سالنامه 96

132

که در این گروه فعالیت میکنند چون ســهراب و
تهمورس پورناظری در ســایق این گروه اثرگذار
بوده اند؟
بهتر اســت به موسیقی آن دوره اشــاره کنیم که بسیار
متفاوت با امروز اســت نه آنکه این اتفاقات را از یک گروه
یا ساز انتظار داشته باشیم .آثاری که آن دوران تولید شد
و مانا مانــد ،حس و حالهایی بود که هنرمند با اندیشــه
فراغ و آرامش به دست میآورد و برهمین اساس آثاری
خلــق میکردنــد کــه دلنشــینتر بــود و فضــای آن زمان
اینگونه موســیقی را ایجاب میکرد اما متأســفانه امروزه
ایــن فضــا وجــود نــدارد و حتــی خواننــدگان ،نوازندگان
و آهنگســازان آن دوره هــم بعــد آن چنین آثــاری تولید
نکردنــد ،بهطور مثال امروز دیگر آثاری به مانند کارهای
زنده یاد پرویز مشــکاتیان تولید وشــنیده نمیشود.حال
و هــوا فرق کــرده و آن درون گرایی ،آرامــش و پیوندی که
هنرمند با درون خود داشــته به آن کیفیت نمانده است.
ســهراب و تهمــورس درگــروه شــمس فعالیــت دارند و
آهنگ و کارهایشــان را به ســلیقه امروز اجــرا میکنند اما
آهنگهایی که من میســازم بیانگر حال و هوا و اندیشــه
هنری خودم است.
شــهرام ناظــری یکــی از خواننــدگان خــوب
کشــور مدتهــا در ایــن گــروه فعالیــت میکرد؛
خواننــده ای کرد زبان و آشــنا با موســیقی و ســاز
تنبور بنابراین قطعاً در شــکلگیری کارهای اولیه
شــما بیتأثیــر نبودهامــا ایناتفــاق دیگرصورت
نگرفت.
در حــال حاضر ســلیقه من و آقای ناظــری با یکدیگر
متفاوت شده است.
در تنبور سبک خاصی را دنبال میکنید؟
نواختن تنبور سبکهای متفاوت ندارد بلکه این ساز
را میتوان بــا دو لهجه نوازندگی کرد و من با هر دو لهجه
آشــنا هســتم .در واقع شــیوهام بین این دو لهجه اســت،
امــا طی این ســالها به یک شــیوهای رســیدهام که زبان،
بیان حال و احســاس خودم بوده و نزدیک به شیوه کسی
نیســت .زمانی که به تنبور روی آوردم گرایشــم بیشتر به
شــیوه گل نظــر عزیزی بــود و رایحــه ای ازنوازندگی ســاز
ایشان در ساز من وجود داشت اما بعدها به شیوه خودم
رسیدم و ادامه دادم.
فرزنــدان و هنرجویــان شــما هم این شــیوه
کاری را دنبال میکنند؟
سرچشــمه فعالیت فرزندان من از این آبشخور بوده
و در یــک خانــواده هنــری متولــد شــدهاند امــا بعدهــا با
کسب تجربه سلیقه خود را پیدا کردهاند .آنها نسل امروز
هستند و حال و هوای کارشان جوانانهتر است.
در گروه شمس هم تکنیک شما دیده میشود
و هم ســرعت نوازندگان نســل امــروز؛ کدامیک
اولویت شماست.
به نظر من باید در موســیقی هم تکنیک وجود داشته
باشد و هم ســرعت و نباید هرکدام از آنها به تنهایی جلو
بــرود ،بلکه باید به صورت یک مجموعه در حال حرکت
باشــند .من براین بــاورم ملودی ای که نواخته میشــود
باید زیبا باشــد حال اگر ســرعت این زیبایــی را دو چندان
میکنــد آن ســرعت موجه اســت یا اگــر تکنیــک اثرگذار
اســت تکنیــک هــم کاربــرد طبیعــی خــودش را خواهد
داشــت اما اگر تنها بــه ظواهر کار نگاه شــود قطعاً کار کم
تأثیری خواهد بود بنابراین باید دیدگاه و هدف ما بیانگر
زیبایی و هنری باشــد ،خواه در شکل سرعت یا به صورت
تکنیک.
بــا توجــه بــه ایــن صحبتهــا تنبــور نوازی
ســهراب پورناظری در کنار نوازندگان و ســازهای
غیر ایرانی را تأیید میکنید؟
پیروحرفی که گفته شــد باید بگویم اگر این همنوازی
بــه زیبایــی کار بیفزایــد موجه اســت درغیر ایــن صورت
ایــن تلفیــق اثــری نخواهــد داشــت درمجمــوع ایــن
تلقیقها نباید به اصالت ســاز و نوا ضربه بزند.ســازهای
همراهیکننــده باید پشــتیبان این ســاز باشــند و فضایی
ایجاد کنند که ساز ایرانی جلوه بیشتری داشته باشد.
تنبــور از ریشــههای موســیقی نواحی اســت
با وجــود این اوضــاع امــروز موســیقی نواحی را
چگونه ارزیابی میکنید؟
امــروزه موســیقی نواحــی شــرایط و جلــوه بســیار
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خوبــی دارد .در دوران نوجوانــی مــا هیــچ حمایتــی از
موســیقی نواحی نبود؛ نه جشنوارهای برگزار میشد و نه
کنســرتی حتی هنرمندان خــارج از ایران اجرا نداشــتند.
خوشبختانه جشــنوارههایی که دراین چندین سال اخیر
برگزار شــده اســت توانســته ارتبــاط خوبی بــا هنرمندان
موســیقی نواحــی و عالقــه مندان غیــر بومیشــان برقرار
کنــد ،البتــه ایــن صحبتهــا دلیل براین نیســت کــه این
حمایتهــا بــرای هنرمنــدان و عالقهمنــدان موســیقی
نواحــی کفایــت میکنــد خیــر؛ ایــن حمایتهــا بســیار
ابتدایی و ســطحی اســت ولی نسبت به گذشــته که هیچ
نــوع فعالیــت موســیقی گســترده ای در جغرافیــای
پــر فرهنــگ ایــران وجــود نداشــت چشــمگیرتر اســت.
امیدواریم این حمایتها بیشترشده و موسیقی اصیل و
کهن نواحی رونق بیشتری پیدا کند و کمال یافتهتر شود.
گــروه موســیقی چــون کامکارهــا یــا دیگــر
گروههایــیکه درمعرفیموســیقینواحیتالش
میکنند در این باره چقدر تأثیرگذار بودهاند؟
گــروه موســیقی کامکارهــا یکــی ازگروههایــی اســت
کــه حق بزرگــی برگردن موســیقی کردی داشــته اســت،
البتــه هرفــرد کــه بتوانــد موســیقی و فرهنــگ خــود را به
دنیــا معرفی کند عشــق خــود را ارائه کرده اســت و نباید
بگوییم حقی بر گردن موســیقی داشــته است .موسیقی
کردی یکی از تأثیرگذارترین موســیقیهای ایران است و
گــروه کامکارها که هر کدام اســتادی برجســته در عرصه

موســیقی هســتند توانســتهاند درایــن کار بســیار موفــق
عمل کنند و جزو درخشــانترین نوازندگان این ســازها و
این موسیقی باشند.
دغدغه برخی از آهنگسازان قدیمی به مانند
گذشــته موســیقی آوازی اســت و نســبت به آن
ابــراز نگرانی میکننــد آنها براین نظر هســتند که
بعد انقالب تعــداد خوانندگان موســیقی آوازی
محدود و انگشــت شــمار شــده است شــاید این
اتفاق به نوعــی در انتخاب آهنگســازان هم مؤثر
بــوده آیا این موضوع برای شــما هم نگرانکننده
است؟
به نظرمــن پیش از این دوره هم ،تعــداد خوانندگان
در هر نسل و دوره ای حتی صد سال گذشته بسیار کم بود
و خواننــدگان خوب اندک شــمار بودند .آقای شــجریان
حدود نیم قرن است که بیرقیب مانده و هیچ هنرمندی
از ایشــان عبــور نکرده اســت البته این موضــوع میتواند
هم اتفاق خوبی باشــد و هم بد .از این جهت بد که نباید
یک نفر  50ســال دریک هنر ودرسطح باالیی قرار بگیرد
و کســی نتواند از او عبور کند امــا از جهت دیگر میتوانیم
بگوییم نبوغ و توانایی اســتاد شجریان به قدری است که
کسی به پای ایشان نرسیده است .باردیگر تأکید میکنم
تعداد خوانندگان خوب بســیار کم است و همانطور که
رو به جلو در حرکت هســتیم این تعداد هر روز کمترشده
اســت .شــاید یکی از دالیل بیمهری به موســیقی آوازی

