود دارد بین تقلید و تکرار خود با تداو ِم معنایی که برایت ارزشمند
اســت .کلهر از اوج خودش تقلید نمیکند ،او به درکی رســیده است
کــه هر آنچه خلــق میکند در ادامه آن اوج و معنا اســت .در ادامه

مجیــد انتظامی نامش به خاطرهها گره خورده ،به ســوت از کرخه تا
راین ،به کودکی ،به نوجوانی ،به حاجکاظم ،به بچههای کوههای آلپ
و ،...نمیشود نامش را آورد و یاد انبوه جوایزی که طی سالیان برای
آثارش دریافت کرده نیفتاد ،یاد هیجان آن زمانها که ذوق تماشای
اختتامیه سانسورشــده جشــنواره فجر از تلویزیونهــای کوچک و
بیکیفیت هنوز وجود داشت ،نمیشود نام مجید انتظامی را شنید و از
نوازندگی ابوایش یاد نکرد ،نمیشود بدون بهیادآوردن حجم انبوهی
از خاطرات موسیقایی ،از ملودیهایی که بارها آنها را با سوت نواخته
و زیر لب زمزمه کرده گذشت ،نمیشــود تنها روبهروی او نشست و
درباره حال صحبت کــرد ،چراکه هوایی که از جانب او به تو میوزد،
ناخودآگاه خاطره ســالهای دور است .با او برای چندمینبار در این
ســالها به گفتوگو نشســتهام .به بهانه بزرگداشــتش به سراغش
رفتم .فکر میکردم آنقدرها دیگر حرفی برای گفتن نیســت ،اما این
گفتوگویش هم پر بود از حرفهایی که تا به حال زده نشده...؛ پر از
خاطرههای تازه.

ریتــم فیلم را حفظ کنم و هم غم را نشــان دهم که روي کارتن هم
بهخوبي نشســته بود بهویژه جایي که بچهها در حال دویدن بودند.
چند نســل با این موسیقي بزرگ شــدند بدون اینکه بدانند مربوط به
چه کسي است.
 خیليها متوجه شــدند ،اما چرا از موســیقي خود انیمیشــن
استفاده نشده بود؟
چــون خانمــي آواز ميخواند و چنیــن موســیقياي را پخش
نميکردنــد .اینکه چه کســي و چطور این موســیقي را انتخاب کرد
نميدانم.
 دوســت دارم با شما بیشــتر درباره موســیقي فیلم صحبت
کنم .درحالحاضر در موســیقي فیلم از ملودي استفاده نميشود
این بهدلیل کمبود هزینههایی اســت که به موســیقي اختصاص
داده ميشود یا نداشــتن ذوق و قریحه آهنگسازان کنوني یا به
خاطر این اســت که خیلي از کارگردانها این مدل موســیقيها
را ميخواهند و تأثیر فضایي که آقــاي فرهادي با فیلمهایش به
وجود آورده که همهچیز مینيمال و سکوت باشد و فقط آمبیانس
اصوات محیطي باشد کافي است ،با چنین نظري در موسیقي فیلم
موافق هستید؟
قبــل از آقاي فرهادي خیلــي از فیلمهاي آلماني یا بلوك شــرق
اصال از موســیقي استفاده نميکردند .در ایران هم فیلم »گبه« درباره
فرش بود و تا حد زیادي از افکت شانه فرش استفاده شده بود و چند
قســمت از موسیقي را آقاي علیزاده ساخته بود .ما باید قبول کنیم که
ایــن تکنولــوژي متعلق به ما نبوده و ما آن دید یــک خارجي را که از
زماني که در شــکم مادرش است با موســیقي کالسیك آشنا ميشود
هرگز پیدا نميکنیم .ما مصرفکننده تکنولوژي موسیقي فیلم هستیم.
در همه زمینههاي موسیقي و فیلم بهنوعي اداي آنها را درميآوریم و
حاال به جایي رسیدهایم که خودمان صاحب سبك شدهایم و فیلمهاي
موفقي هم داریم و جایزههاي بینالمللي دریافت ميکنیم .درباره این
بحث که موســیقي در فیلم نباید شنیده شود :نه فقط موسیقي ،بلکه
هیچچیز نباید از فیلم بیرون بزند ،همیشه بوده است.
 و موافقان و مخالفان خودش را داشته است.
بلــه ،امــا ازآنجایيکه ما از روي دســت آنها نــگاه ميکنیم ،به
کســي توهین نميکنم ،من بهعنوان موزیســین خیلي فیلم ميبینم.
»روزي روزگاري« فیلمي است که هزینه زیادي برده و انیو موریکونه
آهنگش را ســاخته و خوب شنیده ميشــود یا موسیقي »خوب ،بد،
زشــت«» ،فهرســت شــیندلر«» ،دکتر ژیواگو« و »جنگ ســتارگان«
شنیده ميشــود .کسي درباره فیلم دکتر ژیواگو صحبت نميکند ،اما
موسیقياش همچنان یکهتاز است ،مثل موسیقي خیلي از فیلمهاي
دیگر .این یك حکم نیســت که موســیقي نباید در فیلم شنیده شود،
بســتگي به ســاخت فیلم و دید کارگردان دارد .خیلي عوامل باعث
ميشود موسیقي در فیلم شنیده نشود.
 و اینکه فقط تیتراِژ بدون موسیقي داشته باشد.
بعضــي وقتها با افکــت جمعوجور ميشــود .باالخره تجربه
ميکنند .چرا االن آهنگســازان حرفهاي کنار هستند چون با ارکستر
کار ميکنند و تهیهکننده حاضر نیســت هزینه یك ارکستر را بپردازد
و به قول آقاي حاتميکیا ميگفت یك لشــکر پشت مجید انتظامي
است .االن دیگر خرج این لشکر خیلي زیاد است.
 در واقع به نظر شما شــرایط کار در ایران باعث شده موسیقي
فیلم کمرنگ شــود؟ چون خــارج از ایران امثال جــان ویلیامز
همچنان کارشان را انجام ميدهند.
در اروپا هم فیلمهایي هســتند که از موسیقي استفاده نميکنند.
شاید بیشــتر در فیلمهایي هستند که در ســینماتكها نمایش داده
میشــوند یا با هزینه کم قرار اســت ســاخته شــوند؛ اما موسیقی
فیلمهایــي را کــه بهصــورت اســتاندارد نمایش داده ميشــوند،
آهنگســازان و ارکسترهاي بزرگ میســازند؛ به جز آن از نوازندگان
کشورهاي مختلف اســتفاده ميکنند .مثال براي فیلم »گالدیاتور« از
ارمنســتان نوازنده باالبان ميبرند .یا خیلي سازها که در اروپا نیست،
کلي هزینه ميشــود کــه از مملکتي به مملکت دیگر برده شــود یا
آهنگســاز به کشوري دیگر ميرود و مدتها در هتل زندگي ميکند

آنجلس ،محاکمه ،مریم مقدس و. ...
 هیچگاه ناشري نخواســته مجموعه آثار شما را به صورت چند
مجموعه منتشر کند؟
نیامدهاند یا اگر آمدهاند هدف بیشــتر کاسبي بوده و ميخواستند
یک لت چاپ کنند و هم کار را مجاني بگیرند و هم شــلخته کار کنند
که من قبول نکردهام .نشــر نــي داوود حدود  ۱۰کار از من گرفته و با
کیفیت خوب ارائه کرده .به تازگي چهار کار از من منتشر شده.
 حدود  ۱۰سال فعالیتي نداشتند.
موســیقيهاي خاص پخش ميکنند و توجه کمتري ميشــود.
موســیقي بيکالم هنوز جایگاهي که باید داشته باشد را پیدا نکرده و
مردم عادت کردهاند کسي همیشه برایشان بخواند.
 در کارهاي ضبطشده و منتشرنشده ،کارهایي هست که مستقل
باشد؟
گاهي موســیقي فیلم که کار ميکردم ،اگر وقت ميشــد قطعه
کوچکي هم با آن هزینه براي خودم مينوشتم و ضبط ميکردم.
 دو آلبوم »آرامتر از دریا« و قطعاتي براي پیانو ارکســتر منتشر
کرده بودید.
پیانو ارکستر موســیقي چند فیلم بود؛ مثال یکي براي فیلم »دزد
و نویســنده« بود که الیتموزیك بود یا یکي »ناصرالدین شــاه آکتور
ســینما« بود .اما »آرامتر از دریا« یکي ،دو قســمت براي فیلم و بقیه
مستقل بود.
 چرا مشابه آن تجربههاي موفق را تکرار نکردید؟
وارد موســیقي فیلم شــدم و پــرکار هم بودم و فرصتــي براي کار
مســتقل نداشــتم .االن که ميخواهم براي خودم مســتقل کار کنم،
مشــکالت زندگي و نگهــداري از پــدرم باعث ميشــود ذهنم درگیر
باشــد چون براي این کار باید ذهن آزاد باشــد و تمــام حالتها روي
کاغذ بیایــد .وقتي کارگرداني من را عصباني یــا اذیت ميکرد در کارم
اثرگذار بود .چــون وقتي زمان کار دلخور باشــم ،آرامش از من گرفته
ميشــود و نميتوانم بــا آرامش کامل کار کنم .من یــك بار روي ایده
تصویر موســیقي کار نميکنــم ۲۰ ،۱۵ .بار ایــن کار را انجام ميدادم.
حتي در »بوي پیراهن یوســف« صحنه تونــل را یکي ،دو هفته بود که
کار ميکردم و ماکتي درســت کــرده بودم؛ آقــاي حاتميکیا دیدند و
گفتند خیلي عالي اســت؛ همین را ميخواهم .گفتم این در اســتودیو
یــك دنیا فــرق ميکنــد؛ چیزهایي اینجــا ضبط شــده و چیزهایي در
ذهنم اســت که پیاده کنم .گفت چرا بیخودي پولت را خرج ميکني؛
همین خوب اســت .وقتي آن را ضبط کردم و شــنید ،دیگر سراغ قبلي
را نگرفت .در آن تونل ميخواهم بگویم یوســف زنده اســت و مالئك
او را دربــر گرفتهاند ،تعداد یوســفها را زیاد ميکردم ،چند تا شــدند،
یوســفها بودند .براي خودم تخیالتي ميساختم .بیشتر اوقات شبها
یا صبحهاي خیلي زود کار ميکردم .مثل همیشــه هنوز هم سحرخیز
هستم .آن زمان چهار صبح شروع به کار ميکردم و واقعا گاهي اوقات
حس نميکردم روي زمین هســتم .من با یوسف پرواز ميکردم .قضیه
آنقدر جدي بود که برایم کار نبود .هشت سال بیمار بودم و داروهایي
را که موجود نبود به ســختي تهیه ميکردم .کار تا این حد برایم جدي
بــود و با کارم زندگي ميکردم .االن هم همینطور اســت .چهار صبح
در حالت خوابیده هدفون ميگذارم و موسیقي خودم را گوش ميکنم.
شــاید بعضيها بگویند من خودخواه هســتم اما در شــرایط مختلف،
موسیقيهاي مختلف گوش ميکنم .اما زماني که موسیقيهاي خودم
را گوش ميکنم ،گاهي اوقات حس نميکنم در تخت هستم .موسیقي
وقتي به ذهن شــما ميآید قالــب ندارد .چیزي گســترده و معلق در
فضاســت و شــما با آن پرواز ميکنید .وقتي مداد به دست ميگیرید،
قالب پیدا ميکنــد؛ یعني تمامش ميرود و یك ملودي ميماند و باید
سعي کنید آن فضا را با سازهاي دیگر تا حدودي پیاده کنید .نميتوانید
کامال پیــادهاش کنید به همین خاطر ميگویم پرواز ميکنم چون هنوز
که من آن موسیقي را ميشنوم ،آن را در آن حالت ميشنوم.
 شما همچنان آن کهکشان را ميبینید.
همــان را که بار اول شــنیدهام و پرواز کردهام ،ميشــنوم .بدون
قالب است .مثل شناکردن در دریاست .حوض نیست که به انتهایش
برسید و دور بزنید .دلم همیشه پر از غصه بوده و به نظرم مردم ایران
همه غصهدار هستند چون از این موزیكها خیلي استقبال کردهاند.
به نظرم همدردي و غصههایمان مشترك است.
 از جنس غصهها خوششان آمده.
بعضيها خیلي خوششــان آمده اما کسي نگفته چقدر مزخرف
است و شاید کمتر خوششان آمده باشد .کسي در اینستاگرام براي من
نوشته بود من با بوي پیراهن یوسف عاشق شدم ،ازدواج کردم ،گریه
کردم ،پرواز کردم ،همه را مدیون شما هستم.
 واقعا درست گفته.
این نوشتهها را که ميخوانم ،گریهام ميگیرد و همسرم ميگوید
این روزها خیلي حساس شــدهاي .اما از اینکه چنین عکسالعملي
ميبینم ،تعجب ميکنم که چطور ممکن است یك نفر همان حس
من را داشته باشد .یعني همان چیزي را که من حس کردهام.
 من و هم نسالن من خاطراتی فراموشنشدني با موسیقيهاي
شــما از »آژانس شیشــهاي« گرفته تا »بوي پیراهن یوسف و »از
کرخه تا راین« دارند از راهنمایي به دبیرســتان و از دبیرســتان
تا پیشدانشــگاهي و دانشــگاه .به قول یك نفر کــه پاي یکي از
عکسهاي شما کامنت گذاشــته بود ما با این موسیقيها عاشق
شــدیم ،غصه خوردیــم و واقعــا زندگي کردیم چــرا االن کمتر
آهنگسازي ميکنید؟
چهار سال است که آهنگي را ننوشتهام اما آهنگي بود که از قبل
شروع کرده بودم حدود شش ،هفت ماه است که تمام شده.
 سمفوني است؟
بله .واقعا زیباســت .به نام »حماســه اقتدار« که ساالر عقیلي و
نیما مسیحا خواندهاند.
 به سفارش کجاست؟
مــوزه دفاع مقدس .به مرور که تجربــه ميکردم ميدیدم مردم
خیلي دوســت دارند موســیقي باکالم بشــنوند .در موســیقي فیلم
دوســت نداشتم از کالم استفاده کنم چون همه این کار را ميکردند.
اما در این کار ســمفوني که نوشــتم ،تمها همــه ایراني بود منتها با
سازهاي کالســیك کار ميشــد ،مثال براي صداي تنور مينوشتم به
آن فضاي موســیقي پاپ ميدادم یا موســیقي را در فضاي ســنتي
مينوشتم .فهمیدم که مردم بیشتر استقبال ميکنند تا فقط موسیقي
باشد .گرچه عالقهمندان به موســیقي بيکالم این روزها خیلي زیاد
شده اما هنوز مردم طرفدار شنیدن موسیقي باکالم هستند.
 کارهاي آزاد هم براي خودتان مينویسید؟
 ۱۵ ،۱۰ســال اســت تصمیم دارم قطعهاي بنویسم که به همراه
همسرم بنوازیم.

 چرا ســاز خودتان و هــارپ را بهعنوان دونوازي اســتفاده
نکردید؟
همســرم هیچوقت هارپ نداشت چون ســاز گراني است .تاالر
داشــت که آن را هم به ما نميدادند .االن چند ماه است که خریده.
یکي از هدفهاي من این اســت یک موســیقي مجلسي کوچک با
خانوادهام بنویســم بهخصوص حاال که پســرم اینجاست؛ بنویسم
و اجرا کنــم .فرمي که من فکر ميکنم هزینه زیــادي نیاز ندارد که
تهیهکننده نیاز نداشــته باشــد و خودم ميتوانم انجــام دهم .قبال
زندگيها ســخت بود ،دو فرزند داشــتم و مخارج باال بود و مجبور
بودم همیشه دنبال کار باشــم و زندگيام را تأمین کنم وگرنه زودتر
شروع ميکردم .البته اگر آن زمان هم مينوشتم هارپ نداشتیم که
با هم تمرین کنیم .بهخصوص که اوایل انقالب موســیقي بالتکلیف
بود و بعد از آن هارپ خراب بود .مشــکالت زیادي بود .براي اینکه
حقانیت موســیقي را ثابت کنیم شــش صبح در خیابان و استادیوم
نواختهایم ،کتکمان زده و ســازهایمان را پاره کردهاند .در تیمارستان
هم ساز زدیم .در باغوحش هم قرار بود کنسرت بدهیم که اعتراض
کردیم .در سمینارها و نشســتهاي مذهبي آرم جمهوري اسالمي
نواختیم .خیلي ازخودگذشــتگي کردیم .شــش صبح در ســرما و
تاریکي زمستان ساززدن کار آساني نیست .باید چه کار ميکردیم که
نکردیــم؟ هر کاري که فکرش را بکنید کردیم .نزد آیتاﷲ بهشــتي
رفتیم و مدام دنبال این بودیم بگوییم موســیقي گناهي ندارد .ما از
ســازها بد استفاده ميکنیم .ســاز که بهتنهایي صدایش درنميآید.
من بایــد صدایش را دربیــاورم .بعضيها سوءاســتفاده ميکنند و
صداي مطربي درميآورند شــما جلوي آنهــا را بگیرید چرا جلوي
ســاز را گرفتهاید .االن شرایط خیلي بهتر شده اما موسیقي ما خیلي
مظلوم است و در این چهاردیواريها ميمیرد .بعضي از موسیقيها
ایــن گنجایش را دارد که بینالمللي شــود .به نظرتان اگر »از کرخه
تا راین« فیلمي خارجي بود این موســیقي در دنیا پخش نميشــد؟
اگر »روز واقعه« یك فیلم آمریکایي بود و سرمایهگذاري ميشد این
موســیقي جهان را تســخیر نميکرد؟ یا »آژانس شیشهاي« در دنیا
مطرح نميشــد اگر فیلمي خارجي بود؟ »دوئل« شــنیده نميشد.
همه اینها ُمردند و شــنیده نشــدند .همه زحمتهاي یك عمر من
تبدیل به هزار سيدي شد هزار نفر شنیدند ،در تلویزیون ۱۰بار پخش
کردند  ۱۰هزار نفر شــنیدند .مثل فیلمهاي بزرگ دنیا دیده و شنیده
نشد .چه کسي خارج از این چهاردیواري ما را ميشناسد؟ مگر چند
ایراني که پیگیري کنند و عاشــق موسیقي باشند .موسیقي ما خیلي
مظلوم و مهجور واقع شد.
 پس به نظرتان موســیقي فیلم در ایران هنري جدي محسوب
نميشود؟
االن که بدتر شــد .تا زماني که دولت سوبســید ميداد و پشــت
فیلمها ایســتاده بود ،همهچیز جديتر بود .موســیقيها زنده ضبط
ميشد .آدمهاي تحصیلکرده کار ميکردند ،کساني که فارغالتحصیل
موســیقي بودند .کمکم که دستگاهها آمد ،تکنیســینهاي کامپیوتر
وارد گود شــدند و چون کامپیوتر را خوب ميشــناختند ،با شــنیدن
چند موســیقي فیلم و آزمون و خطا با پول اندکي توانستند موسیقي
بســازند .خب تهیهکننده هم معلوم است که سراغ پژمان ،علیزاده،
انتظامــي و آدمهاي جدي نميرود .کامپیوتر بد نیســت .در بعضي
فیلمها باید از این وسایل استفاده کرد؛ اما گاهي یك نفر سوار االغش

است و بعد شما صداي مهیب ســینتي سایزر را روي آن ميشنوید،
انگار ســفینه هوا ميرود ،خب این موســیقي بــا تصویر همخواني
ندارد .کسي هم که این را تهیه کرده ،برایش فرقي نميکند که سفینه
ميرود یا االغ .بارش آجر اســت یا بمب اتم .مهم اســت که فیلم را
نمایش دهند و خرجي که ميکنند ،دربیاید.
 واحدهایــي که بچههــاي ســینما در حوزه موســیقي فیلم
ميخوانند ،خیلي محــدود اســت .در کل دوره تحصیل یك بار
ميآموزند موسیقي فیلم چیست.
یك تــرم من موســیقي فیلم درس مــيدادم .شــاگردانم همه
کارگرداني خوانده بودند یا سنشــان زیاد و باتجربه بودند .دیدم اگر
بخواهم به اینهــا نمره بدهم و بگویم فالن کتاب را بخوانید ،باید به
اینها چیزي یاد دهم تا کســي که فیلم ميســازد ،بداند فیلمش چه
ســبك موسیقي الزم دارد و چه سازي باید ساز اصلي باشد .خودش
بتواند تشخیص دهد یا نوع تنظیم کارش خلوت باشد یا شلوغ .بیشتر
ســعي کردم کارم کاربردي باشــد .همانجا بود که یکي از شاگردان
گفت ميخواهم فیلمي درباره شــما بســازم که من بسیار مخالفت
کردم .در نهایت با اصرار ایشــان قبول کردم .گفتم استشــهاد محلي
ميشــود؛ چون همه ميآیند ميگویند بهبه خیلي فالني آدم خوبی
بود.
 البته خوشبختانه حاصل کار اصال چنین نشده است.
خیلــي اذیتش کــردم .دو ســال تالش کردم منصرف شــود که
نشــد .باالخره نتیجه را دیدید .حس ميکنــم آن گروهي که در آن
شــش ماه با من بودند ،چیزهایي از موســیقي فیلــم یاد گرفت که
بفهمد فیلمش چه ســبك موســیقي الزم دارد؛ مثــال یادم ميآید
در »دیوانــهاي از قفس پرید« با آقــاي معتمدي صحبت کردیم که
هر شــخصیت یك ساز داشته باشد .براســاس این تم انتخاب کردم
که اوبوا ساز مهجور خوشصداي آســماني را براي پرویز پرستویي
گذاشــته بودم .براي پدرم آکاردئون گذاشته بودم .کسي که به هیچ
چیز اعتقاد نداشــت ،جز اینکه جیبش را پر کند .جواب خوبي هم از
آن گرفتم .این موسیقي فیلم یکي از موسیقيهاي موفق من بود .آن
موسیقي را خیلي دوست داشتم و جدیدا هم منتشر شده.
 آیا موسیقي فیلم به اندازه کافي در ایران جدي هست؟
االن فکر نميکنم.
 امــا در دورهاي کــه شــما و همنســالنتان بودیــد ،واقعا
گوشهاي ما را تربیت کردید و ميتوانیم موســیقي خوب و بد را
از هم تشخیص دهیم .گوشهاي ما محصول صداي موسیقيهاي
آکوستیکي اســت که ساخته شــما بود و کپي نبود .موسیقيهاي
اورجینال که خــودش تصویرســازي ميکرد؛ یعني با شــنیدن
موسیقي ميتوانستیم تصویري جداي از تصویري که دیده بودیم،
بســازیم .موســیقيهاي فیلمي که االن ســاخته ميشود ،خیلي
وقتها بابت کپيکاري ننگ به بار ميآورد یا آنقدر ترکها کوتاه
و بيمحتوا هســتند که نميتوان نخ تســبیح را در آنها پیدا کرد.
جداي از آن بار معنایي و کانسپت ندارند.
در اصل وظیفه موسیقي این است که جغرافیاي فیلم را تعریف
کند .وقتي موســیقي یك فیلم را ميشنوید ،باید بدون فیلم بفهمید
مربوط به کجاست؛ مثال بايسیکلران اینگونه بود .انتخاب سازها،
نوع تنظیم .من همیشــه ميگفتم موسیقي فیلم شناسنامه و هویت
فیلم اســت و خیلي حساس و مهم است .بهمرور نسلي که قبال کار

ميکردند ،به خاطر اینکه ســعي شــد ارزانتر کار شود ،جمعوجور
شد .با ســینتي سایزر و دوساز و االن که فقط شــده سینتي سایزر و
بعضيها آنقدر تکنیك بلد هســتند که موســیقيهاي خارجي را
چنان کپي ميکنند که گوش حرفهاي هم بهسختي متوجه ميشود.
یادم ميآید یك موســیقي هندي بود که ميشنیدم ،آهنگساز کاري
کرده بود آنقدر صداي ســیتار کم شــده بود که شــنیده نميشد و
به جایش صداي تار شــنیده ميشــد .تعجب کــرده بودیم که این
موســیقي کجا ضبط شده که به این خوبي است .چرا موسیقيهاي
ما این صدا و کیفیت را ندارد .در واقع او صرفا کپي کرده بود .امروزه
در ایران کساني که تکنیســین هستند ،موسیقي را دست گرفتهاند و
ســطح موســیقي را خیلي پایین آوردهاند و االن خیليها موسیقي
کار ميکنند که نت بلد نیســتند .دانش موســیقي یكشبه به دست
نميآید .خودم را آهنگســاز نميدانم؛ چون یك دریاســت .ما یك
قطرهاش را چشــیدهایم .مگر ميشــود علمي با این وسعت را یاد
گرفت .واقعــا باید چندین بار زندگي کرد تا بتوان همه ســبكهاي
موسیقي را بلد شد و مانور داد .بعضيها باهوشتر هستند و بیشتر
نوازندههاي ارکستر که شناخت کلي از ارکستر دارند ،در این کار بیشتر
موفق ميشــوند تا کساني که این ســازها را از کتاب خواندهاند .من
چون نوازنده بودم ،این سازها را تجربه کرده و شنیدهام .اینکه کدام
سازها با هم صداي خوبي دارند .کدام ساز در چه منطقهاي صداي
طالیي دارد .سعي کردهام از قسمتهاي طالیي سازها استفاده کنم
که صداي خوبي داشته باشــد .در اوکراین که ميخواهید موسیقي
ضبط کنید ،همه ســاز مثل طال صدا ميدهد؛ اما در استودیوهاي ما
فقط قسمتهایي صداي خوب دارد.
 دلیل اصلياش چیست؟
چون آکوستیك استودیو استاندارد نیست .شاید دستگاههاي مورد
اســتفاده آنها مثل دســتگاه ریورت در ایران نباشد .درهرصورت آن
صدا را نميدهد.
 پس دلیلش را در ضعف نوازنده نميبینید؟
نوازنــده هــم در آنجا با ســاز یكمیلیوني به اســتودیو ميآید و
فرق دارد با کســي که فقط آرشــهاش صد میلیون اســت .در اروپا
یا کشــورهاي دیگر کســاني که حرفهشــان نوازندگي است ،بهترین
ســازهاي دنیا با قیمتهاي میلیونــي و میلیــاردي را دارند .گاهي
ســازهایي را که در مــوزه نگهداري ميشــود ،به نوازنــدگان بزرگ
ميدهند که صدایشان از بین نرود .بعد از فوت نوازنده ساز دوباره به
موزه ميرود و به نوازنده بزرگ دیگري داده ميشــود .بچههاي ما با
ســازهایي که صدا ندارد ،با استعداد و تالشي که دارند ،از این سازها
صدایي بیرون ميکشــند که واقعا تحسینبرانگیز است که با کمترین
امکانات چنین کاري ميکنند.
 حدود  ۵۰سال است در کار موسیقي هستید...
از سن ۱۲سالگي.
 شما دورههاي مختلف ،ایران و اروپا را دیدهاید .به نظرتان این
مد موسیقي فیلم در ایران عوض ميشود؟
بوي خوبي نميشــنوم .االن ایران آنقدر مشــکالت عدیده دارد و
ســنگ جلوي پایش است که هنوز تکلیف موســیقي روشن نیست.
هنوز نميدانیم حاللیم یا حرام چون هنوز ميتوانند کنســرت را لغو
کنند .هنوز چیزهاي ابتدایي حل نشــده .مثال بدن شما به آب احتیاج
دارد ،نشــاندادن ســاز هم جزء خواستههاي ماســت .مثل چاقوي
جراحي که اگر در دســت آدم نااهل باشــد باعث قتل ميشود و در
دست یك دکتر جان انسانها را نجات ميدهد .ساز دست نااهل اگر
باشــد صداي بدي ميدهد و اگر دست فرد کاربلد باشد انسان را به
ملکوت ميبرد .این موضوع هنوز حل نشده .خیلي زود است که فکر
کنیم یك روز موسیقي فیلممان استاندارد ميشود.
 منظورم ملوديپرهیزي اســت که مد شــده .اینکه ميگوییم
نميخواهیم موسیقيمان تماتیك باشد.
وقتي فیلمي ميسازید و هرجا ميروید درباره موسیقي فیلمتان
صحبت ميکنند ،حسوديتان ميشود که من صاحب فیلم هستم و
هرجا ميروم در مورد موسیقياش صحبت ميشود .در نتیجه سعي
ميکنند از افرادي اســتفاده کنند که موسیقي ميسازند و فضایشان
را پر ميکنند .حاال بعضي آهنگســازان ذوق ندارند و از روي دست
خارجيها کپي ميکننــد .چون ما قانون کپيرایــت نداریم برایمان
مشکلي ایجاد نميشــود .باور ميکنید من فیلمي دیدهام که منوي
دســتگاه رویش بوده؛ هر دســتگاه دمو دارد که توانایي ساز را نشان
ميدهد .دموي دستگاه را بهعنوان موسیقي فیلم فروختهاند و کسي
متوجه نشده و اعتراض نکرده .نباید توقع داشته باشید به این زودي
موسیقي فیلم درست شود؛ ماداميکه کارگردان اطالعي از موسیقي
ندارد و اسیر آهنگساز اســت و هرآنچه آهنگساز ميدهد استفاده
ميکنــد .گاهي تعجب ميکنــم چطور کارگرداني کــه فیلم خوبي
ساخته یك موسیقي بد استفاده کرده چون احساس فیلم را ميگیرد
اما چون شــناخت نداشــته این کار را کرده .گاهي هم موســیقيها
کپي اســت و کارگردان متوجه نیست .اما وقتي اصل کار را ميشوند
شــرمنده نميشود؟ درست است که آهنگساز باید شرمنده شود اما
فیلم کارگردان هم زیر سؤال ميرود.
 که نتوانسته اصل و کپي را تشخیص دهد؟
خیليهــا تشــخیص نميدهنــد و بعــد از مدتي همــه متوجه
ميشوند مثال دو فیلم را ميبینند و متوجه ميشوند.
 چند سال داشتید که از آلمان برگشتید؟
 ۳۲سال داشتم و االن  ۷۰ساله هستم.
 بعــد از این همه تجربه و افتخاراتي که در ایران داشــتید ،اگر
ميدانستید خیلي از موســیقيهایتان فقط در ایران یا کشورهاي
اطراف شنیده ميشود ،باز هم برميگشتید؟
من این خاك را دوســت دارم .مردم وطنم را عاشــقانه دوســت
دارم .اتفاقاتي اینجا ميافتد که در هیچجاي دنیا نميافتد .هر کسي
عاشــق وطنش است و جانفشــاني ميکند اما خارج از کشور شما
گرسنه باشید کســي به داد شما نميرســد .اینجا کافي است به در
خانه همســایهتان بروید اگر با هم مشکل داشــته باشید هم از شما
پذیرایي خواهد کرد.
 با وجود خشمي که این روزها در جامعه ميبینید باز هم همین
اعتقاد را دارید؟
ازدیاد جمعیت و ناهنجاريها منجر به فشارهاي روحي ميشود
که گاهي از عهده یك عده برنميآید و منجر به ناهنجاري ميشوند.
اما در مجموع مردم ایران مردمي دوستداشتني و باگذشت هستند.
در کشــورهاي دیگــر کمتر ميبینید مــردم با هم مهربان باشــند و
ازخودگذشتگي نشان دهند.
 و مهرباني مردم شما را پاگیر کرده...
پســرم  ۱۰سال اتریش بود حاضر نشــدم حتي یك بار به دیدنش

بروم .حتي براي مســافرت حاضر نیستم که من را بهعنوان یك آدم
دســت دهم نگاه کنند و بگویند اهل کشوري عقبافتاده است .این
ِ
حس من را ميکشد .االن خیليها اینطور هستند.
 چند سال در آلمان بودید؟
شش ،هفت سال بودم.
 حس خوبي نداشتید؟
وضعیتــم طوري بود که آنجا زندگي کنم و اگر زندگي کرده بودم
در زمینــه ابــوا و نوازندگي حتما نامي بینالمللي داشــتیم چون در
جوانــي نوازندهاي خبره بودم و کار ميکــردم .منتها چون اجازه کار
نداشــتم به صورت گذرا در بعضي ارکســترها کار ميکردم اما بعد
از فارغالتحصیلي ميتوانســتم اجازه کار داشــته باشم .آنجا خیلي
وقتهــا کنســرت ســولو نواختم درحاليکه خودشــان ایــن کار را
نميکردند .در ایران خیلي کنسرت داشتم .یادم ميآید در آلمان تمام
راهپلههاي سالن کنسرت را شمع گذاشته بودند به یاد دوران باروك.
آن زمــان خیلي فعال بودم و مثل االن نبودم که خیلي ســخت کار
ميکنم و حوصله زیادي ندارم .االن خسته شدهام.
 االن هم شما همچنان با وسواس کار ميکنید .به من بگویید اگر
باز هم به گذشته برگردید ابوا را انتخاب ميکنید؟
من ابوا را انتخاب نکردم اصال نميدانســتم چیســت .زماني که
مــا را امتحان ميکردند که چه ســازي را بنوازیم کســي من را قبول
نميکرد .آخري که اتریشي بود گفت دستها و لبش براي ابوا خوب
اســت .همیشــه فامیل معتقد بودند من بــه درد کاري نميخوردم
و هیــچکاره خواهم شــد .آنجا وقتــي گفتند به درد ابــوا ميخورم
خوشــحال شــدم و در عالم خودم نبودم .به درد چیزي ميخوردم.
اینطور ابوا را شــناختم .وقتي در ابوا را بــاز کردم مجید انتظامي را
کوچك کرده بودند و در جعبه گذاشته بودند و من دیگر وقتي ساز را
به دســت گرفتم زمین نگذاشتم .وقت و بيوقت زدم .صدایش زیاد
بود و براي اینکه همســایهها اذیت نشــوند داخل کمد ساز ميزدم.
آنقدر این کار را کردم که االن هم در کمد ساز ميزنم.
 هنوز هم مينوازید؟
کم.
 هیچوقت دلتان خواسته ساز دیگري بنوازید؟
عاشق ویولن بودم .منتها وقتي به هنرستان رفتم براي ویولن دیر
بود و فقط ميتوانستم ساز بادي بزنم و بعد عاشق ابوا شدم.
 چه شد بچهها ابوا زدند؟
زماني که ازدواج ميکردم به همسرم گفتم تو زن دوم مني .من با
شغلم و سازم ازدواج کردهام .خوشبختانه چون همسرم هم نوازنده
بــود متوجه منظور من ميشــد .دو فرزندم ویولــن مينواختند و به
هنرســتان نميرفتند .من مســیرهاي طوالني در زمستان رفتوآمد
ميکردم و به کالس موسیقي ميبردمشان اما احساس کردم دل به
کار نميدهند .یک روز به آنها گفتم اگر واقعا دوســت ندارید سازتان
را بگذارید و بروید .هر دو سازشان را گذاشتند و رفتند .من واقعا دلم
شکســت و خرد شدم .چون آدم دموکراتي هم هستم سازهایشان را
جمع کردم و در اتاقي گذاشــتم .بعد از مدتي پســرم دیپلم ریاضي
گرفت؛ نميدانســت چه کار کنــد .گفتم اگر ميخواهــي ابوا یادت
بدهم .اوایل وقتي برایش ابوا مينواختم هوا را نگاه ميکرد و خیلي
تحویل نميگرفت )باخنده( اما به جایي رسید که دید چارهاي ندارد
و در ســني اســت که باید حرفهاي بلد باشــد و خیلي زود در شش،
هفت ماه امتحان در ورودي صداوسیما قبول شد.
 مگر سازي است که ميشود در شش ،هفت ماه آموخت؟
خیر اما زیاد کار کرد .من هم قطعهاي دادم که ســخت هم بود.
اما با صداي ابوا بزرگ شــده بود .اما در امتحان گزینش رد شــد .در
اتریش امتحان داد و قبول شد .فرقش این بود که این رشته را خودم
ميتوانستم یاد بدهم و در اتریش هم که درس ميخواند من برایش
قطعه درست ميکردم .من با او فارسي صحبت ميکردم .معلمش
هم همشــاگردي من از کشــور چك بود و همزمان نزد یك پروفسور
درس ميخواندیم و من خیلي پیشــرفتهتر از او بودم .آن زمان که او
ســاز یاد ميگرفت من در آلمان کنسرت داشــتم .منتها او در آلمان
ماند و در ارکســتري کار پیدا کرد و براي خودش کشــتي خرید .االن
بعضي از موسیقيهاي من و امثال من این گنجایش را داشت که
بینالمللي شود .به نظرتان اگر »از کرخه تا راین« فیلمي خارجي
بود این موسیقي در دنیا پخش نميشد؟ اگر »روز واقعه« یك
فیلم آمریکایي بود و سرمایهگذاري ميشد این موسیقي جهان
را تسخیر نميکرد؟ یا »آژانس شیشهاي« در دنیا مطرح نميشد
اگر روي فیلمي خارجي بود؟ »دوئل« شنیده نميشد .همه اینها
ُمردند و شنیده نشدند .همه زحمتهاي یك عمر من تبدیل به
هزار سيدي شد هزار نفر شنیدند ،در تلویزیون ۱۰بار پخش کردند
پسرم  ۱۰سال است که ابوا مينوازد ،درس موسیقي را تا مدارج عالي
طي کرده و عاشق شده.
براي پســرم هم سخت بود چون شاگرد هنرستان نبود .من ،ابوا و
مادرش کمي سولفژ یادش داده بود .خیلي سخت است با یك زبان
خارجي آهنگسازي و رهبري بخوانید و در ابوا فارغالتحصیل شوید.
اما زحمت کشید.
 چند روز از مراســم بزرگداشــت شــما گذشته اســت .اکثر
هنرمنداني که برایشــان بزرگداشــت برگزار ميشود حس خوبي
ندارند و باعث ميشــود احساس بازنشســتگي کنند .حس شما
چیست؟
من که مدتهاست کاري ندارم و به بزرگداشتم هم ربطي ندارد.
 تصور ميکنم براي بســیاري از آهنگســازان نسل شما این
اتفاق رقم خورده است.
من خیلي بيســروصدا هســتم و نميخواســتم کســي من را
بشناســد .همیشه از گوشه و کنارها رد ميشــدم که مطرح نباشم.
بعد از مطرحشــدن هم کسي نبودم که مصاحبه کنم و هرجا من را
دعوت کردند به بهانههاي مختلف فرار کردم .گاهي در مصاحبهها
در رودربایستي قرار ميگیرم و دلم نميخواهد دل کسي را بشکنم.
گفتني زیادي هم ندارم و باید گفتههاي قبلي را تکرار کنم .شــاگرد
من خواست درباره من فیلمي بسازد و حوزه مخارجش را تأمین کرد
و قرار بود رونمایي شــود که تصمیم گرفتند بزرگداشتي برپا شود و
این فیلم هم رونمایي شود .باید خیلي تشکر کنم از هنرمنداني مثل
خانم گوهر خیراندیش که با پاي شکســته تشریف آورده بود .آقاي
میرکریمي ،لوریس چکناواریان ،جوزاني ،کامکار ،کساني که آمدند و
زحمت کشــیدند .کساني که صاحب کار بودند هیچکدام نیامدند نه
درویش و نه حاتميکیا چون درباره کارهاي آنها بود .با کســي دعوا

نکردم و درگیر نشدم و هیچوقت بيتربیتي نکردم و موزیكهایشان
هم ماندگار شده.
 پس بهخاطر این مراسم احساس دلتنگي به شما دست نداد؟
اصال دوست ندارم اینطور مطرح شوم .مگر چه کسي هستم که
این همه افراد را معطل کنم آنهم با این ترافیك.
 پس شما احساس بازنشستگي ندارید؟
در موســیقي شــما تا زماني کــه مغزتان کار ميکند بازنشســته
نميشــوید .ممکن است در بورس نباشــید و کسي به شما سفارش
کار ندهد اما تازه زمان این است که براي خودتان کار کنید .سازهایي
که دوســت دارم براي ابوا و هارپ قطعه بنویســم .هیچ موزیسیني
بازنشســته نميشــود .نهایت این اســت به فالکت ميافتید و ترانه
ميســازید .ترانههایي که االن خوانندهها ميخوانند را در عرض پنج
دقیقه ميتوانم بنویســم .رشتهاي نیســت که شما را بازنشسته کند.
من حس بدي از این مراسم نداشتم .به اندازه خودم آنقدر کار دارم
که از توانش برنميآیم.
 بهجز نوشــتن براي ابوا و هارپ چــه کاري مایل بودید انجام
دهید که فرصت نکردهاید؟
دلم ميخواست دو کار کنم که هنوز نشده و نميتوانم اعالم کنم
چون آنقدر این ایدهها بزرگ و ناب هســتند که به مجرد اعالمشدن
لو ميرود .اگر قسمت باشد انجام خواهم داد .االن ميخواهم براي
هارپ و ابوا قطعهاي بنویسم .دو ایده خیلي ناب دارم.
 براي چاپ آثارتان چه کار کردهاید؟
آثاري که نوشــتهام همه آماده چاپ اســت .نهادي که سفارش
داده باید چاپ کند که نکرده .سيدياش هم نیست .براي مراسمي
چند نســخه چاپ کرده و پخش ميکننــد و رئیس جدید که ميآید
مخالف چاپ اســت .بههمینخاطر آیا ميتوانید سمفوني کارون یا
عیسي را پیدا کنید؟
 درســت ميفرمایید .از اینکه در ســالهاي اخیــر به عنوان
آهنگساز سمفونيهاي سفارشي شناخته شدهاید راضي هستید؟
همیشــه اینطور فکر ميکــردم که تاریخ کشــورم را به صورت
موســیقي بیان ميکنم .اگر حماسه خرمشــهر نوشتهام ،تاریخ را به
صورت موســیقیایي بیان کردم و عکسالعمل هم خیلي خوب بود
و همه اســتقبال کردند .یا »این فصل را با من بخوان« همه استقبال
کردند .بهتدریج ،جناحبندي شد و تندرو و میانهرو شدند ،ما هم این
وســط مانده بودیم ،مدام چیزي به نام مجید انتظامي ميبستند که
چپي و راســتي و میانهرو شــده .چیزهایي که من اصال معنياش را
نميفهمیدم ،خب دلگیر ميشــدم .چندرشتهشدن جامعه نه فقط
عشق مردم را از هم ميگیرد که من بهخاطر همین در ایران ماندهام،
مردم را از هم دور کرده و هنرمندان را کلیشــهاي کرده و نميتوانند
آزادانه کار کنند .درصورتيکه شعار دموکراسي این است که هرکس
فکر خودش را داشته باشد و من سنگ توي سر شما نميزنم که فکر
من را داشته باشــید .من براي فکر شما احترام قائلم ،شما هم فکر
خودت را سمفوني کن .ســمفوني پرهزینه است ،اما باور نميکنید
این موسیقيها با چه هزینههایي ضبط شده ،اصال به چشم نميآید.
ممکن اســت در زمان کنســرت به خاطر دســتمزد نوازنده و اجاره
سالن هزینه زیاد باشد ،اما ضبط و نوشتنش هزینه زیادي نیاز ندارد.
باور کنید پول موسیقي فیلم آقاي درویش هم نشد.
 بخشي از تاریخ هست که مایل باشید بسازید و نساخته باشید.
دو کار هست که ميخواهم کار کنم .بههرحال من در سرازیري
عمر هســتم و انرژي زیــادي ندارم ،اما ما تاریخ حماســي زیادي
داریم و افراد بزرگي در کشــورمان داشتهایم که ميتوانیم درباره
آنها کار کنیم؛ ســمك عیار و ســیاهجامگان داشتهایم .من عاشق
تاریخ هســتم .خیلي دلم ميخواهد درباره ابومســلم خراساني
بنویسم .فکرش را بکنید که یك نفر در قزوین باالي آن کوه بدون
موبایل و دستگاه ارتباطي در بغداد آدم ميکشت ،ولي این کار را
ميکردند .ما افرادي مثل امیرکبیر داشــتیم و افراد بزرگي که باید
درباره آنها فیلمها و آهنگهاي خوب ساخته شود .درباره تخت
جمشــید من برداشتي کردم ،موسیقياي نوشتم و ضبط کردم که
متأسفانه ارائه نشد.
 چرا؟
نميدانم.
 در کدام ارگان؟
میراث فرهنگي شیراز.
 چه دلیلي براي کارنکردن داشتند؟
دلیلي نیاوردند .صالح نبوده .اولین ســمفونيای که من نوشــتم
حدود  ۲۵ســال قبل تخت جمشــید اســت .خودم بهتنهایي گوش
ميکنم.
 االن دنبال کار هستید؟
من نباید پیگیر باشــم چون موســیقي مربوط به سفارشدهنده
است که نميدانم چه کسي بود .نميدانم موسیقي دست چه کسي
است ،اما اجازه تکثیرش را ندارم.
 ميشود اجرا کرد؟
کسي نخواسته اجرا شود.
 شاید در جریان نیستند.
هســتند ،اما این موسیقي براي استودیو نوشته شده و براي اینکه
اجراي زنده داشته باشد باید دوباره نوشته و مواردي کم و زیاد شود.
 درحالحاضر از زندگیتان راضي هستید؟
همســر خوب و دو فرزند خوب دارم .درمجموع راضي هســتم.
انســان به سني که ميرسد به گذشته نگاه ميکند که ببیند راهي که
آمده درســت بوده یا نه .من عاشق موســیقي بودم ،خودم خواستم
دنبال موسیقي بروم و اصرار به این کار داشتم .عاشق موسیقي بودم
و همچنان عاشق هستم .عشق من به موسیقي با هیچ پول و مقامي
قابل تعویض نیســت .شاید دیگران باید میلیاردها خرج کنند تا لذتي
را ببرند که من از گوشکردن موســیقي ميبرم .من بدون هیچ پولي
این لذت را ميبرم چون واقعا عاشق موسیقي هستم.
 پس از اینکه عمرتان را در راه موســیقي صرف کردهاید راضي
هستید.
بلــه؛ اینکه کاري کردم که یك عده موافق یا مخالفش هســتند،
بحثهاي سیاسي است که ربطي به موسیقي و هنر ندارد.
 در گفتوگوهایتان ميگویید من دشمن زیاد دارم ،بیشتر آنها
در حوزه نگاه جناحي به شماست؟
هنرمندان بهدلیل حســادت شــروع به شــایعهپراکني ميکنند و
همه چیز از اینجا شــروع ميشــود .یك مارك روي شما ميزنند که
فالني مربوط به فالن جناح اســت و آن جناح نميگذارد شما نفس
بکشــید .درصورتيکه اصال اینطور نیست .هنر این حرفها را ندارد.
آنقدر هم گســترش دارد کــه در همهجا هســت .نميدانم چرا از
بعضي از افراد تحصیلکرده اســتفاده نميکنند .کساني که زحمت
کشــیدهاند و در کارشــان موفقاند ،اما بيکار هســتند و عمرشان در
حال تمامشدن است .باید از اینها استفاده کرد ،نميشود فقط بعد از
تمامشدن عمرشان برایشان فاتحه بخوانند .از این وضعیت متعجب
هســتم ،اما بههرحال این وضعیتي است که همه طي کردهاند و من
هم باید طي کنم.
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رادﯾﻮ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋي
 ۴۸سال پیش در چنین روزی اتفاق افتاد

جدایی لنون از بیتلز

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻌﻮدىﻧﯿﺎ
در روز بیســتم ســپتامبر  ۱۹۶۹طی دیداری میان جان لنون ،پل
مککارتنی و رینگو استار در شهر لندن ،جان لنون اعالم کرد که گروه
بیتلز را ترک میکند؛ اتفاقی که در سال  ۱۹۷۰به فروپاشی کامل این
گروه افسانهای منجر شد .اما واقعا چه چیزی باعث شد که گروهی
ماننــد بیتلز ،با آن همه دبدبه و کبکبه و موفقیتهای مالی و هنری
نتواند بیش از این دوام بیاورد؟ پاسخ این پرسش را هنوز هم بعد از
گذشت این همه سال نمیتوان با قطعیت ارائه داد .خوشبینانهاش
میشــود این که شاید نبوغ فردی افراد گروه بهقدری باال بود که هر
گروه و ســبکی برایشــان نوعی زندان خالقیت محسوب میشد .به
همیــن دلیل اول از همه جان لنون گروه را ترک کرد که نســبت به
بقیه رادیکالتر بود و خالقیت موسیقایی بیشتری داشت .اما این تنها
یک پاسخ خوشبینانه و تا حدی ستایشآمیز است که بر ضعفهای
بیتلز میتوان با آن ســرپوش گذاشت .حقیقت این بود که جرقه این
فروپاشــی وقتی خورد که برایان اپســتاین از دنیا رفت .او که کاشف
و مدیــر برنامههای بیتلز بود و آنهــا را از حضیض گمنامی به اوج
شهرت رســاند ،تمام حســابوکتابهای گروه را در اختیار داشت؛
برایشان برنامهریزی میکرد که کجا کنسرت بگذارند و کجا نگذارند؛
خودش در کار ســاخت آلبومها و خصوصا خواندن تکآهنگهای
کاور قدیمی به گروه یاری میرســاند و به نوعــی پدر معنوی بیتلز
هم بود .اما اپستاین که این همه هوای بچههای گروهش را داشت،
نتوانست هوای خودش را داشته باشد و در سال  ۱۹۶۷اوردوز کرد و
از دنیا رفت .گروه نتوانســت کسی را جایگزین او کند .پل مککارتنی
که همیشه آدمی جاهطلب بود و از ریاست خوشش میآمد ،تالش
کــرد جای او را بگیرد و باید و نبایدهای گــروه را تعیین کند .اما این
برای لنون و اســتار اصال قابل قبول نبود .پل مککارتنی انگار بیتلز
را به چشــم یک ماشــین پولســازی میدید و بس .هرچند بعدها
اســتار و لنون او را تبرئه کردند و گفتند تمام تالشش برای حفظ نام
و تداوم کار بیتلز بوده ،اما شــواهد زیادی در دســت است که نشان
میدهد نیت اســتاد چندان هم خیر نبوده .در فاصله سال  ۱۹۶۶تا
همین روز کذایی که به بهانه آن به ســراغ بیتلز رفتهایم ،هرکســی
به معنای واقعی کلمه ،ســاز خودش را میزد .آنها تصمیم گرفتند
مدتی اجرای زنده نداشــته باشــند و در این فرصت روی پروژههای
شخصیشان کار کنند .هرکسی رفت پی چیزی که خوش داشت .اما
این وضعیت هم نمیتوانســت پایدار بماند .مردم بیتلز را در قامت
یک گروه میخواســتند .دلشان میخواســت آلبومهای تازه از گروه
محبوبشــان بشنوند و در کنسرتهای آن شــرکت کنند .چنین شد
که مثلث افســانهای دوباره کنار هم قــرار گرفتند تا مقدمات ضبط
آلبومــی تازه را فراهم آورنــد .اما روزگار چهره تلــخ خودش را به
آنها نمایاند :دیگر اثری از همدلی و همســلیقگی و عالئق مشترک

و عــرق گروهی در بیتلز دیده نمیشــد .مککارتنی فهمیده بود که
پول در بازار پاپ اســت و میخواســت گروه را به آن سمت هدایت
کند .اما جان لنون بهشــدت آلترناتیو و رادیکال شــده بود و دلش
میخواســت اکســپریمنتال راک را تجربه کند و از تمهای شــرقی
بهره ببرد .بزرگتری نبود که این اختالف ســلیقه را حلوفصل کند.
اپســتاین مرده بود و مککارتنی میخواســت بــهزور حرفش را به
کرســی بنشاند .فکر کنید آدمی مثل جان لنون بخواهد زیر بار حرف
زور برود .البته جان لنون دلیل دیگری هم برای جدایی داشت :یوکو
اونو .همســر دورگه ژاپنی-آمریکایی جان لنون ،البته آن روزها هنوز
همسرش نشده بود .اما لنون شیفته او بود و او را با خودش همهجا
میبرد :ســر کنسرت ،سر ضبط ،ســفرهای کاری ،سفرهای تفریحی
و ...یوکو اونو بدجوری روی اعصاب رینگو و پل بود .قانون بیتلز این
بود که هنگام کار خبری از دختر و همسر و امثالهم نباشد .اما لنون
زیر بار نمیرفت .راســتش به نظر من عشق باعث شده بود عقل از
ســرش بپرد .یوکــو اونو هنوز هم که هنوز اســت روی اعصاب آدم
خط میکشــد .اگر باور نمیکنید پرفورمنس مزخرفش را در برنامه
ســال گذشــته جولز هالند ببینید .خالصه که البــد مرحوم لنون در
ایشــان کرامت خاصی دیده که اینســان دل از کف داده بود .بیتلز
نزدیک به چهار ماه راز خود را سربسته نگه داشتند و نگذاشتند خبر
اختالفشــان به بیرون درز کند .اما نهایتا پل مککارتنی ناچار شد در
سال  ۱۹۷۰بهطور رسمی فروپاشــی گروه بیتلز را به اطالع همگان
برســاند تا عمر این اسطوره موسیقی از  ۱۰سال تجاوز نکند .اینجور
اتفاقات برای مشــتی جوان بیستوچندســاله که تقریبا یکشبه بر
تارک موسیقی دنیا نشســتند البته زیاد عجیب نیست .جان لنون ۱۰
ســال بعد به ضرب چهار گلوله کشــته شد .رینگو استار و یوکو اونو
همچنان آلبوم منتشــر میکنند .جورج هریســون در سال  ۲۰۰۱در
اثر ابتال به ســرطان از دنیا رفت و پل مککارتنی مابین ازدواجهای
متعددش کنسرت میگذارد و آلبوم منتشر میکند.

