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نغمه كوبان

كامبيز گنجه اى، نوازنده:
به «تنبك» كم لطفى شده است 

كامبيز گنجه اى به تك نوازى هاى استادانه تنبكش شهره است؛ هرچند 
كـه در كنار نوازندگى هيـچ گاه از تدريس و آموزش غافل نبوده. متولد 
پانزدهم خرداد 1347 در تهران است و اصول اوليه و شناخت موسيقى را 
نزد پدرش «داوود گنجه اى» آموخت و نزد «محمود فرهمند» به فراگيرى 
ساز تنبك پرداخت. در ادامه از محضر استادانى چون ناصر فرهنگ فر 
و بهمن رجبى استفاده كرد. در سال 1366 كار تدريس در مركز حفظ و 
اشاعه موسـيقى و همكارى با مركز موسيقى صدا و سيما را آغاز كرد. 
او تاكنون كنسـرت هاى متعـددى در داخل و خارج از كشـور همراه با 
گروه هاى سماع، موالنا، صبا و... داشته و با هنرمندانى ازجمله فريدون 
شـهبازيان، كامبيز روشـن روان، محمدجواد ضرابيان، اردشير كامكار، 
همايون شجريان، شهرام ناظرى، مسعود شعارى، صديق تعريف، جليل 
عندليبى، مهرداد دلنوازى، حسين فرهادپور، حسين بهروزى نيا، سعيد 
فرج پورى، حسن يوسف زمانى و... در زمينه ضبط آلبوم و اجراى كنسرت 
همكارى داشته است. از جمله آثار منتشرشده وى مى توان به ضرب آذر، 
گروه نوازى تنبك و نقاره و نغمه كوبان اشاره كرد و نوازندگى او را مى توان 
در آلبوم هاى بى غبار عادت، ناشكيبا، نسيم وصل، با ستاره ها، كوهستان، 
زهى عشـق، نيلوفرانه، زيباترين، ناز نگاه، ياد اسـتاد، عطر سوسـن، 
دست افشان، يادستان، شوق دوست، آتش عود، ياد بى برگى، ديار مهر 
و... شنيد. او درحال حاضر نيز در آموزشگاه موسيقى گنجه اى به تدريس 
و فعاليت موسيقايى مى پردازد. اين گفت وگو درباره فعاليت هاى گنجه اى 

در زمينه تنبك است. 

 تنبك نوازى معاصر را چگونه ارزيابى مى كنيد؟  �
ــبت به گذشته  ــرفت قابل مالحظه اى نس تنبك نوازى امروز، پيش
داشته و مسلما نوازندگان نسل جديد اين ساز، بهره وافرى از روش هاى 
پيشينيان برده و طى سال ها تالش در جهت بهبود و ارتقاى سطح كيفى 

اين ساز، قدم هاى موثرى برداشته اند. 
 نگاهتان در زمينه جايگاه تنبك در موسيقى ايران چيست؟  �

ــيار مهم و موثرى در موسيقى ما دارد و با تالش و  تنبك نقش بس
كوشش فراوانى كه نوازندگان اين ساز از گذشته تاكنون انجام داده اند، 
جايگاه خوبى در موسيقى ايرانى پيدا كرده است ولى متاسفانه اين ساز 

همواره از نظر آهنگسازان موردكم لطفى قرار مى گيرد. 
 به عنوان هنرآموز و مدرسى كه از سال 1366 تاكنون به تربيت  �

هنرجويان مى پردازد، هنرجويان فعلى را چگونه مى بينيد؟ 
ــيار عالى. با فراهم شدن امكانات مناسب تر نسبت به گذشته و  بس
انتشار كتاب ها و آثار مختلف، مسلما شرايط براى فراگيرى بهتر شده ولى 
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه از قديم عالقه مندان واقعى و عاشقان 
اين ساز تمامى سختى ها و كاستى هاى آن را به جان خريده و با پشتكار 
و ممارست به نتيجه مطلوب مى رسيدند. ولى عده اى هم هستند كه با 
ــدن تمامى اين امكانات باز به دنبال شرايط سهل تر و ساده تر  فراهم ش

هستند و به قولى مى خواهند ره صدساله را يك شبه بپيمايند. 
 با توجه به دو شيوه نت نگارى در ساز تنبك، يعنى شيوه سه خطى  �

و يك خطى، نظرتان در مورد اين دو شيوه نت نگارى چيست؟ 

نحوه نگارش نت هاى تنبك كه از گذشته تا به امروز مورد استفاده 
قرار گرفته است، در هر دو شيوه جوابگوى نياز اساتيد و هنرجويان بوده 
و هدف اصلى را كه حفظ و ثبت ريتم هاى اين ساز است، تامين كرده و 

طى چندين سال مورد قبول قرار گرفته است. 
 نظرتان درباره استفاده از سازهاى بومى ايران يا برخى از سازهاى  �

كوبه اى غربى در اركسترهاى موسيقى ايرانى چيست؟ 
ــازهاى كوبه اى، چه از نوع بومى و  ــتفاده صحيح و مناسب از س اس
ــرفت و تكامل  ــير پيش چه از نوع غربى مى تواند تاثيرات مثبتى در مس
ــد كه البته به سليقه و نوع به كارگيرى آن  ــيقى ايرانى داشته باش موس

نيز بستگى دارد. 
 تاكنون آثار بسـيارى از شما به همراه وحيد اسداللهى (نوازنده  �

نقاره) منتشر شده است. آيا براى اين همكارى برنامه ويژه اى داريد؟ 
همكارى من با آقاى اسداللهى به دوستى ما از سال ها پيش تاكنون 
برمى گردد. در اين سال ها ما خيلى با هم ساز زده ايم و با روحيات يكديگر 
آشنايى كامل داريم پس طبعا خواستيم آن را با مخاطب خود تقسيم 

كنيم. 
 چرا در زمينه اجراى صحنه اى كم كار شده ايد و صرفا تمركزتان  �

روى آموزش است؟ 
كم كار نشده ام، بايد كارى باشد كه بپسندم و مورد قبولم باشد يعنى 
در واقع ميزان حضور و نقش تنبك در كارى كه انجام مى دهم برايم مهم 

است و اين باعث مى شود كه هر كارى را انجام ندهم. 
 آينده تنبك و تنبك نوازى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟  �

ــنى براى اين ساز مى بينم چراكه از نظر  ــيار خوب و روش آينده بس
ــيقايى متنوع و اجراهاى مختلف پيشرفت هاى خوبى  تكثير آثار موس
ــت ولى  ــاز هم اتفاقات خوبى افتاده اس صورت گرفته و در مورد اين س
ــفانه آثار صوتى كمى در ارتباط با اين ساز به صورت تنها در بازار  متاس
وجود دارد چرا كه متاسفانه شركت ها و موسسات فرهنگى كه به نوعى 
ارايه دهنده بخشى از اين خوراك فرهنگى جامعه هستند، ذايقه مردم را 
به سمت كارهاى با كالم سوق مى دهند و بيشتر سرمايه گذارى خود را 
ــت كه فعاليت  روى كارهايى باكالم متمركز مى كنند. اين درحالى اس
ــد كه تمامى ساليق مختلف را دربرگيرد و  فرهنگى بايد به گونه اى باش

صرفا به بازگشت سرمايه منتهى نشود. 
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بيدل

اجراى حسام الدين سراج
براى دانشجويان صنعتى شريف

ــام الدين سراج به همراه گروه  شرق: حس
بيدل درحالى در دانشگاه صنعتى شريف 
به اجراى كنسرت پرداخت كه از اجراى 
ــگاهى ابراز رضايت  خود در محيط دانش

كرد. 
ــام الدين  ــدل به همراه حس گروه بي
سراج كه خوانندگى اين گروه را برعهده 
دارد، روز 28 ارديبهشت در سالن ورزشى 
ــگاه صنعتى شريف  ــتاد جبارى دانش اس
ــرت برگزار كرد. سراج  حاضر شد و كنس
ــرت در گفت وگو  پيش از برگزارى كنس
ــاره دليل اجراى  ــزارى مهر درب با خبرگ
ــيقى در اين مكان گفته بود: «اين  موس
ــنهاد انجمن موسيقى  كنسرت به پيش
دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف برگزار 
مى شود و با توجه به اينكه دانشجويان اين 
ــگاه از عالقه مندان پيگير موسيقى  دانش
ــادى در اين  ــتند و همواره تالش زي هس
ــم گرفتم اجرايى در  عرصه دارند، تصمي
اين دانشگاه به آهنگسازى رامين كاكاوند 

داشته باشيم.»
ــرت به جز دانشجويان،  در اين كنس
سالخوردگان و حتى كودكان نيز شركت 
كرده بودند و سالن مملو از جمعيتى بود 
كه براى شنيدن آهنگ هاى گروه بيدل 
ــراى اين گروه با  آمده بودند. اولين اج
قطعه «قصه گيسو» و شعرى از حافظ با 
اين مصرع شروع شد: «دوش در حلقه 
ــب  ــوى تو بود/ تا دل ش ما قصه گيس
ــله موى تو بود». سراج  سخن از سلس
همچنين در ميانه كنسرت خطاب به 
ــه  حضار مى گويد: «گروه بيدل هميش
بازخورد خوبى از اجرا در دانشگاه داشته 
ــت.» در  ــروز براى ما روز خوبى اس و ام
ــراج و گروهش قطعات  ــم، س ادامه ه
داغ جنون، پير مغان، قصه گيسو را در 
ــته خود در دستگاه هاى  كنار آثار گذش
ــور، نوا و ماهور اجرا كردند.   اصفهان، ش
ــاره كرد  ــه بايد به اين نكته هم اش البت
ــكوت  ــدى پيش، از س ــراج چن كه س
ــود: «با وجود  ــه كرده ب ــانه ها گالي رس
ــه از من به عنوان  بعضى اظهارنظرها ك
ــد كم كار ياد مى كنند، بايد  يك هنرمن
بگويم من اصال كم كار نيستم چراكه در 
ماه هاى گذشته عالوه بر كنسرتى كه به 
مناسبت هفته نكوداشت اصفهان داشتم 
و متاسفانه در رسانه هاى مهم انعكاسى 
ــرت نديدم و هنوز هم دليل  از آن كنس
ــرى  ــاى ديگ ــم، برنامه ه آن را نمى دان
داشتم كه برگزارى كنسرت «وداع» از 
جمله آن بود؛ به همين دليل اگر كمى 
ــه من كم كار  ــت كنيد، مى بينيد ك دق
ــتم و اين انعكاس دهندگان اخبار  نيس

هستند كه كمى كم كار شده اند.»

دوتار خراسان

وداع با هنرمند موسيقى 
مقامى

ــتاد  ــام» اس ــتانه روز «خي شـرق: در آس
ــابور دارفانى را  ــيقى مقامى در نيش موس
ــت، يكى  وداع گفت. محمدرضا رضادوس
از استادان موسيقى مقامى نيشابور بود كه 
در اثر سكته قلبى درگذشت.  محمدرضا 
ــرداد 1348 در  ــت متولد 21خ رضادوس
نيشابور بود كه زمزمه ها و الاليى هاى مادر 
و آوازهاى پدرش او را از كودكى عالقه مند 
به موسيقى محلى كرد و ابتدا با دوستان 
همبازى و هم محله، عالقه مند به ساز دوتار 
شد.  آشنايى او با استاد حسن پورعيديان 
ــتادان  ــراى معرفى اش به اس ــه اى ب زمين
ــى بود كه  ــه، مجتبى قيطاق محمد يگان
ــيقى او را عوض كرد و بيشتر  مسير موس
و بيشتر به سمت موسيقى مقامى كشيده 
ــت همچنين از شاگردان  ــد.  رضادوس ش
استاد بزرگ حاج قربان سليمانى و بخشى 
مالغالمحسين افكارى كه پيرترين بخشى 
ــت، بود و بعد از اتمام  شمال خراسان اس
تحصيالت، محل خدمت ايشان شهرستان 
خواف تعيين شد و اين خود فرصتى بود 
ــتاد عثمان  مغتنم كه بتواند از محضر اس
محمدپرست كسب فيض كند. او موسيقى 
جنوب خراسان را در آنجا خوب درك كرد 

و باعث شد تا بر تجربيات او افزوده شود. 
ــه تحقيق و  ــد در زمين ــن هنرمن اي
ــان فعاليت  ــيقى خراس پژوهش در موس
ــى نامه»  مى كرد و كتابى را به نام «بخش
نوشته است كه در دست چاپ است. او در 
سطح شهر به عنوان نوازنده و مدرس دوتار 

سبك شمال خراسان فعاليت مى كرد. 
ــكوه در  ــييع باش پيكر وى پس از تش
ــابور  ــت فضل نيش قطعه هنرمندان بهش

آرام گرفت. 

مجيد كيانى در آستانه كنسرت اش در تهران: 

نوازنده اى شرقى هستم
على شادكام: مـجيـد كيانى، نامى آشنا در موسيقى ايرانى است. يكى از چهـره هاى 
تاثيرگذار در موسـيقى ايران؛ نوازنده اى كه نامش با سـاز سنتور و با موسيقى رديف و 
سـنتورنوازى او در امتداد سـبك و شيوه سنتورنوازى، با گذشته سنتور پيوند خورده 
اسـت. وقتـى كارنامه هنـرى او را مـرور مى كنيم با فهرسـت بلندى از كنسـرت ها، 
سخنرانى ها، مقاالت، مصاحـبه ها، كتاب ها و آلبوم هاى تك نوازى روبه رو مى شويم كه 
هم در ايران و هم در خارج از ايران از او چهره اى شناخته شده ساخته اسـت. با وجود 
ايــن اما به نــدرت مى توان اين آثار را در بازار پيدا كـرد و به ندرت خبرى درخصوص 
كنسـرت هاى او منتشر مى شود. «هنر تك نوازى موسيقـى دستگاهى ايران» عنوان 
مجموعه اى از كنسـرت هاى ايشان اسـت كه دو قسمت از چهار قسمت آن اجرا، سال 
گذشـته اجرا شده و قراراست روز پنجشنبه 9 خرداد، سومين قسمت از اين مجموعه 
اجرا ها در سـالن «ايران» فرهنگستان هنر برگزار شود. همين بهانه اى بود كه با ايشان 

به گفت وگو بنشينيم. 

 باخبر شديم كه شما در آينده نزديك كنسرتى برگزار خواهيد كرد...  �
بله! سومين برنامه از مجموعه چهار قسمتى «هنر تك نوازى موسيقى دستگاهى ايران» 

 بـا توجه به اجراهايى كه تاكنون داشـته ايد آيا ايـن برنامه هم به صورت يك  �
كنسرت پژوهشى برگزار خواهد شد؟ 

نه! اين برنامه يك برنامه پژوهشى نيست و صرفا به اجراى موسيقى اختصاص دارد. 
اجراى كنسرت به صورتى كه با توضيح همراه باشد در كشورهاى ديگر هم رايج است. 
به اين صورت كه نوازنده توضيحاتى پيرامون موسيقى مورد اجرا ارايه مى كند. بيشتر 
ــخنرانى ندارم. در واقع اين برنامه يك  برنامه هاى من به اين صورت بوده، اما اين بار س

رسيتال سنتور است كه در آن موسيقى دستگاهى ايران اجرا مى شود. 
 ممكن است كمى درخصوص مشخصات اين برنامه توضيح بفرماييد؟  �

البته مشابه اين برنامه را قبال هم اجرا كرده ام. اما در اين مجموعه چهارقسمتى يك 
ــيقى در نظر گرفته ام. در اين برنامه ها شهرام كيانى هم  پروژه خاص براى اجراى موس

نوازندگى ضرب را بر عهده دارد. 
 چه قطعاتى را براى اين اجراها در نظر داريد؟  �

به طور كلى در ابتداى هر دستگاه يك پيش درآمد قرار دارد و پس از اجراى يكى دو 
گوشه، چهار مضراب اجرا مى شود و پس از چهار مضراب هم گوشه هايى اجرا مى شوند 
ــرا و روى صحنه انتخاب  ــت و در همان زمان اج ــه اجراى آنها به صورت بداهه اس ك
مى شوند. سپس تصنيف اجرا مى شود كه در اين اجراها فقط آهنگ تصنيف ها بدون 
كالم نواخته خواهد شد. در پايان هم معموال رِنگ قرار دارد. در واقع در اينگونه برنامه ها 
قطعات به صورت حفظ شده اجرا مى شوند و به طور مشخص بايد گفت آنچه در هنر 
ــط نوازنده حفظ شده و اجرا مى شود نه آهنگ ها بلكه  ــيقى ايران توس تك نوازى موس
انگاره هاى تشكيل دهنده موسيقى هستند كه در لحظه اجرا، نوازنده به طور فى البداهه از 
بين انگاره هاى موسيقى كه در ذهن دارد دست به انتخاب مى زند و در هر اجرا چيدمان 
تازه اى از اين انگاره ها را ارايه مى دهد. در واقع با نوعى از آهنگسازى سروكار داريم كه به 
صورت فى البداهه  و از طريق اجرا و بسط دادن انگاره اى تشكيل دهنده موسيقى ايرانى 
انجام مى شود. اگر بخواهيم از واژه هاى بين المللى استفاده كنيم بايد بگوييم اين اجراها 
تا حدى شبيه به رسيتال در موسيقى كالسيك هستند كه قطعات آن از پيش توسط 

نوازنده، حفظ شده و روى صحنه اجرا مى شوند. 
 پس از هم اكنون مشخص است كه چه دستگاه ها و قطعاتى را در اين برنامه ها  �

اجرا خواهيد كرد... 
بله! براى هر اجرا كه برنامه در مدت زمانى در حدود دو ساعت ارايه مى شود، چهار 
ــمت را در نظر گرفته ام. در هر قسمت حدود 20دقيقه اجرا خواهيم داشت و بين  قس
قسمت هاى سوم و چهارم يك استراحت 20دقيقه اى در نظر گرفته شده است. تمامى 
دستگاه ها و آوازهاى موسيقى دستگاهى ايران كه در واقع شامل 12مقام هستند، طى 
اين چهار برنامه ارايه مى شوند. در واقع مى توان گفت قرار است مجموعه اى به صورت 
رديف در اين برنامه ها ارايه شود اما نوعى از اجراى رديف كه به قول آقاى دوامى، رديف 

مجلسى نام دارد. 
 پس اين نوع از اجراى رديف در گذشته هم وجود داشته است...  �

وقتى به اجراهاى استادانى مثل آقاحسينقلى، درويش خان، على اكبرخان شهنازى 
ــه رديف را توام با قطعات ضربى  ــماعى نگاه مى كنم مى بينم آنها هميش يا حبيب س
مى نواخته اند. آنچه به عنوان رديف از استادانى چون يوسف فروتن و سعيد هرمزى در 

اختيار داريم نيز به همين صورت نواخته شده است. پيش درآمد، چهارمضراب، تصنيف 
ــاى هرمزى يكى از تصنيف هاى  ــا از رديف وجود دارد. مثال آق ــگ در اجراى آنه و رِن
ــط مرتضى خان نيداوود را به عنوان پيش درآمد در آغاز آواز اصفهان  ساخته شده توس
نواخته اند و پس از آن هم گوشه ها به صورت بداهه نواخته شده اند. من نيز مى خواستم 
اين تجربه را داشته باشم و ببينيم كه ما چگونه در اين زمان مى توانيم به اين صورت 
موسيقى رديف دستگاهى را ارايه كنيم و اينكه مخاطب چگونه مى تواند با اين نوع از 

ارايه موسيقى دستگاهى ارتباط برقرار نمايد. 
 چه دستگاه هايى را براى اجرا در اين كنسرت در نظر داريد؟  �

سه گاه، چهارگاه و ماهور. 
 آيا اين نحو از اجرا را براى اولين بار از شما شاهد هستيم؟  �

البته در گذشته و در خارج از ايران مشابه اين برنامه را داشته ام اما در ايران اولين بار 
است كه به اين صورت، موسيقى دستگاهى را ارايه مى كنم. 

 اجراهاى خارج از ايران هم به همين اندازه مفصل بوده اند؟  �
نه! فقط در هر برنامه يا اجرا، سه- چهار قطعه اجرا كرده ام. آن زمان به اين صورت 

اجراها را تنظيم نكرده بودم. 
 چرا به اين صورت تاكنون در ايران اجرا نداشته ايد؟ شما كنسرت هاى فراوانى  �

در ايران برگزار كرده ايد... 
مخاطب ايرانى خيلى مايل به شنيدن سازِ تنها نيست. بيشتر مخاطبان در ايران 
مايل هستند اجراى موسيقى را به صورت گروه نوازى و با قطعات از پيش ساخته شده و 
تنظيم شده همراه با صداى خواننده بشنوند. برنامه هايى مثل آنچه قرار است اجرا كنم، 
از نوع موسيقى كالسيك ايرانى است كه مخاطب خاص خود را دارد. مخاطب چنين 
برنامه هايى از قبل مى داند كه در چه نوع كنسرتى حاضر مى شود. به همين دليل به 
نظر من براى تك نوازى بايد سالن كوچكى در نظر گرفته شود. در اولين قسمت از اين 
مجموعه، من سالن مهر حوزه هنرى را انتخاب كردم كه سالن كوچكى است و حدود 

130نفر ظرفيت دارد و مى توان بدون دستگاه هاى صوتى در آن موسيقى اجرا كرد. 
 يعنى در اجرا از ميكروفن و دستگاه هاى تقويت و پخش صدا استفاده نكرديد؟  �

همينطور است. 
 چرا؟  �

ــيقى  ــيقى ارتباط برقرار كند. اجراى موس براى اينكه مخاطب بتواند بهتر با موس
دستگاهى ايران به صورت تك نوازى در سالن هاى بزرگ خيلى خوب از آب در نمى آيد. 

مخاطب بايد از نظر تعداد كم باشد. حداكثر 150نفر. 
 اگر تعداد عالقه مندان حضور در اين برنامه ها بيش از اين باشد چطور؟  �

خوشبختانه آنقدرها هم از اين نوع برنامه ها استقبال نمى شود! 
 اما سالن «ايران» فرهنگستان هنر خيلى هم كوچك نيست!  �

ــالن «باربد» را براى اين اجراها در نظر گرفته بودم كه سالن كوچكى  بله! ابتدا س
است. اما طرح اين سالن به گونه اى بود كه نبايد صندلى در آن نصب مى شد. متاسفانه 
ــده و طورى است كه جلو ديد مخاطب را مى گيرد.  ــالن صندلى نصب ش براى اين س
ــيند و نوازندگى كند. به همين  مخصوصا هنگامى كه نوازنده بخواهد روى زمين بنش
دليل مجبور شدم از سالن ايران استفاده كنم. اينجاست كه باز مجبور هستم از ميكروفن 
و دستگاه هاى تقويت صدا استفاده كنم.  اى كاش طرح اوليه براى سالن «باربد» لحاظ 

مى شد و در اين سالن ها صندلى نصب نمى شد. 
 سالن بدون صندلى و بدون ميكروفن! كمى عجيب به نظر مى رسد!  �

در اينگونه سالن ها كه به صورت نيمكت يا پله مانند ساخته مى شوند براى نشستن 
ــك ابرى كوچك وجود دارد و مخاطب هم مى تواند مثل نوازنده  هر مخاطب، يك تش
روى زمين نشسته و موسيقى را گوش كند. سال ها قبل كه در فرانسه كنسرت هايى 
داشتم، با اينكه اروپايى ها از صندلى خيلى استفاده مى كنند، در اكثر مواقع مى ديدم كه 
مخاطب روى زمين مى نشيند. تهيه كنندگان برنامه ها مى دانستند من كه يك نوازنده 
ــينم و آنها هم بر همين اساس، چنين  ــرقى هستم هنگام اجرا روى زمين مى نش ش
سالن هايى را انتخاب مى كردند. گاه دركنسرت هايى كه در پاريس داشتم يك سن يا 
سكوى كم ارتفاع براى من در نظر مى گرفتند كه برخى از مخاطبان هم روى اين سن 

مى نشستند و موسيقى را دنبال مى كردند! 
 آيا ايجاد اين نوع سالن ها در فرهنگستان هنر به پيشنهاد شما بود؟  �

بله! ولى بعدها ديگر با من مشورتى نشد و در اين سالن ها هم صندلى نصب شد و 
از نظر من طرح اصلى با اين كار از بين رفت. 

 آيا اين مجموعه اجراها در آينده به صورت صوتى يا تصويرى منتشر خواهند  �
شد؟ 

ــت كه از اين سالن به عنوان يك استوديو استفاده  يكى از اهداف اصلى من اين اس
كنم. 
 چرا از استوديو استفاده نمى كنيد؟  �

چون در استوديو مخاطب نيست و نمى توان اجراى خوبى به صورت بداهه داشت. 
ــرايط زمان، مكان و مخاطب، مهم و  ــه ركن مهم يعنى ش براى يك اجراى خوب س
ــالن حاضر  ــى مخاطبانى اين برنامه را انتخاب مى كنند و در س ــت. وقت تاثيرگذار اس
مى شوند من با شنوندگان خوبى سروكار دارم. مهم نيست تعداد اين شركت كنندگان 
در آن سالن چند نفر خواهد بود. پنج ـ شش نفر هم باشد كافى است. اگر تنها، يك 
مخاطب مشتاق در سالن باشد همان يك نفر هم براى اينكه نوازنده را سر ذوق بياورد 
كافى است. اميدوارم بتوانيم اين برنامه ها را به صورت يك مجموعه منتشر كنيم تا اگر 
كسى خواست موسيقى رديف را به صورت مجلسى نيز گوش كند، اين مجموعه هم 

در اختيار او باشد. 

شما در كشورهاى مختلفى كنسـرت برپا كرده ايد.  �
اين رفت وآمدتان به كشورهاى مختلف باعث نشده كه در 

ايران با مشكل مميزى مواجه شويد؟ 
ــايد هم ايراد كار همين باشد. مشكل را به من بگويند تا من هم جوابگو باشم.  ش
چه كار بايد مى كردم؟ اين حرفه من بوده و زندگى ام را روى اين كار گذاشته ام. وقتى در 
داخل، امكان اجرا ندارم چه كار بايد كنم؟ خدا لطف كرده و چند نفر من را مى شناسند. 
ــم؟ قبال مغازه اى داشتم كه ورشكست شدم و تصميم  ــته باش از كجا بايد درآمد داش

گرفتم از همان راه آواز خواندن امرار معاش كنم. 
 به دليل ورشكستگى به حرفه خوانندگى برگشتيد؟  �

بله. اينها همه اتفاقاتى است كه باعث مى شود شما به سمتى كشيده شويد. من 
مجبور بودم به خارج از كشور بروم. مگر كسى به من گفته بود كه نرو و داخل ايران 
ــاال بردند و گفتند آنجا چه كار مى كنى؟ گفتم خوانندگى  ــه بار من را ب بخوان؟ دو، س
مى كنم. گفتند با كسى يا گروهى تماس ندارى؟ گفتم من اصال در اين وادى ها نيستم. 
ــدش را به  تا اينكه فرزندم در بلژيك فوت كرد. 18ميليون تومان هزينه كردم تا جس
ايران برگرداندم. چه بايد مى كردم؟ جمعيت زيادى براى مراسم آمدند و حدود 20روز 
ــال 72، 18ميليون مبلغ زيادى بود و ديگر به سيم آخر زدم. من  ــم داشتيم. س مراس
سابقه قديمى در كاسبى دارم. ورشكست شده بودم و يك مقدار هم از بانك وام گرفته 
و بدهكار بودم. مجبور بودم به سراغ خوانندگى بروم. اينها گفته هاى دلم است و شايد 
ــراغ دارم كه كافه هم داشته اند ولى كارى به آنها  ــما مربوط نباشد. كسانى را س به ش
نداشته اند. من كه فقط آواز مى خواندم تا مشكالتم را حل كنم. مشكل اينجاست كه 
كسى نمى خواهد به من بگويد ايراد كار كجا بوده. اصال من را نخواستند كه بگويند اين 

آهنگ ها را چرا مى خوانى تا جواب بدهم.  
اخيرا مجله بين المللى بيدون Bidoun كه يك نشريه معتبر در حوزه فرهنگ  �

و هنر است شما را خواننده اى معرفى كرده كه همچنان افسانه هاى «بازار تهران» را 
روايت مى كند. به نظر مى رسد شما يك انزوا را انتخاب كرده  ايد. ارزش ندارد كه از 
اين خلوت و انزوا بيرون بياييد؟ چون افرادى به همين داليل از نام شما سوءاستفاده 

مى كنند و شما را خراب مى كنند... 
من اصال در اين وادى ها نيستم. به ميهمانى هايى رفته ام ولى به محض اينكه متوجه 
 شده ام نمى توانم جو آنها را قبول كنم - با اينكه نياز مالى داشتم - از آن جمع خارج 
ــده ام. امام حسين(ع) گفته اند اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد. من قدم به جايى  ش
مى گذارم كه در آن راحت باشم و دردسر نداشته باشد. جايى غذا مى خورم كه مى دانم 
در گلويم  گير نمى كند. من اخالق بخصوصى دارم كه االن در بازار رو به افول گذاشته 
شده. اين روزها، سروقت حاضر شدن خريدار ندارد. اگر بخواهند كمى كالس بگذارند 

نيم ساعت ديرتر حاضر مى شوند. ولى هميشه كارم طبق مقررات بوده است. 
 بـازار، عناصـرى در خود دارد. مثـال وقتى مى گوييم بازار تهـران يا اصفهان  �

فقط نام دو قطب اقتصادى را بر زبان نمى آوريم. كسى كه در بازار زندگى مى كند 
خوش مشربى و سـروقت بودن و نظم در كارش است. شما هم اصالتا چون بازارى 
بوده ايد اين روحيه را حفظ كرده ايد. روحيه اى كه االن ديگر وجود ندارد و تقريبا از 
بين رفته. االن زرق و برق هايى ما را مشغول خود مى كند. كمتر به خودمان رجوع 
مى كنيم. بيشتر مجذوب دنياى ُمد و مظاهر زندگى مدرن هستيم. طبيعتا فردى 
مانند شما در اين فضا، به خلوت و سكوت پناه مى برد. اما اين سكوت و انزوا تا كى 

ادامه خواهد داشت؟ 
ــا مى روم چند نفر دورم  ــما چه بايد كنم؟ با اين موقعيت و وضع، هرج به نظر ش
جمع مى شوند. بعد به من مى گويند چرا جمعيت را دورت جمع كرده اى؟ به من گفته 

مى شود كه ممنوع الصدا هستم و اجازه ارايه دادن كارت ويزيت ندارم. 
رسما اعالم شده كه ممنوع الصدا هستيد؟  �

خير. 
يعنى به شما نامه اى در اين زمينه داده نشده است؟  �

مگر اين كار را مى كنند؟ 
به بعضى ها رسما اعالم مى كنند كه ممنوع الصدا هستند...  �

خير. من كه واقعا خواهان هستم اين كار را بكنند. فقط مى گويند يك مقدار دست 
نگه داريد. بايد بروم التماس كنم كه بتوانم بخوانم؟ با اينكه مغازه ام خالى است اما براى 
روز مبادا پيش بينى كرده ام اگر نتوانستم خوانندگى را ادامه بدهم در همين مغازه شروع 
به كار كنم. من اهل اين حر ف ها نيستم. اينها به من ياد دادند كه چه كنم. موسيقى 
ــته هستيم. تمام  جديد موفق نبوده به اين دليل كه من و امثال من در اصل بازنشس
دنيا به موسيقى مردمى بها مى دهد. اينجا اين نوع موسيقى را نداريم. اگر هم موسيقى 
مردمى داشتيم زمانى از ته دل خوانده مى شد اما االن مدام با مميزى روبه رو مى شود و 
مى گويند مفهوم ندارد.  آهنگى خوانده ام به اين عبارت: «تو مثل طلوع خورشيد، گاهى 
ــه شفاى دردى. تو خودت زندگى  ــرخى گاهى زردى، تو مثل دوا مى مونى كه واس س
ــت. يا: «تو مثل معبدهاى قديم چينى، منم  ــتى» اين يك شعر كوچه بازارى اس هس
اون عابد پيرى/ كه به عشق تو اسيرم/ مثل اهرام ثالثه توى مصرى/ كه وجودم شده 
افسون/ تو بيا نذار بميرم» اين يك شعر كوچه بازارى است. آيا اجازه پخش اين كارها را 
مى دهند؟ همه اينها داستان دارد. داستان هاى جديد، خيلى مبتذل است. البته اشكالى 
ندارد. تا مردم نخواهند، خواننده نمى تواند بخواند؛ مردم مى خواهند. من دستگاه ها را 
ــتم اما هر سازى كه نوازنده بزند، وفق آن مى خوانم. نمى دانم اين ابوعطاست،  بلد نيس
شور است يا... اين به خاطر عشق است. خيلى ها مانند اكبر عبدى دوره اى نديده  اند اما 
بهترين كارها را ارايه مى كنند. در اين كار بايد عشق، حاكم باشد. موسيقى ما االن مرده 
و ديگر طورى نيست كه يك كارگر شبكار، بتواند از آن لذت ببرد. در حالى كه موسيقى 
جزيى از قانون زندگى است. نمى دانم چرا موسيقى فراموش شده است. سال ها پيش به 
مناسبت روز مادر، آهنگ من از راديو پخش شد. مشغول رانندگى بودم كه متوجه شدم 

راديو در حال پخش آهنگم است. توقف كردم و كنار خيابان نشستم و گوش كردم. باور 
نمى كردم آهنگ من  در حال پخش است. اگر بخواهى عشق را در بند كنى نمى توانى 
كار خوبى ارايه كنى. من به اينجا رسيده ام و نمى دانم شما ايده من را قبول داريد يا نه. 

نسـل جوان، سـادگى صدايتان را دوسـت دارد و مهم برايش اين اسـت كه  �
به مخاطب دروغ نمى گوييد... 

ــال چيزى كه نمى فهمم و حس نمى كنم  ــتى ديگر خريدار ندارد. من دنب  روراس
نمى روم. يكى از اين موارد سياست است. اما دردم را مى گويم و مى گويم من به تو شكوه 
ــته اى از اين دولت  نكنم چه كنم؟ در اوايل دوره دولت كنونى به من گفتند چه خواس
دارى؟ گفتم ايشان (رييس جمهور) آنقدر خودش گرفتارى دارد كه به حل مشكالت من 
نمى رسد! من از پارتى بازى بدم مى آيد.  كسى را جز خدا ندارم. خدا اگر صالح مى دانست 
ــمت خوانندگى مى برد. همه چيزم را مديون خدا مى دانم. بعضى شب ها با  من را به س
خداوند درد دل مى كردم و براى خدا مى خواندم. صبح كه بيدار مى شدم مى  ديدم همان 
ــده بود جور شده و آبرويم نمى رفت و مى توانستم  وامى را كه با پرداختش موافقت نش
بدهكارى هايم را پرداخت كنم. منزلى در اكباتان داشتم كه 2/5ميليون فروختم تا در 
زمان انقالب مشكلم حل شود. بعد از انقالب چون كار ديگرى جز خوانندگى بلد نبودم 
بدهكار بودم. حاج آقايى بود كه منزلى در سرچشمه به من كادو داد. فقط اين دارايى را 
داشتم كه فروختم و با قرار پرداخت اقساط يك منزل ديگر خريدم. بعد از انقالب چون 
از نظر مالى در مضيقه بودم منزلم را فروختم و بدهى هايم را پرداخت كردم و با مابقى آن 
يك آپارتمان خريدم كه بعد از آن هم فرزندم فوت كرد و مشكالت پشت سر هم آمدند. 
اگر من در خارج از كشور مى خوانم به علت مشكالت مالى بوده است. پارتى همه چيز را 
حل مى كند. من طرفداران جوان زيادى دارم اما هيچ گاه از آنها چيزى نخواسته ام. چون 
يك ايرانى ام و خواهان صلح و صفا. دو سال قبل تعدادى از جوان ها آمدند و براى من 
گل آوردند. وقتى از آنها تشكر كردم يك نفرشان بيرون ايستاده بود و سيگار مى كشيد. 
گفتند او دوست ماست و بعد از تمام شدن سيگار مى آيد و به من گفتند عمو جواد اين 
آقا خيلى عاشق شماست. آن جوان آمد و دست من را بوسيد. گفتم شنيده ام خيلى من 
را دوست دارى. گفت بله اگر ناراحت نمى شوى از مادرم هم بيشتر! گفتم پس چرا سيگار 
مى كشى؟ مگر من سيگار كشيده ام؟ چرا موهاى سرت را اين طور درست كرده اى؟ چند 
روز بعد خانمى با من تماس گرفت و گفت شما فرزند من را نصيحت كرده ايد كه سيگار 
نكشد و ديگر نكشيد. فهميدم مادر همان پسر بوده است. خالصه اينكه خدا و جوان ها 
من را محبوب كرده اند. مى خواهم همه اينها را بنويسيد تا همه بدانند. اما خيلى ناراضى 
هستم چون خيلى در حق من كم لطفى كردند. كشاورزهايى در قم و كاشان بودند كه به 
من مى گفتند ضبط شراكتى خريده ايم و با آن آهنگ  هاى شما را گوش مى كنيم. شما در 
ابتدا به مستند پسر آقاى كيارستمى اشاره كرديد. سه سال پيش سناريويى پيشم آوردند 
ــازند. اين سناريو هنوز دست من مانده. اين داستان  تا طبق آن فيلمى از زندگى ام بس

زندگى من است كه يسارى مى گويد: خداحافظ تهران. 
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