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توگو با ايران
پرستو گلستاني در گف 
از نمايش كودك و نوجوان ميگويد

لبخند
به کودکی

آزاده مختاري

روی صندل�ي بن�د نبودن�د ،ميخنديدند پر ذوق ،دس�ت ميزدند با نش�اط،
موسيقي كه نواخته شد ،دستهايشان را باالي سر برده كوبنده ميكوبيدند،
و با ريتم ترانه انگار حرکت می کردند.
«س�اكت باش علي! آرام بنشين شاهين! مگر با تو نيستم شهاب؟ آرش مگر
نگفتم ساندويچ در سالن نخوريد؟ خوردنيها در كيف»...،
معلم ميگفت و بچهها س�عي ميكردند حرف گوش كن باشند ،ولي نميشد،
فضاي س�الن نمايش نميگذاشت كودكيش�ان را آرام كنند و ساكت همچون
بزرگس�االن بنش�ينند تا مبادا آدابي را زير سؤال ببرند .بازيگران نمايش كه
بر صحنه آمدند ديگر نش�د كه شاديش�ان را به حصار بكش�انند! خندههاي

چق�در در ايران به تئاتر کودک و
نوجوان توجه داريم؟
اگر تئاتر واقعاً رسالت فرهنگسازي
داش��ته باشد ،اين رس��الت در كار براي
كودك ب��ه مرات��ب مهمت��ر و خاصتر
اس��ت .اگر از سنين مدرسه و كودكي با
تكنيكهاي نماي��ش ،بچهها را پرورش
دهيم ،ميتوانيم تأثير فرهنگي مناسب
بر كودكان داش��ته باشيم .در همه دنيا،
اين فرهنگسازي با استفاده از جذابيت
نمايش در مدرس��هها صورت مي گيرد،
ولي متأسفانه سيستم آموزش و پرورش
ما به شكلي است كه چندان به اين بعد
تربيت توجه ندارد.
تئاتر همان اس��ت كه به آن نمايش
خالق ميگويند .در واقع با تئاتر كودك
ميتوان مهارتهاي زندگي را به بچه ياد
داد كه خود مقوله مهمي است.
به نظر ميرسد با ورود به دهه 70
كار نمايشي براي كودكان دچار كم
كاري شد ،چرا؟
س��طح س��ليقهها كمي اف��ت كرد و
مقص��ر اصلي اين كم كاري و بيتوجهي
تلويزي��ون اس��ت .كاره��اي نمايش��ي
تلويزي��ون ،ب��راي ك��ودكان س��طحي
است ،تنها به موس��يقيهاي «دينگيلي
دينگيل» ،دست زدن و خنديدن بسنده
ميشود .متنهايي كه اصول روانشناسي
كودك را رعايت كرده باش��ند بسيار كم
هستند و اين اصليترين مشكل است.
كار نمايش��ي براي كودكان كمرنگ
شده است.
اين كمرنگ شدن س��ه دليل اصلي
دارد .نخس��تين دليل به نگاه نادرس��تي
برمي گردد كه تلويزيون به كار نمايشي
كودك دارد .دومين دليل ،نگاه اش��تباه
بعض��ي از هنرمنداني اس��ت ك��ه براي
اين گروه س��ني فعاليت دارند و سومين
دليل به مس��ئوالن و متولي��ان تئاتري
برميگردد كه كار نمايشي براي كودك
را جدي نميگيرند و هر وقت حرف اين
گونه نمايش پيش ميآيد در ذهنش��ان
تصور يك كار س��اده ،س��هل و كم خرج
ترس��يم ميش��ود و در هم��ان ابعاد هم
همدل و همراه ميش��وند ،در حالي كه
در كار نمايش��ي كودك ،طراحي صحنه
و لباس بس��يار مهم اس��ت .موزيك ،نور

و رنگ همه و همه دركنار هم عناصري
هستند كه براي يك كار كودك و جذب
نگاه كودك براي مش��تاق نگريستن اثر،
الزم و حائز اهميت هستند.
در اي�ن نمايش ،موس�يقي حرف
پررنگ�ي داش�ت .از آهنگس�ازی
نماي�ش كودك بگوييد و اينكه چه
آيتمهايي بايد داشته باشد؟
كار براي كودكان در طراحي صحنه،
در طراحي لباس وچه موس��يقي ،اصول
خ��ود را دارد؛ اصولي كه اص ً
ال س��هل و
سطحي نيست.
مث�ل ً
ا درهمين نمايش ،ش��اهد يك
موسيقي كامل ،با خوانندگاني حرفهاي
هس��تيد .جن��س س��ازها از آن دس��ته
سازهايي است كه در كنسرتهاي غني
از آنها استفاده ميش��ود و اشعار واقعاً
براي اين كار سروده شده است.
به نظر من بايد بچهها را تش��ويق به
موسيقي خوب شنيدن و نمايش خوب
ديدن كرد و اين تش��ويق ب��ا كار خوب
براي آنها س��اختن ص��ورت ميگيرد.
حداقل ميتوانيم براي ساخت كار خوب
س��عيمان را بكنيم و من س��عي كردم
در اي��ن نماي��ش از خوبه��ا همكاري
بگيريم .طراح صحنه (منوچهر شجاع)،
طراح گريم (الله اسكندري) و آهنگساز
(س��ياوش لطفي) هستند؛ حرفهايهاي
تئاتر كه عناصر كار نمايش براي كودك
را خوب ميشناسند.
از آنج�ا ك�ه هم در دني�اي تئاتر
كودكان فعال بوديد و هم در نمایش
برای بزرگس�االن حضور داش�تید،
كار نمايش�ي در فض�اي ك�ودك
سختتر نيست؟
خيلي سختتر است.
از سختيهايش بگوييد؟
بايد به روانشناس��ي كودك مس��لط
باشيد .نيازهاي كودك و نوجوان امروز را
بشناسيد حال اين نيازها يك بخش كلي
و جهان��ي دارد و بخ��ش ديگر به فضاي
اقليمي كودكان و نوجوانان باز ميگردد.
بچههاي ما با بچههاي يك كش��ور ديگر
قطعاً متفاوت هستند ،پس بايد شناخت
كاف��ي از آنچ��ه در جامع��ه بچههاي ما
ميگذرد داشته باش��يم و بدانيم به چه
چيزهاي��ي ني��از دارند ،چ��ه چيزهايي

شادشان بلند شد و يك صدا گفتند «سالم» و محكم دست زدند.
«كوتولهه�اي رؤيايي» ،اين روزهاي ارديبهش�ت ،با قصه ش�يرين زندگي دو
مجس�مه كوچك باغچه ،كه جان ميگيرند و قصد س�فري رؤيايي به جزيره
رؤياها را ميكنند ،در فرهنگسراي ارسباران مهمان شهر تهران هستند.
قصه كوتولههاي رؤيايي به كارگرداني پرستو گلستاني بر صحنه نمايش رفته
است .او كه سالهاست كار نمايش كودك و نوجوان را پيگيرانه ادامه ميدهد،
توگو با ايران نشس�ت و
دقايق�ي بعد از اجراي روز چهارم اين نمايش به گف 
م�ا به بهانه نگاهي ب�ه اين تئاتر ،از نماي�ش براي ك�ودكان و نوجوانان از او
پرسيديم؛ هنري كه در همه كشورها به اندازه کتابخوانی مورد توجه است.

خوشحالش��ان ميكن��د ت��ا در ادامه به
آنجا برسيم كه پرداختن به چه مواردي
ميتواند س��تون يك قصه نمايشي شود
كه نگاه كودكان را كنجكاو ديدن كند و
با كار ارتباط فكري برقرار كنند ،خود را
سهيم در نمايش بدانند و صندلي سالن
را ميانه نمايش ترك نكرده ،نروند.
بعد از توجه به اي��ن موارد ،توجه به
بخش نمايش��ي هم بايد مدنظر باشد و
اينكه قص��دداري با قص��ه اين نمايش
چه چيزي ب��ه بچهها بياموزي كه وقتي
از س��الن خارج ش��دند به آن فكر كنند
تاح��دي كه در مورد آن با مربي ،مادر و
پدر به صحبت بنشينند .همه و همه اين
موارد ،سختي كار نمايش براي كودكان
و نوجوانان است.
وقتي براي خريد كتاب ميرويم،
چشم مان به دسته بنديهاي گروه
الف ،ب ،ج و د ميخورد كه هر كدام
بيانگر گروه سني مخاطب است .در
فضاي نمايش كه چنان دور از دنياي
كتاب و كتابخواني هم نيست ،چنين
دستهبندياي وجود دارد؟
بله.
پس چگونه است که من با ورود به
دهه س�وم زندگيام به حتم با گروه
س�ني الف فاصله سني زيادي دارم
اما برايم تماشاي اين نمايش جذاب
بود ،با آدم كوتولههاي داس�تان ،با
آن لباسه�ا و گريمش�ان به دنياي
نوستالژيها كشيده شدم ،رفتم به
كودكيها ،انگار دس�ته بندي گروه
سني در فضاي نمايش را نبايد زياد
هم جدي گرفت...
در اي��ن نمايش ،تمام س��عي ام اين
بود كه كار براي همه سنها باشد ،يعني
هم بچههاي خردسال و مهد كودكيها
كه همان گروه الف ميش��وند با نمايش
ارتب��اط برق��رار كنن��د و هم ب��ه خاطر
جاذبههايي كه در ساختار نمايش لحاظ
ش��ده اس��ت براي مقاطع مختلف سني
جذاب باشد.
ب�ه نظ�ر ش�ما بزرگس�الي كه به
تماش�اي نمايش كودك ب�رود چه
هديهاي به خود داده است؟
در وجود من هميشه كودكي حضور
دارد و زنده اس��ت .يكي از چيزهايي كه

انسان با آن زنده ميماند ،همين كودكي
او اس��ت .وقت��ي بزرگس��الي ب��ه دوران
كودك��ي در قالب تماش��اي يك نمايش
برميگ��ردد ،بالطب��ع چيزهايي كه روح
انسان را كثيف ميكند كنار گذاشته ،در
آن دقايق ،خود را به نوس��تالژي كودكي
ميس��پارد و اجازه ميده��د زالليهاي
روح انسان خودنمايي كند.
وقتي اين رهايي در انسان ايجاد شد،
آن زمان است كه با كار نمايشي كه براي
كودكان ساخته شده است ارتباط برقرار
ميكند و انس��اني كه بتواند كثيفيها را
كنار زده ،زالليهاي كودكي را دوباره در
خود زنده كند ،به نعمتي بزرگ دس��ت
يافته است.
وقت�ي ب�ه تماش�اي نماي�ش
بزرگس�االن ميرويم اغلب بس�يار
م�ؤدب و متي�ن نشس�ته و ح�رف
نميزنيم ،سعي ميكنيم در سكوت
چشم به صحنه بدوزيم حتي اگر كار
كمدي هم باشد تالش ميكنيم كمتر
بلند بخنديم و سعي در سنجيده و
بج�ا خندي�دن داري�م ،و اما اغلب
ميگوين�د م�ردم ايران را س�خت
ميتوان به خنده واقعي رساند حال
چرا همين مردم سخت خنده ،پاي
ديدن نمايش كودك مينش�ينند با
صداي بلند ميخندند؟
اين از اشكاالت ما آدم بزرگهاست.
ما آدم بزرگها اصوالً همه چيز را سخت
ميگيريم ،ازهمه چيز تراژدي ميسازيم،
خود واقعي نيستيم ،خودي هستيم كه
نقش و نق��اب داريم .من خودم اينگونه
نيستم ،وقتي كار كمدي خوب ميبينم،
ميخندم ،بش��دت ميخن��دم ،با صداي
بلند ،فكر نميكنم آيا اينجا خنديدنم بجا
اس��ت يا نه؟ آنجا كه به حقيقت خندهام
ميگيرد ميخندم ،شايد به دليل همين
روحي��هام كار ك��ودك ميكن��م زيرا در
اين فضا آنقدر پاكي اس��ت و با كودكاني
پاك در رابطه هس��تي ك��ه نميتواني با
چهره و رفتاري نق��اب زده كار كني.در
تئاتركودك خود را ميش��كني ،نقش و
نقابه��ا را كنار ميگذاري و خود واقعي
خود ميشوي.
در بخش�ي از نماي�ش از ب�اال
سرتماش�اگران ،يك دفعه همراه با

اگر تئاتر واقع ًا رسالت
فرهنگس�ازي داشته
باش�د ،اي�ن رس�الت در كار
براي كودك به مراتب مهمتر
و خاصت�ر اس�ت .اگ�ر از
س�نين مدرس�ه و كودكي با
تكنيكه�اي نمايش ،بچهها
را پرورش دهي�م ،ميتوانيم
تأثي�ر فرهنگ�ي مناس�ب بر
كودكان داشته باشيم

سطح س�ليقهها كمي
اف�ت ك�رده و مقص�ر
اصل�ي اي�ن ك�م كاري و
بيتوجه�ي تلويزيون اس�ت.
كاره�اي نمايش�ي تلويزيون،
براي كودكان س�طحي است،
تنها به موسيقيهاي «دينگيلي
دينگيل» ،دست زدن و خنديدن
بسنده ميشود .متنهايي كه
اصول روانشناس�ي ك�ودك را
رعايت كرده باشند بسيار كم
هس�تند و اي�ن اصليتري�ن
مشكلاست

موزيكي كه مضمون آموزشي داشت
تكه روزنامههايي كه نشانه زباله بود
بر س�ركودكان ريخته شد تا لمسي
از ريختن زباله در خيابان و گوش�ه
كنار ش�هر يا فضاي س�بز به آنها
انتقال دهد.
ما به عنوان آدم بزرگ ،وظيفه داريم،
به كودك راهنمايي بدهيم .چطور وقتي
كودك هنوز راه رفتن ياد نگرفته اس��ت،
دس��تش را ميگيريم ،تا براي نخستين
مرتبه گام برداش��تن را تجربه كند و در
ادامه راه برود ،نمايش هم به دليل همان
رسالت فرهنگسازي كه دارد ،دست بچه
را ميگي��رد ،يك جاهايي يك چيزهايي
به او ميدهد و او را در شرايطي مياندازد
كه می ش��ود ت��ا او ب��ه نتيج��ه دلخواه
نزديك ش��ود ،مث ً
ال ب��ا آن تكه كاغذها و
روزنامههايي كه بر س��ر تماشاگر كودك
ريخته ميشود به او رفتار نادرستي كه در
ريختن زباله در سطح شهر ،جویها،كنار
س��احل دريا و جنگلها...انجام ميگيرد
يادآوري ميش��ود تا بچهها نتيجهگيري
كنن��د و همان ط��ور كه ديدي��د ،وقتي
روزنامهها از باال برسرش��ان ريخته شد و
تع��دادي بر زمين افتاد با اخم و ناراحتي
از صندلي هايش��ان بلند شدند ،اعتراض
كرده و ش��روع به جمع كردن كاغذها از
روي زمين كردند.
اين تصوير هرگز از ذهن يك كودك
خارج نخواهد ش��د ،ح��ال وقتي پس از
ثبت اين تصوير بزرگس��الي در نقش پدر
يا مادر يا ه��ر فردي از نزديكان را ببيند
كه زباله در سطح شهر وطبيعت ميريزد
ياد اي��ن صحن��ه ميافتد ،حتم��اً تذكر
ميده��د و در نهايت اي��ن كودك روزي
فردي بزرگسال از جامعه ما ميشود كه
با اين تفكر نقش گرفته در ذهنش ،شهر
را كثيف نميكند.
ما ي��ك تلنگ��ر كوچك ب��ه تفكر او
ميزنيم كه اين تلنگ��ر آموزش نهادينه
در انديش��ه او ميش��ود ،اين رسالت كار
نمايشي براي كودك است.
ضعيفترين نماي�ش براي كودك
چه نمايشي ميتواند باشد؟
ضعيفترين كار براي كودك با تفكري
ش��كل ميگيرد كه او را نادان فرض كند
و با خود فكر كند بچه است و نميفهمد
پس يك كار نمايشي براي او بسازيم كه
چند دقيقه بخندد و برود.
بچهه��ا بخصوص بچهه��اي امروزي،
آگاه ،با شعور و با درك باال هستند ،ما با
كودكان نسل جديد ارتباطات ،اينترنت و
و و ...رو به رو هستيم ،اين بچه نميتواند
ناآگاه باش��د .پس به اندازهاي كه متوجه
ميشود و ميفهمد بايد كارهاي نمايشي
برايش بسازيم.
ب�د نيس�ت اينجا كم�ي از فضاي
كودك خارج ش�ده به نمايش براي
نوجوانها نيز نگاهي بيندازيم ،اص ً
ال
در ايران كار نمايشي براي نوجوانان
انجام ميشود!؟
كار ب��راي نوجوان��ان انجام ميش��ود
ول��ي خيلي كم ،آن ه��م به دليل اينكه
متأس��فانه س��الن متمركز نمايش براي
نوجوانان نداريم ،تنها دوسالن وجود دارد،
ت��االر هنر و تاالر كان��ون و اكنون مدتي
است فرهنگسراي ارسباران نيز به اين دو
سالن اضافه ش��ده است كه تنها صبحها
فضا براي كار نمايش كودك دارد ،تصور
كنيد در ش��هري به بزرگ��ي تهران فقط
دو س��الن؛ حال با اين شرايط ميتوان به
يك برآورد كلي از كمبود س��الن در كل
كشور رسيد.
يك دلي��ل نبود كار ب��راي نوجوانان
خط قرمز هاست ما مجبوريم موارد خط
قرمزي را در نمايش ناديده نگيريم وگرنه
نماي��ش بر صحن��ه موقعيت اج��را پيدا
نميكند.
چ�را خ�ط قرم�ز! تربي�ت و
فرهنگس�ازي از زاوي�ه نمايش كه
ب�ر نوجوانان اثر گذارت�ر از حرف و
نوشتاراست...
بله! البته به ش��رطي كه فقط هشدار
نباشد.اگر فقط بگوييم اين بد است و آن
بد است ديگر ارتباط دلخواه با استفاده از
فضاي نمايش با نوجوان برقرار نميشود.
باي��د به يك ن��گاه جديد ب��راي همزبان
ش��دن با دنياي نوجوان در قالب كارهاي
نمايشي برسيم اگر راه حل سخن گفتن
با اين رده سني را ياد بگيريم ،جاي خالي
را نوج��وان با آث��ار كش��ورهاي ديگر پر
ميكند .بطور مثال هري پاتر قهرمان او
ميش��ود زيرا هري پاتر با زبان او نزديك
است ،جاي گرفتن اين قهرمان در ذهن
نوجوان ما ،يعني نتوانستيم معادل آن را
به او هديه بدهيم.
كش�وري ك�ه ب�ه نماي�ش ب�راي
ك�ودكان و نوجوانان�ش توجه ويژه
نداش�ته باش�د چه ضعف�ي خواهد
داشت؟
آم��وزش و پرورش باي��د به اين نكته
توجه داشته باشد .در بسياري از كشورها
تماش��اي تئات��ر ه��م ارزش كتابخواني
محسوب ميش��ود آموزش و پرورش ما
نيز يكي دوس��الي ميش��ود به اين مهم
توجه ميكند اما نه تخصصي و ثمربخش
كه بايد با دقت نظر بيشتري به اين هنر
و اهميت آن نگاه كند ،اين كه هر از چند
گاهي مسئوالن يك مدرسه ،بچهها را در
قالب اردويي تفريحي به تماش��اي تئاتر
ببرند ،كافي نيست.
اين اتفاق خرس��ند ،مت��داوم و جزو
برنامههاي اصلي فرهنگس��ازي مدارس
باش��د ،تا ب��ه نتيجه دلخواه برس��د .بايد
آنق��در برنامهريزي س��نجيدهاي در اين
خصوص داشته باشيم كه تئاتر جزئي از
برنامههاي زندگي كودكان و نوجوانان ما
شود حتي خودمان كه تماشاي هر تئاتر
همچون خواندن يك كتاب است.
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«هراي» ،راوی موسیقی نواحی ایران
عميد صادقينسب

گروه موسيقي مقامي «هراي» به سرپرستي «نسترن ابوالحسنزاده
قوچاني» فعاليت خود را از مهرماه  84در شهرستان قوچان شروع كرده
و از سال  89تا امروز در  15جشنواره موفق به كسب رتبههاي مختلف
شده است؛ رتبه اول بخش موسيقي و سرود نخستين جشنواره كشوري
نماز مازندران در سال  ،89شايسته تقدير از جشنواره ملي دفاع مقدس
فارس در س��ال  ،90عنوان برت��ر گجروه نوازي نواحي جش��نواره ملي
حضرت علي اكبر(ع) بخش جوان ،تهران خرداد  91و در جشنوارههاي
ديگر از نوازنده كمانچه تقدير شده و نيز از آهنگساز گروه و...
تنظیمکنن��ده آثار این گروه «مژگان خوشاندام» اس��ت و نوازندهها
به ترتيب :كمانچه توس��ط «رضا خس��روي» ،دوتار« :پيمان منعمي»،
«ميثم موسوي» و «مرجان خوشاندام» ،سازههاي كوبهاي – ويلنسل:
«ش��قايق جاويدفر» ،پيانو« :ايمان رحيمي» ،بمتار« :آزاده رضازاده» و
شايان ذكر است «نسترن ابوالحسنزاده قوچاني» تنها نوازنده زني است
كه در اس��تان خراس��ان دهل مينوازد .اين گروه موس��يقي براي زنده
نگهداشتن موسيقي بومي خراسان تالش ميكند .آهنگهاي ساخته و
اجرا شده همراهي موسيقي مقامي و موسيقي كالسيك غربي است.
جايي كه اجراي ربع پرده الزم اس��ت ،كمانچه و دوتار وارد ميشوند
و آنجا كه آكورد و اليههاي چندصدايي الزم اس��ت ،پيانو وارد ميشود.
گروه موس��يقي «هراي» سعي دارد با اضافه كردن چاشنيهاي امروزي
اجراهاي زنده خود را به سمت و سوي پستمدرنيسم سوق دهد .قصد
دارد كاري كند كه قش��ر جوان جامعه به موس��يقي بومي گرايش پيدا
كند و ميخواهد نوع جذابي از موس��يقي را به گوش برس��اند و در اين
كار ت��ا چه حد موفق بوده يا خواهد بود را مردم داوري ميكنند .هراي
معتقد اس��ت بايد آثار بومي را در كمال امانتداري س��ينه به سينه به
نسلهاي بعد انتقال داد تا همچنان آوازهاي محلي زنده بمانند.
به گفته رهبر گروه قرار اس��ت آلبوم همخواني و سازهاي آكوستيك
اجراش��ود .يكي از ساختههاي اين گروه سرود «پيامبر اعظم» است كه
در گام دو مينور ملوديك (ش��ور) ساخته و اجرا شده و همنوازي دوتار
و كمانچ��ه ،به آهن��گ حس و حال تقدس ميدهد .انگار كه س��ازها با
همخواني گروه و همنوازي س��ازهاي كوبهاي قصد تش��رف دارند و در
نهايت اينكه گروه موسيقي «هراي» آثار فاخر و ارزشي را در موسيقي
مقامي اجرا كرده است.

گپ
توگو با پيمان خازني
گف 

اثر هنري در خاطرهها ميماند
محمود توسليان

آلب�وم جدي�د «به ياد م�ن ب�اش» كار پيمان خازن�ي با صداي
س�االر عقيلي اواخر سال گذشته منتشر شد .اين اثر بر مبناي
موسيقي اركسترال و تركيب موسيقي ملي توليد شده است.
توليد «به ياد من باش» به مدت  4س�ال طول كش�يد و به گفته
برخ�ي ،اين اثر حاوي نكات نو و ديدگاههاي تازه در س�اخت و
اجراي آوازي است.
پيمان خازني آهنگس�از اين آلبوم در گپي كوتاه به زواياي اين
اثر ميپردازد.
آق�اي خازن�ي ايده اولي�ه «به ياد م�ن باش» چگونه ش�كل
گرفت؟
اصوالً پرداختن به موس��يقي اركس��ترال ايراني ريش��ه در سالهاي
كودك��ي من دارد .در خانوادهاي متولد ش��دم كه فرهنگ در آن جاري
بود .خوشنويسي ،نقاشي ،موس��يقي و كتاب .موسيقيهاي مختلفي در
خانه ما شنيده ميشد ،اما خوب به خاطر دارم كه آثار اركسترال بيشتر
من را جذب ميكرد .بخصوص آثار اركسترال ايراني .اين شد كه توجهم
به موسيقي ايراني جلب شد.
بعد از اينكه تارنوازي را جدي شروع كردم و چندسالي پيش رفتم،
ش��روع كردم به نوش��تن قطعاتي مبني بر موس��يقي ايراني و آنها را با
آنسامبلهاي س��نتي ضبط كردم ،اما هيچ وقت آنها را منتشر نكردم؛
چرا كه آنچه ميخواس��تم در آن س��اختار و آن فرم نبود .دنبال جنبه
ديگ��ري از ص��دا و بع��د ديگري از موس��يقي بودم كه بعده��ا آن را در
موس��يقي س��مفونيك و ابزارهايش پي��دا كردم .از آن س��الها تا امروز
نزديك  15سال گذشته و من حاال با تجربههاي بيشتر در خصوص آن
بعد نامكشوف به آلبوم «به ياد من باش» رسيدهام.
چطور شد كه س�االرعقيلي را براي خوانندگي اين اثر انتخاب
كرديد؟
آقاي عقيلي خوانندهاي باش��خصيت و حرفه ايست .همين حرفهاي
ب��ودن و كاربلدي موجب ميش��ود كه آهنگس��ازان بس��ياري تمايل به
همكاري با ايش��ان را داشته باش��ند؛ چرا كه اين حرفهايگري خيلي از
مسير را هموار ميكند.
ب��راي اين كار دنبال صداي��ي بودم كه حس واقعي اثر را بازتاب دهد
و اين احس��اس قوي در صدايش وجود داشته باشد .صداي آقاي عقيلي
در يك آن از گرما و آرامش دروني برخوردار اس��ت .در واقع در صداي
ايشان يك شخصيت وجود دارد.
به نظر ميرس�د «به ياد من باش» ادامه س�ير منطقي ش�ما در
موسيقي اركسترال پس از «پريچهره» باشد؟
كام�ل ً
ا درس��ت فك��ر كردي��د .من پ��س از انتش��ار «پريچه��ره» و
بازخوردهايي كه از مخاطبان گرفتم به نتيجههايي رس��يدم كه در «به
ي��اد من ب��اش» آنها را لحاظ ك��ردم .در واقع به نح��وي در اين اثر به
پختگيهايي در صدادهي رسيدم كه به نظرم ميرسد در گوش مخاطب
معقولتر باشد.
موس��يقي اركس��ترال عرصه تجربه هاس��ت .اين ژانر از موسيقي به
واس��طه گس��تردگيها و تنوع هايش اين اجازه را به آهنگساز ميدهد
كه دس��ت به تجربه بزند .از طرفي ديگر ميل و عالقه من به موس��يقي
رديف دستگاهي موجب ميشود ،عرصه هنرآزمايي فراختر شود .چنين
ش��د كه بعد از «پريچه��ره» تصميم گرفتم اثري ديگ��ر در همين ژانر
منتشر كنم.
فكر ميكنيد مردم چقدر با اين اثر ارتباط برقرار كنند؟
م��ا نميتوانيم مردم را مجبور كنيم آنچه ما ميخواهيم گوش كنند.
ما ميتوانيم با ارائه يك اثر اس��تاندارد و درس��ت ،مردم را دعوت كنيم
به ش��نيدن .اثري كه آن ويژگيهاي قابل مالحظه را داش��ته باشد وارد
فرهنگ ش��نيداري مردم خواهد ش��د .در واقع سپري شدن به هنرمند
خيلي چيزها را خواهد آموخت.
من فكر ميكنم مردم «به ياد من باش» را دوس��ت خواهند داشت و
هر چه بيش��تر شامل حال زمان ش��ود در خاطرهها رسوب خواهد كرد.
حجم توليدات و انباش��تگي زياد اس��ت و مردم هم حق دارند كه از اين
ميان ،دست به انتخاب بزنند .مخاطب ايراني باهوش است و خوب و بد
را تشخيص ميدهد.
براي آينده چه طرحي را در دست داريد؟
به موسيقي اركسترال همچنان عالقهمندم و يكي دو طرح هم ضبط
كردم ،اما در خصوص انتشارش��ان هنوز تصميم نگرفته ام .از طرفي هم
تماي��ل دارم اندوخته هايم را در فرم آنس��امبل ايران��ي محك بزنم كه
اين طرح هم مرحله انتخاب ش��عر را پشت س��ر گذاشته و وارد مرحله
آهنگسازي شده است.

