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گفتوگو با اسفندیار قرهباغی خواننده انقالبی

ندا سیجانی

اسفندیارقرهباغیازجملههنرمندانیاستکهازهمانسالهایابتداییانقالباسالمی
و حتی در روزهای جنگ با ســاخت ســرودهای ملی و میهنی و ارزشــی همیشه همراه و
همسوبامردمحرکتکردهاست.آثاراودرتاریخانقالبباقیماندهاستوحسملی
ومیهنیاشرابهنســلهایبعدهممنتقلکردهاســت.خودشتوضیحمیدهدکهاز
نوادگانسردارملیاستوبههمیندلیلمفهوممیهنبرایاوبادیگرانمتفاوتاست.
قرهباغییکمبهمنماه78سالهشد،زادگاهاوکوچهقرهباغیهایتبریزاست.اودکترای
موسیقیکالسیکخودراازایتالیااخذکردوترومپت،سازتخصصیاشاست.باپیانو
یکهدرکنارآموزشآواز،سالهابهتدریساینسازهانیز
وویولن نیزآشناییداردتاجای 
پرداختهاســت.اوعالوهبرخوانندگی،تبحرباالییدرآهنگسازیداردودرمدتهشت
ســالجنگ،بیشاز 800سرودساختهاست.امابیتردیداثریکهبیشازهرکاردیگراو،
ازصداوسیمایایرانپخششده،سرود«امریکا،امریکا،مرگبهنیرنگتو»باآهنگسازی
احمدعلیراغبوشــعرحمیدسبزواریاست.بااودربارهموسیقیانقالبی،تولیدآثار
ملی-میهنی ،موســیقی پاپ امروز و نیازهای جامعه صحبت کردهایــم .اما بحث را از
همینسرودیآغازکردیمکهبرایسردارسلیمانیساختهاست.

فریدونهمکارمندرگروهکرتاالررودکی
بــود امــا بهدلیــل آنکه بــه رادیــو رفت و
قطعهای بهنــام «بادبادکها» را خواند
از تاالر بیرونش کردند و موسیقی دیگری
را پیــش گرفــت .البتــه یک بار ایشــان را
در کانــادا مالقــات کــردم ،آن روز آقــای
حسن یوســف زمانی و ســلیمان واثقی
هــم بودنــد .فریــدون فرهــی بهدلیــل
اینکه در آن ســوی آب ساکن شده است
بالطبع بــرای خودنمایــی در آنجا علیه
کشــورش کاری خوانده اســت که شــاید
به تصور خودش به شــهرتی دست پیدا
کند اما خیلی راحت بگویم خاک برسر
آن ایرانی که بــه ضرر مملکت خودش
در یــک کشــور دیگــر چنیــن فعالیتــی
داشته باشد .این افراد فکر میکنند هنر
کرد هاند.
 ëëاغلب کارهایی که به مناســبت پیروزی
انقالب اســامی شــنیده و پخش میشود
مربوط به همان ســالهای ابتدایی انقالب
اســت و بعد از آن کمتر شاهد تولید چنین
آثاریبودهایم.بااین حساببرایساخت
آثاری از این دســت چه پیشنهادی دارید؟
وظیفــه جشــنوارههایی چــون موســیقی
فجر که با عنــوان پیروزی انقالب اســامی
را هاندازیشد هاندچیست؟
تولیــد اندک این نــوع آثارمربوط به مراکز
متولــی موســیقی ماننــد وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی یا ســازمان صداوســیما
است.نمیخواهمبگویمبهتنهاییسنگ
انقــاب را به ســینه میزنم ،درموســیقی
کشورمان کســانی را میشناسم که یاوران
بســیار بســیار خوبــی بــرای ایــن هــدف
بودهاند ،چه بســا بیشــتر این افراد با خود
من همکاری داشــتند ولی به هرحال این
افراد بــرای ادامــه زندگی و امــرار معاش
خود نیاز به حمایت دارند .یک جشــنواره
آن هــم در روزهای خاص برگزار میکنند
که در  25ســال گذشته چند نفر بهصورت
ثابــت یا دبیر جشــنواره بودهانــد یا رئیس
جشنواره و جشنواره را به انحصار خودشان
درآوردهانــد و کار خاصــی هــم انجــام
نمیدهند.
ëëمــدت زمانــی در گــروه کــر صداوســیما
فعالیتمیکردید،چهشدکهاینهمکاری
ادامهپیدانکرد؟
یکی  -دو بار در تهران به تلویزیون دعوت
شــدم ،اما همــکاری تنگاتنــگ نداریم به
این علت که اهمیتی برای موسیقی قائل
نیســتند صدای من در  365روزسال تنها
در روز  13آبــان برایشــان عزیز اســت و در
مابقــی روزها برادرزادههــا و خواهرزادهها
ارجحیت دارند ،مشکل آنها ایناست که
من اهل سازهای ضربی نیستم و مسیری
کــه از روز اول انتخــاب کــردم تغییرپذیــر
نخواهدبود.
ëëبــاتوجــهبــهزادگاهشــما،شــهرتبریــزو
فعالیتدرآنجا،بهنظرشماچراموسیقی
اصیــل آذری آرام آرام از اصالــت خــود
فاصلهمیگیــردواینروزهابهصورتپاپ
آذریشنیدهمیشود؟
از روزی کــه گیتــار ،ارگ و ســینتی ســایزر
روی کار آمــد ،اصالــت از ســازهای آذری
گرفته شــد ،این ســازها درموسیقی آذری
بیگانهانــد امــا باالجبــار آنهــا را تلفیــق
کردند و به قول خودشــان خواســتند فرم
روز بســازند امــا اصالــت را از بیــن بردند.
دراینجا گمراهانی هستند که عالقهمند به
موسیقی باکو و مناطق اطراف آن هستند
امــا منظور مــا آذربایجان شــرقی و غربی
خودمان است ،نه جمهوری آذربایجان یا
باقیماندهکمونیستهایروس.بههمین
دلیــل کارهایی که در اینجا اجرا میشــود،
فقــط و فقط تقلید از موســیقی آن ســوی
مرز است.
ëëبهنظر شما شرایط سیاســی و اجتماعی
چقدررویموسیقیتأثیرگذاراست؟
بههر حال بیتأثیر نخواهد بود ،اگر مردم
کشــورمان رفــاه بیشــتری داشــته باشــند،
میتوانند به ســوی هنر گرایش پیدا کنند.
امــا جوانــی کــه درگیــر مشــکالت مــادی
زندگــیاش اســت ،چــون از راه موســیقی
به جایی نمیرسد بهدنبال بیزینسهای
یرود.
دیگر م 
ëëو در پایان چشــمانداز شــما از موســیقی
ایرانچیست؟
پنجــره روشــنی نمیبینــم مگــر آنکــه
خانوادههــا در این زمینه تالش کنند تا
آینده موسیقی ساخته شود .تا به امروز
موسیقی خوبی نداشــتهایم و تقلیدی
بوده است و اگر جسته و گریخته کسانی
در ایــن زمینــه بهصــورت خودجــوش
زحمــت کشــیدند و کارهایــی را انجام
دادنــد ،بهدلیــل آنکه حمایتــی وجود
نداشــت ،آرام آرام خســته شــدهاند و
کنار کشیدهاند.
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ëëشــمااثــریدربارهســردارشــهیدقاســم
ســلیمانی ســاختهاید کــه در ادامــه ســایر
کارهایانقالبیتاناست.
در مورد اثری که برای سردار شهید قاسم
سلیمانی ساختهام باید بگویم این کار با
صدای دو خواننده و آماده انتشاراســت.
حتــی کلیپی هم برای آن ســاخته شــده
امــا در آن برهــه زمانی بــه دالیل فضای
نامناســب در کشــور از تلویزیــون پخش
نشد و انشاءاهلل در یک موقعیت خوب
و مناســب از شــبکههای مختلــف ایران
پخــش میشــود .البته پیــش از این هم
کارهایی ســاختهام ،به عنوان مثال اثری
به نام «یا الهی» که مضمون آن نیایش
به درگاه الهی است و با صدای من و یک
خواننده دیگر اســت .این اثر با همراهی
گروه کر و یک ارکســتر بزرگ به سفارش
مؤسســه اوج ســاخته شــد و آن را به سه
زبان فارسی ،آذری و عربی خواندیم .کار
دیگرم به نــام «آذربایجــان» در مراحل
پایانی است که پخش آن هم به صورت
درون مــرزی و بیرون مــرزی خواهد بود.
قطعــه دیگر «ایــران» نــام دارد و با زبان
فارســی است که در دست تولید داریم و
هدفازساختآنبیانیکپارچگیملت
ایــران اســت .در این کار بــه قومیتهای
مختلــف کشــور اشــاره شــده و در کلیپ
تصویری آن نیز قومیتها با لباسهای
کــردی ،لری ،آذری ،خراســانی ،ترکمن،
بلوچی و ...نمایش داده میشوند.
ëëاصوالًموســیقیتــاچهاندازهبههمســو
شدنمردمبااتفاقاتتاریخی،اجتماعیو
حتیسیاسیکمکمیکند؟
منطیسالهازندگیهنریبهایننتیجه
رســیدهام که موســیقی میتوانــد معرف
انســجام یــک اجتماع ،فرهنگ یا کشــور
باشــد؛ کمااینکــه در دوران دفــاع مقدس
هــم شــاهد آن بودیــم و در روحیــه دادن
بــه رزمندگان اســام و حتــی از بین بردن
روحیه دشمن نقش مؤثری داشت .البته
این اتفاق و انسجام در همکاری و همدلی
شــکل گرفت و افراد بسیاری در این مسیر
بــا مــن یــار و همــراه بودنــد و تالشهای
شاعرانهشان سبب این انگیزه بزرگ بود.
از میــان این افــراد میتوانم به اســتادانی
چون محمود شاهرخی و حمید سبزواری
اشــاره کنــم که دیگــر در بین ما نیســتند،
همچنین آهنگسازان بســیار خوبی چون
زندهیــاد محمــد بیگلریپــور و نوازندگان
و تنظیــم کننــدگان و صدابردارانــی که با
ما تشــریک مســاعی داشــتند و همیشه و
درهمه جا از این بزرگواران نهایت تشــکر
را داشــتهام .بــه هــر حــال واقعیــت ایــن
اســت که فقط من نبودهام که در رســیدن
صدایم به شــهرت نقش داشــتهام ،گروه
دســتاندرکاری در کنــار و همــراه مــن
بودهاند که باعث شدهاند تا امروز به چنین
جایگاهیبرسم.
ëëاگرشماباچنیناعتقادیکارمیکنید،به
نظرتان چرا امروز کمتر به نقش سیاســی و
اجتماعیموسیقیتوجهمیشود؟
ایــن موضــوع از اشــتباهات و خطاهــای
سازمان صداوسیما و همچنین مسئوالن،
وزرا و مدیــران فرهنگی اســت ،خطاهای
آنهــا باعــث خوانندهپــروری شــده و
داللبــازی را مــد کردهاند .در حال حاضر
جوانهایی با ظاهر نامتعارف وارد میدان
موسیقی شــدهاند .این تصمیم مسئوالن
اســت کــه جامعــه را بــه گونــهای تربیت
کردهاند که هر کسی کنسرتی برپا میکند،
جوانها آنقدر فریاد میکشند که از هوش
میروند .عجیب هم نیســت ،به هر حال
مــا دلیل این اتفاقات را میدانیم .حتی از
انگیــزهای که در پس ترانههای آنهاســت
باخبریم ،شــعرهای سخیف و لباسهای
ســبک! وقتی این جوانان در سالن اجرای
کنســرت مینشــینند ،تنهــا چیــزی کــه
میبینیــد رقص نــور و دود فراوانی اســت
که در ســالن وجود دارد .در چنین فضایی

هم چشــم و مغز از موســیقی و ترانه آزار
میبیند و هم دود و فضایی که مخاطبان
را دربرگرفتــه موجــب آســیب بــه ریــه و
چشمها میشود .نکته عجیب اینجاست
که حتی ملودیها هم مشــخص نیست.
این قبیل خطاها باعث شــده تا موسیقی
اصیل به حاشــیه برود .مسألهای که فقط
موســیقی ســنتی و فولکلــور را تحت تاثیر
قرار نداده ،بلکه درباره موسیقی کالسیک
و مفهوم جهانــیاش هم صدق میکند.
در نتیجــه امروز ،حتــی متولیان فرهنگی
هم به جایی رسیدهاند که نمیدانند برای
بهبود این شــرایط چــه کاری بایــد انجام
دهند.
ëëاز مباحــث اجتماعــی کــه بگذریــم،
آگاهیبخشــی در حــوزه موســیقی از چــه
طریقیممکناست؟
بیش از چهل ســال است که در این رابطه
صحبت کردهام و میگویم آموزش اولین
و مهمترین راه برای آگاهیبخشی است.
البتــه ایــن مســأله بــه موســیقی محدود
نمیشود و تمام مباحث را دربرمیگیرد.
متأسفانه شرایط دانشکدههای موسیقی
و هنرستانهای ما رضایتبخش نیست
و همــان تعــدادی کــه مشــغول فعالیت
هســتند ،اغلب کارهای فرمایشــی انجام
میدهنــد و تــا به امروز خروجــی خوبی از
آنها ندیدهایم .در نتیجه در کنار این مراکز
علمی شاهد شــکلگیری آموزشگاههای
موســیقی متعددی هســتیم .البته از این
مراکز هم نمیتوان انتظار زیادی داشت،
بــه هــر حــال مدیــران ایــن مراکز بیشــتر
از آنکــه بــرای ارتقــای موســیقی تــاش
کننــد ،بــه دنبال اهــداف تجاری هســتند.
نمیگویــم همه ایــن آموزشــگاهها اما در
اغلــب آنها افرادی مشــغول آمــوزش به
فرزندان ما هســتند که از کمترین ســطح
دانــش برخوردارند .مجمــوع این عوامل
موسیقیمان را به جایی رسانده که امروز
شــاهد آن هســتیم؛ از همیــن رو افــرادی
همچون من که هیچ عنوان و مســئولیتی
ندارنــد ،کار خاصــی نمیتواننــد انجــام
دهند.
ëëشماپیشازایندرهنرستانهمتدریس
کردهایدوازدنیایآموزشمطلعهستید.به
نظرشما ضعفموجوددربخشآموزشی
از کتابهــا و ســرفصلهای تعییــن شــده
نشــأت گرفته یا بیشــتر تحتتأثیر افرادی
است که مشغول آموزش هستند؟ بحث
گزینش و انتخــاب هنرجویان هــم در این
میانمؤثراست؟
بــه گمانــم مهمترین مســأله را باید در
ســطح ســواد پاییــن آموزشدهندگان
جستوجو کرد ،البته هیچ ارادهای هم
بــرای ارتقــای ایــن دانش در مدرســان
ی است
موســیقیمان وجود ندارد و کاف 
بــا یــک تذکر کوچــک روبــهرو شــوند تا
بــه آنــان بربخــورد .البته همه افــراد به
ایــن صورت کار نمیکننــد .برای نمونه
ی است
حســین شــریفی یکی از جوانان 
که در تهران کار میکند و اغراق نیســت
اگر بگویم این پسر را مثل فرزند خودم
میدانــم .او یکــی از افــرادی اســت
کــه از جــان و دل در زمینــه ســلفژ و
ریتمشناســی کار میکند .از او اسم
میبــرم بــه ایــن دلیل که با اســم
بــردن از ایــن افــراد ،میتــوان
آنهــا را به ادامه راه تشــویق کرد.
امیدوارم بتوان فرصت آموزش
جمعــی بــه ایــن جوانــان داد و
مثالً تلویزیون امکانی در اختیار
آنان بگذارد تــا به جای آموزش
به بیست نفر ،به بیست میلیون
عالقهمند آموزش بدهند.
ëëبا توجه بــه نکاتی که اشــاره کردید
ارزیابیتــاناز ســطحآموزشــگاههای
موسیقیچیست؟
ســطح آموزشگاههای موســیقی آنقدر
پایین است که جای تأسف بسیار دارد.

ëëبــهتخصــصخودتــانبازگردیــم،این
روزهــابــهتدریــسآوازدرآموزشــگاههای
موسیقیمشغولهستید؟
در هیــچ آموزشــگاهی تدریس نمیکنم،
خودم اداره آموزشــگاهی را برعهده دارم
که البته هم اکنون تعطیل است.
ëëچراتعطیل؟
فعالیــت آن چنــدان بــه صرفه نیســت،
بویــژه که مــن برخــاف برخی بــه دنبال
سرکیســه کردن مردم نیستم .متأسفانه
ســلیقه جوانانمــان تحــت تأثیــر همین
مزخرفاتی که به اســم موسیقی به خورد
جوانان میدهنــد ،از میان رفته اســت .از
همین رو با کمتر داوطلبی برای یادگیری
آوازهای کالسیک و علمی اصولی روبهرو
هســتیم چرا که همه بــه یادگیری همین
موسیقیهای سخیف عالقهمند شدهاند.
به همین خاطر این روزها به آهنگســازی
و ضبط کارهای شــخصی خودم مشغول
هستم.
ëëیعنی خســته شــدهاید و دیگر امیدی به
بهبوداوضاعندارید؟
هر فردی آســتانه تحمل مشخصی دارد.
اگــر مجبــور باشــید هــر روز  10کیلــو بــار را
حمل کنید ،تا وقتی مسیر عادی است به
راه خودتــان ادامــه میدهید امــا وقتی به
مسیر کوهستانی برسید ،به ناچار از ادامه
کار بازمیمانید چرا که دیگر توانی برایتان
یماند.
باقینم 
ëëطیســهدههاخیــر،تعــدادخوانندگان
موســیقی آوازی آنقدر کم شــده که شاید
به انگشــتان دو دست هم نرسد ،فعالیت
همیــن تعــداد انــدک را چقــدر تأثیرگذار
یدانید؟
م 
برخــی از ایــن افــراد بــا مــن کار کردهاند،
از حمیــد حامــی گرفتــه تــا امیرتاجیک،
حمیــد غالمعلی و نیما مســیحا ،حمید
خنــدان و  ...برخــی از ایــن خوانندههــا در
زمــره دوســتان خــوب مــن بودهانــد و به
اجراهای قابل قبولی هم دست یافتهاند.
هــم کارکــرد خوبی دارند و هــم صداهای
مقبولی کــه نمیتوان منکرشــان شــد؛ با
ایــن حال معتقدم کــه محیط حتی برای
کار این افراد هم بســته است .چرا؟ چون
اینها به دنبال موسیقی و اجرای کممایه
نرفتهاند .شــما بــه اجرای این افــراد نگاه
کنیــد؛ حتی در انتخاب نوع پوشــش خود
هم به اصولی مقید هستند که خوانندگان
امروز پاپ به راحتی آن را زیرپا گذاشتهاند.
شما به چهره و پوشش اغلب خوانندگان
پاپ که توجه کنید حتی متوجه نمیشوید
کــه لبــاس زنانــه پوشــیدهاند یــا مردانــه!
قصدم توهین به جنســیت افراد نیســت
منتهامعتقدمهریکازمابایدحواسمان
به هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگی هم
باشد.
ëëعملکردفعاالنبخشموسیقیاصیلو
سنتیراچهطورمیبینید؟
از آنجایی که در موســیقی اصیل و سنتی
ت کمتری صــورت گرفته ،شــرایط
دخالــ 
در ایــن بخــش بهتــر اســت .با ایــن حال
پرچمــداران موســیقی ســنتیمان هــم
عالقــه چندانــی بــه ارتقــای دانــش خود
نشــان نمیدهنــد و تأکیــد میکننــد کــه
داشــتههای آنان به شــکل موروثی
اســت و بههمیــن شــکل هم
بایــد بــه نســلهای بعدی
انتقال پیدا کنــد .افرادی
که با نگاه بسته مشغول
فعالیــت درموســیقی
ســنتی هســتند هــم به
گمانــم راه بــه جایــی
نمیبرند چراکــه با علم
همسونیستند.

ëëآثــار افــرادی مثــل همایون شــجریان و
علیرضاقربانیرادنبالمیکنید؟
نه ،عالقهای ندارم و دنبال هم نمیکنم.
ëëآثارموسیقیپاپراهمپیگیرنیستید؟
موسیقی پاپ جایگاه مشخصی در عرصه
جهانــی دارد کــه در ایران قابل مشــاهده
نیست.
ëëتعریف شــخص شــما از موســیقی پاپ
چیست؟
سازبندی موسیقی پاپ با دیگر گونههای
موســیقایی تفــاوت بســیاری دارد ،حتــی
ارکستراســیون آن هــم متفــاوت از دیگــر
سبکهاست ،افزون بر این نوع خواندن،
اشــعار آن هــم ســبک و ســیاق خــاص
خــود را دارد .بــا ایــن حــال هیــچ کــدام از
اســتانداردهای موجود در موســیقی پاپ
در کشــور ما رعایــت نمیشــود .آن نوع از
موسیقی که به اسم موسیقی پاپ در کشور
ما رواج دارد ،اصالً موســیقی پاپ نیست.
اینهــا بدون توجــه به رعایــت قوانین این
سبکموسیقیمخاطبانرافریبدادهاند
و ســلیقه آنان را به ســمت و ســویی سوق
دادهاند که با موسیقی پاپ واقعی تفاوت
زیادی دارد.
ëëشمادرموسیقیاپراهمتخصصدارید،
ژانری از موسیقی که چندان شاهد حضور
آن در کشــور خودمان نیســتیم .از جایگاه
موسیقیاپرادرکشورخودمانهمبگویید.
اپــرا در کشــور ما نــه وجود خارجــی دارد و
نه حتــی جایگاهــی! تنها چند تــا پیرمرد
همچون من از بازماندگان این سبک باقی
ماندهانــد .اتفاقــاً بــه تازگی با خانــم «اریا
زند» و آقای رشــید وطندوست صحبت
میکــردم؛ اینهــا از معــدود بازمانــدگان
موسیقی اپرای ما هستند .حسین سرشار
کــه از دنیا رفته ،چند نفــر دیگر هم بودند
که مهاجرت کردهاند .نه! واقعاًدیگر کسی
باقینمانده.
ëëچرا اپــرا در ایران از میــان رفت؟ بحث
کمبــود فضــای الزم بــرای اجــرای آن در
میان است یا نبود افراد متخصص در این
زمینه؟
اپرا بخشی از موسیقی است که دو خواننده
زن و مرد باید به طور مشــترک دســت به
اجــرا بزنند؛ اتفاقــی که از ابتــدای انقالب
بهدلیــل محدودیتهــای دینــی متوقف
شده است.
صحبت در این باره بهدلیل پیوستگیاش
با مسائل مذهبی دشوار است که ترجیح
میدهــم بــه آن ورود نکنــم .بــا این حال
امیــدوارم موســیقیمان روزی به دســت
فرزندانمــان نجــات پیــدا کنــد و بــه راه
صحیح خود برود.
ëëبرگردیم به ساخت ســرودهای انقالبی
چون «امریکا امریکا» و ...که بیمناسبت
بهفضایبهمنماهنیســت.چهانگیزهای
سبب شد به ساخت کارهای ارزشی ،ملی
– میهنی و انقالبــی روی آورید؟ آیا پیش از
اینهمچنینآثاریتولیدکردهاید؟
زمانــی کــه حرفــه موســیقی را انتخاب
کردم تالش کردم دررســیدن به هدفم
مســیر درســت و ســامتی را طــی کنــم
و هیــچ گاه بهدنبــال موســیقیهای
بــازاری و پولســـــاز نرفتــم .در همــان
زمــان کــه کار را شــــــــروع
کردم ،مــــیتــــــوانستم
در کافـــــه ،کابــاره
و جشــــــــــنها و
یها بخوانم
عروســ 
اما هرگــز به چنین
چیزهایــی فکــر
نکردم و معتقد بودم
صــدا نعمتی از ســوی
خــدا اســت کــه باید

از آن بهــره درســت را ببرم و ســرانجام
توانســتم در این مســیر موفق شوم و به
هنرستان موســیقی بروم .در این رشته
تحصیــل کــردم و مــدرک گرفتــم و به
تهــران آمدم و در گروه کــر اپرای تهران
مشغولخوانندگیشدم.بعدازانقالب
هــم رهبــری گــروه کــر تــاالر رودکــی را
برعهــده گرفتم ،گروههای کر مدارس و
چند گروه در دانشگاه را راهاندازی کردم
و در گروه کر فولکلوریک رادیو تلویزیون
و گــروه کــر ملّی بــه سرپرســتی« اِولین
باغچهبان»فعالیتمیکردمودرتبریز
نیزگروهکربزرگیتأسیسکردم.درواقع
تمرکز کاریام را عالوه بر مسائل علمی
روی آمــوزش هم قــرار دادم .مــنزاده
تبریز هستم و در یک خانواده انقالبی به
دنیا آمدم و از نوادگان ستارخان ،سردار
ملی ایران هســتیم .درواقع مادربزرگ
مــن همسرســتارخان اســت ،بنابراین
نگاه ملی – میهنی و حماســی همیشه
در ذهن و قلب ما وجود داشــته است و
از این بابت نه مطلقاً پشیمان هستم و
نه به حرفهای دیگران توجه میکنم.
شــاید در نــگاه عدهای منفور باشــم و از
من خوششــان نیاید ،امــا من مملکتم
را دوست دارم و عاشق کشورم هستم.
ëëچرا از نگاه عــدهای انجام کارهای ملی و
میهنی ،هنرمند را به یک فرد سفارشیساز
تبدیل میکند؟ تا آنجا که به گفته شــما در
نگاهدیگرانمنفورتلقیمیشوند؟
عــدهای میخواهنــد مــرا یــک هنرمنــد
خــود فروختــه یــا امثــال آن رقــم بزننــد.
بسیارخوشــحالم که در زندگیام هیچگاه
دغدغــه مالــی نداشــتهام .پــدر بســیار
ثروتمندی داشتم که در آذربایجان شهره
اســت ،بنابرایــن هیــچگاه بــرای پــول کار
نکردم و از تعداد زیادی از هنرجویانم که
شــاید تا به امروز بیش از هزارنفر باشــند،
حقالزحمهمالیدریافتنکردم.
ëëآیاتابهحالتالشکردهایدکههنرجویان
یا همان نسل امروزموســیقی ،به ساخت
یــا خوانــدن موســیقیهایی بــا مضمون
اجتماعی ،تاریخی یا ارزشــی گرایش پیدا
کنند؟
ایــن موضــوع خواســته قلبــی من اســت
و همیشــه مشــوق هنرجویانــم بــودهام و
بارهــا و بارهــا تأکید کــردم بــرای کاری که
میخوانیــد ارزش قائــل باشــید ،چون که
ایــن کار در ادبیــات ،موســیقی و اجتمــاع
تأثیرگذار اســت .آهنگهایی که امروز مد
شــده ،بــرای یــک مقطــع خــاص جذاب
است .در دورهای خاص گل میکند و بعد
تــب آن فروکــش میکند و به فراموشــی
ســپرده خواهد شد .من سال  1350سرود
«ای ایران» را خواندم ،ســرودی که خیلی
قبلتــر از من بــا صدای مرحــوم زنده یاد
غالمحســین بنان خوانده شــده بود .من
در آن ســال این کار را با ارکســتر به رهبری
فرهــاد فخرالدینــی بازخوانی کــردم .این
ســرود درهرجــای دنیــا بــرای هــر ایرانی
موافق و مخالف ،چپ یا راست یا میانهرو
مــورد تأییــد و مقبــول اســت .یــا وقتــی با
شعرهای بسیار بســیار پرمعنای مرحوم
سبزواری سرود «امریکا امریکا» خواندم،
در آن سرود چهار ناسزا از قبیل دزد جهان
خواره ،روبه مکاره ،دیو ســتمباره و عقرب
جراره به سیستم امریکایی داده میشود
که معتقدم بحق گفته میشود .این سرود
سال  60- 61خوانده شده اما آیا تا به امروز
خــاف یکی از همیــن چهار ناســزا ثابت
شده است؟
ëëســرود «ای ایــران» بــه نوعــی اثــر ملی
محســوبمیشــودومانندکارهاییچون
«مــرغ ســحر»« ،تو ای پــری کجایــی» و...
قطعاتی نوســتالژی به حســاب میآید که
همچنــان به گــوش میرســد امــا کارهای
ارزشــی و انقالبی کــه در آن برهــه از تاریخ
ساختهشد،فقطدرروزهاییخاصازسال
شــنیدهمیشــودودرواقعمیتوانگفت
ایــننوعآثــاربــرایبرههایخــاصاز
تاریخایراناست.
خیــر ،اینگونــه نیســت میتوانــد
تاریخ مصرف دائم داشــته باشــد
اما در رأس دولت افرادی هستند
که مانــع پخــش کارهای ارزشــی
میشوند.
ëëچند ماه گذشــته در شــبکههای
اجتماعــی کاری پخــش شــد بــا
صدای فریــدون فرهی بــا ملودی
ســرود «ای ایران» اما بــا بازخوانی
جدیــد و یــک شــعر تــازه کــه کامالً
توهین به وطن است ،این خواننده
پیش از انقــاب این ســرود را با همان
فرم اصلــی «ای ایــران ای مــرز پر گهر»
خوانده بود .نظر شــما در مورد کار ایشــان
چیست؟
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تصویر میــاد کی مــرام در میان انبــوه مانکنها که روی پوســتر فیلــم «امیر»
نقش بســته تصویری جامع و گویا از شــرح زندگی او در میــان آدمکهای فاقد
شــور زندگی است .آدمهایی که به گفته سازنده فیلم بهخاطر معناباختگی به
انفعال رســیدهاند« .امیر» بهعنوان نخستین فیلم بلند نیما اقلیما ،تجربهای
جسورانه در فرم و بیان سینمایی است .این فیلم دو سال پس از تولید و حضور
در جشــنواره فیلم فجر در روزهایی به نمایش عمومی درآمده اســت که فصل
مناسبی برای اکران نیست .با وجود این ،اقلیما ابراز امیدواری میکند از اینکه
فیلمهایی مثل «امیر» فرصت اکران پیدا کرده و در معرض انتخاب مخاطب
قرار گرفتهاند تا شــاید جزو یادگاریهای ســینمایی ذهنشــان قرار گیرد .او فعالً
ســاخت دومین فیلمش با عنوان «شــمال» را به تعویق انداخته و قرار است
سریال «سیاوش» را برای شبکه نمایش خانگی تولید کند.
ëëیکی از وجــوه پررنــگ «امیر» فرم
بصری آن اســت؛ النگشــاتهایی
که در آن شــخصیتها به گوشه کادر
رانده شــدهاند .اصرار شما بر این فرم
و تأکیدتان بــر اینکه حتــی کاراکترها
را از گــردن بــه باال ببینیــم و تصویری
ناتمــام از آنهــا ترســیم کنیــد بــر چه
مبنایی اســت؟ اینکه شــرایط و فضا
آنهاراتحلیلدادهوتبدیلبهآدمهای
فروماندهدرگلکردهاست؟
فیلمســاز بــرای درک و فهــم بهتــر،
خــود را بــه اثــر ســنجاق نمیکنــد،
نمیتواندکنارفیلمبایستدوتوضیح
دهد کــه مقصودش چــه مفاهیمی
بوده و چه منظوری داشــته است .بر
اســاس نگاه مــرگ مؤلف ،ســازنده
بعــد از ســاخت فیلــم تأثیــری بــر
درک مخاطــب نــدارد و آدمهــا بــر
اســاس نــگاه شخصیشــان بــا کار
ارتباط برقرار میکنند .هر آن نگاهی
کــه حتــی ممکــن اســت بــا دیــدگاه
من فیلمســاز تفــاوت کامل داشــته
باشــد در نهایت برداشــتی است که
مخاطب از فیلم داشــته و بر همین
اســاس میتواند درســت هم باشد.
فیلمســاز مجموعهای از هر آنچه در
ذهن داشــته را بهصــورت متن و زیر
متن در کار قــرار میدهد و مخاطب
آنهــا را یــا به مــرور کشــف میکند یا
اینکه موفق به کشــف آن نمیشــود
و بــا دوبــاره دیــدن درکــش میکند.
بر همین اســاس خیلــی نمیتوانم
راجع به این مســائل توضیح بدهم
فقــط درباره فرم همیــن قدر بگویم
که منطبق بر معیارهای زیباشناسی
مورد عالقه من بوده که البته با حال
و هوای کاراکتــر و منطق روایی قصه
هم هماهنگی کامل دارد.
ëëفارغ از زیباییشناســی و قاببندی
گرافیکــی مدنظرتــان ،از ایــن فــرم
بصریحتماًمعناومفهومیرامدنظر
داشــتهاید که گفتوگو دربــاره آن به
فهمبهترفیلمکمکمیکند.
«امیر» ساختار و تجربه بصری روایی
که مخاطب در سینمای به اصطالح
هالیــوود یــا تعبیــر محترمانــه آن
سینمای بدنه (فارغ از قضاوت خوب
یا بد بودنش) تجربه کرده به چالش
میکشــد ،بههمین خاطر دیدن این
فیلــم کار راحتــی نیســت .مخاطب

بایــد صبوری کنــد چرا کــه بر خالف
جریان ســینمای سهلالوصول رایج
اســت و احتیــاج بــه تأمــل و تعمق
دارد .در واقــع «امیــر» فیلمی صرفاً
ســرگرمکننده نیســت اگرچــه قواعد
سرگرمی در حد ممکن در آن لحاظ
شــده اســت چــرا کــه بخــش عمده
سینما ســرگرمی اســت .هر آدمی با
قدری تأمــل در این کاراکتر میتواند
بخشی از وجود خودش را پیدا کند و
با کاراکتر اصلی در طول قصه ارتباط
برقرارکند.
ëëفضــای فیلــم و روایــت مینیمال
از آدمهای افســرده و تنهــا نزدیک به
فضای امــروز جامعــه اســت .امیر و
آدمهای اطرافش در اغلب صحنهها
موبایل به دســت مشغول گفتوگو
هستندامادرگفتوگویرودرروتوان
طگیریباهمندارند.
ارتبا 
تماصلیفیلممعناباختگیاستکه
به نوعی یک آسیب اجتماعی است
و عوامل مختلفــی دارد .بزرگترین
عامــل آن هــم تضــاد سیاســی،
اجتماعــی و اقتصادی اســت یعنی
همــان چیزی کــه مــا االن درگیرش
هســتیم و باید برای آن فکری کنیم.
اگر نه خردترین واحد جامعه یعنی
خانواده دچار فروپاشی میشود و به
همان نســبت هم کاراکتر در جامعه
دچار تضاد میشــود .این نسبت هر
روز بیشتر و بیشتر میشود مگر اینکه
فارغ از هر نگاه عرفی پای یک قاعده
اخالقی ارزشــی بایســتد و خــود را از
این معناباختگــی نجات دهد .همه
اینها چیزهای کلی اســت که تالش
کردیــم در زیــر متن باشــد و توضیح
دادن آن دردی را دوا نمیکنــد،
باید خود مخاطب با تماشــای فیلم
متوجــه آن شــود ،اگر نشــود ضعف
من اســت و اگر بشــود از هوشمندی
مخاطباست.
ëëیعنی بــه نوعــی کاراکترها مغلوب
شرایط میشوند چون این دیالوگ را
بارها میشــنویم که چه کار میتوانم
بکنم،خستهامو...
ایــن همــان انفعالی اســت که همه
بــه زبــان میآورنــد و امیــر بــه زبــان
نمــیآورد .معناباختگــی انفعــال
مــیآورد و این انفعــال باالخره یک
جایی گردن شما را میگیرد.

