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ذهــن زيـــبا

گفتوگو با «پرواز هماي»
که بعد از سالها روی صحنه میرود

محمد معصومیان

«پ�رواز هماي» با تمام ش�دن بليت هاي كنس�رتش در عرض  6س�اعت
دوباره  -و بعد از سالها -بر س�ر زبان ها افتاد .او اين روزها سخت درگير
مقدمات اجراي كنسرتش در تاالر بزرگ وزارت كشور است .همه كارها را
خودش مديريت ميكند براي همين كمي بيشتر از خوانندهاي كه تا يك
هفته ديگر كنسرت دارد سرش شلوغ است .ما هم با كلي پيگيري توانستیم  12/30شب
او را بیابیم و مصاحبهای انجام دهیم که ماحصلش از نظرتان میگذرد.
آقای همای ،درب�اره حس و حال خودتان
در این روزها بگویی�د؛ اینکه مي خواهيد بعد از
سالها در ایران کنسرت بگذارید.
خب این کنسرت تولد دوباره من است و بعد از سالها
بر میگردم روی صحنه .در این سالها اتفاقات زیادی افتاد
ک��ه من روی صحنه نباش��م اما من همه آنه��ا را فراموش
ک��ردم و میگذارم کنار و میآیم تا یک کنس��رت متفاوت
اجرا کنم با یک ارکستر بزرگ سمفونیک و جوان.
چه ش�د که بعد از س�الها به روی صحنه
برگشتید؟
م��ن سالهاس��ت دوس��ت دارم در ایران اج��را کنم ،اما
ش��رایطش فراهم نبوده  .اما االن همه چیز آرام اس��ت و من
میخواهم برگردم روی صحنه.
ظاهرا ًاین اجرا با کارهای قبلی شما تفاوتهایی
دارد .درباره این تفاوتها توضیح میدهید؟
یک ارکس��تر س��مفونیک به همراه گروه كر و چهار

نوازنده موس��یقی ایرانی در اجرا حضور خواهند داشت.
همه کارهایی که اجرا میکنم بیش��ترش ساخته خودم
اس��ت ،البته از کارهای آهنگس��ازان جوان هم استفاده
میکنم .در این اجرا دو قطعه از استاد محسن الهامیان
اجرا میکنم ،اولی کاری از پیمان خازنی است و دیگری
دو رپرتوار ایتالیایی خواهد بود 10 .آهنگ خودم هم با
تنظیم ارکس��تر بزرگ سمفونیک است و برای اولین بار
کارهایم را به این ش��کل در ایران میبینند .پیش از این
نمونه این کنسرت ها را در خارج از ایران اجرا کردهام ،اما
در ایران اولین بار است .رهبر ارکسترم لوریس هوویان
اس��ت که یک رهبر جوان و با احس��اس است و خیلی از
او سپاس��گزارم که در این وقت کم و در عرض این چند
جلسه توانست صدای خوبی از ارکستر در بیاورد.
و دلی�ل اینک�ه از ی�ک ارکس�تر ب�زرگ
استفاده کردید؟
کاره��ای من حماس��ی اس��ت و اس��م کنس��رت
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موج روی من
سوار میشود!

«س��رزمین بیکران» اس��ت .طبیعتا در نوشتن کارها
ارکس��تر بزرگ بیش��تر راضیام میکرد .ش��ما وقتی
میخواهید برای  3200نفر اجرا کنید باید از ارکستر
بزرگ استفاده کنید.
چه ش�د که به س�مت کارهای حماس�ی
رفتید؟
باالخ��ره بعد از مدته��ا میخواهم برگ��ردم روی
صحنه و دوست دارم موسیقی حماسی بخوانم .صدای
خودم صدای حماس��ی اس��ت و ترجیح میدهم برای
شروع کار حماس��ی بخوانم .البته از کارهای عاشقانه
هم استفاده میکنم و از کارهای قدیم و جدیدم هم در
کنسرت میخوانم .فکر میکنم گلچینی از سبد میوه
ای از بهترین میوه ها در این س��فره هس��ت و به نظرم
مردم با اجرای متفاوتی روبه رو خواهند شد.
ای�ن تفاوتی که در این اجرا به آن اش�اره
میکنید در چیست؟
از همین شروع ش��ما باید تفاوت را ببينید ،همین
که من آم دهام چ��ه اتفاقات��ی دارد میافتد؟ چرا این
همه سروصدا ش��ده ،چرا برخی از همکاران مخالفت
میکنند؟ چرا همه چ��وب الی چرخ من میگذارند؟
منظورم اهالی موس��یقی است البد یک تفاوتی هست
دیگر.
میتوانید مش�خصتر بگویید این تفاوت
از نگاه شما در چه چیزی است؟
تف��اوت را باید روی صحن��ه و از مردم بپرس��ید.

م��ن نمیتوانم در مورد تفاوت خ��ودم توضیح بدهم.
م��ن آدمیهس��تم که با بقی��ه ف��رق دارم و هرچقدر
اذیتم میکنن��د به روی خودم نم��یآورم .همه اینها
برمیگردد به موس��یقی .به نظرم همین خودش یک
جور تفاوت است.
این تفاوت در موسیقی شما چیست؟
موس��یقی من رنگش با همه موسیقی ها فرق دارد
و ی��ک بوی دیگری دارد ،ادای کس��ی را در نمیآورم
و مردم در موس��یقی من چیز تکراری نمیش��نوند و
موسیقی خود من را گوش میدهند.
ای�ن موس�یقی خودت�ان از کجا ریش�ه
گرفته؟
از چشمههای زالل آب گیالن.
سالها دوری از کار به جز موسیقی ،روی
ادبیات و ترانهسرایی هم کار کردید؟
من از بچگی روی ادبیات و موس��یقی کار کردهام.
بخش شعر و ادبیات کارم از موسیقی من قویتر است
و معم��وال هرکاری هم که اجرا میکنم با اس��تادهای
خیلی زیادی مشورت میکنم ،منتها در زمینه چکامه
و تصنی��ف خودم صاحب نظر هس��تم و کس��انی که
انتقاد میکنند ،آنهایی هستند که به همه چیز انتقاد
میکنند ،شعرهای من هم به همین شیوه مورد انتقاد
آنها قرار میگیرند.
یکی از انتقادهایی که به شما میشود این
اس�ت که از احساسات عمومیمخاطبان به نفع
خودتان استفاده میکنید.
خب خودشان مگر این کار را نمیکنند؟
شاید در کار شما بیشتر به چشم میآید؟
این را به م��ن بگویید که مگر وظیف��ه ما به غیر از
این چیز دیگری اس��ت؟ وظیفه ی��ک هنرمند غیر از
این اس��ت که باید آن چیزی که مردم دوس��ت دارند
را بگوی��د؟ چون بقیه نمیتوانند بگویند ،من ش��دهام
پوپولیس��ت! اصال اگر پوپولیست این است خیلی هم
چیز خوبی است.
ش�اید ش�ما خ�وب روی م�وج س�وار
میشوید؟
کدام موج؟ االن که موجی در کار نیست.
منظورم همان زمانی اس�ت ک�ه در ایران
فعالیت میکردید.
آن موقع هم ک��ه بودم قبل از اینک��ه این اتفاقات
بیافتد من سوار موج نشدم ،بلکه موج سوار من شد این
را فراموش نکنید ک��ه از کارهای من در اين جريانات
سوء اس��تفاده کردند و گر نه من سه سال قبل در کاخ
نیاوران سه ش��ب کنسرت گذاش��تم منتها آن موقع
معروف نبودم و کسی مرا جدی نمیگرفت .میگفتند
بگذار برود سه شب بدون تماشاگر کنسرت بگذارد .اما
هر ش��ب سه هزار نفر آمدند آنجا تا کارهایم را ببینند.
میگویم دولت به من اعتماد کرده و حساس��یتها را
کنار گذاشته و دارد به من فرصت میدهد .میخواهم
بگوی��م ج��واب اعتم��اد و محبت م��ردم و همچنین
انتقادها را روی صحنه و با کارهایم خواهم داد.
مهمتری�ن دس�تاورد س�الهایی ک�ه در
کش�ورهای مختلف اجرا کردی�د و تحصیل در
ایتالیا برای خودتان و موسیقیتان چه بود؟
باالخره ه��ر کس��ی م��یرود درس میخواند که
ب��ه دانش خودش اضاف��ه کند و من هم ت��ا جایی که
میتوانستم به دانشم اضافه کردم و کار بزرگی نکردم.
من تازه ش��روع کردهام و هنوز درسم را تمام نکردهام
و میخواه��م ت��ا  15یا  16س��ال دیگر در رش��ته اپرا
درس بخوانم .بس��تر جامعه طوری است که برای هر
چیزی که خیلی شلوغ کنند رویش حساس میشوند.
بعض��ي میخواهند حساس��یت را روی من باال ببرند،
ی هس��تم مانند بقیه و دارم
در صورتی که من هم آدم 
کارم را میکن��م .باالخره اینجا ی��ک میدان کوچکی
هست برای کار و ما هم جای کسی را نمیگیریم و کار
خودمان را دنبال میکنیم .من تا به حال  400اجرا در
بهترین سالنهای دنیا داشتهام و با بهترین ارکسترها
و به ویژه ارکسترهای ایرانی و خارجی کار کردم .اپرای
موس��ی و شبان ،اپرای عشق و عقل و  ...کنسرت هایی
با عناوین متفاوت که خوشبختانه موفقیت آمیز بوده.
چه قش�ری بیش�تر ب�ه آثار ش�ما گوش
میدهند و ارتباط برقرار میکنند؟
همه مردم و اقش��ار مختلف .به جز موزیس��ینها
(خنده).

