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از روزهایی که حسام الدین سراج، کودکی باذوق بود که پای 
رادیوی خانه شان در اصفهان، منتظر پخش تکنوازی  نی 
استاد حسن کسایی و تار استاد جلیل شهناز می نشست، 
سال ها گذشته و آن جوانی که دنبال معروف شدن نامش 
در دنیای موسیقی نبود، حاال به یکی از معروف ترین نام ها 
در موسیقی سنتی ایرانی تبدیل شده است. هنرمندی که 
معتقد است موسیقی سنتی در دهه های گذشته گام های مثبتی برداشته، می گوید 
که موسیقی باید همزمان با بیان حرف مردم، به آنها امیدواری بدهد. گفت وگوی 

این چهره شناخته شده موسیقی ایرانی را با روز هفتم از دست ندهید.

نیلوفر  ذوالفقاری

موسیقی

موسیقی باید امیدواری ببخشد

 لطفاً 
ببخشید!

مردم به ساخت ایران 
اعتماد دارند

مهدی طارمی را در بوشهر 
کشف کردم

 آداب معذرت خواهی تأثیرگذار 
و اصولی را بشناسیم

 دیدار با کارآفرینی که برای 250نفر شغل
 ایجاد کرده و طرفدار تولید وطنی است

خاطره بازی با ناصر ابراهیمی که بیش از نیم قرن در 
فوتبال ایران مربیگری کرده است
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5نفر از هنرمندانی که موسیقی سنتی 

را زنده نگه داشته اند

امیدهای جوان 
آواز ایرانی

  این شب هاي تیرماه کنسرت همایون شجریان 
برپاســت؛ کنســرتی که بلیت های آن در همان 
دقایق اول تمام شــد و با وجود تمدید برای شب 
های متوالی، بــاز هم اســتقبال مخاطبان فراتر 
از انتظار بــود. همایون شــجریان، فرزند چهره 
ماندگار موسیقی، اســتاد محمدرضا شجریان، 
در ســال1354به دنیا آمد. دور از انتظار نبود که 
تولد در خانواده ای اهل هنر، ذوق موسیقی را در 
دل او بیدار کند. آواز را از پدرش آموخت و سراغ 
یادگیری موسیقی رفت و وارد هنرستان موسیقی 
شد. در دهه70پدرش را در کنسرت های خارجی و 
داخلی همراهی کرد و او را به عنوان همخوان روی 
صحنه ها دیدیم. همایون شجریان کنسرت های 
بســیاری را با چهره های شناخته شده موسیقی 
ایرانی اجرا کرده و آثار زیادی را به همراه آنان در 
ایران و جهان منتشر کرده است که از آنها می توان 
به آلبوم کنســرت های »بی تو به سر نمی شود« و 
»فریاد« اشــاره کرد. هر دوی این آلبوم ها نامزد 

دریافت جایزه گرمی شدند.

  صدای علیرضا قربانی با ترانه های شــنیدنی، 
در حافظه شــنیداری طرفداران موسیقی سنتی 
ماندگار شده است. او در سال1351به دنیا آمد، از 
کودکی فراگیری قرائت قرآن را آغاز کرد و سال ها 
این فعالیت را ادامه داد. در ســال 1363آموختن 
ردیف های آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و 
 زیبایی شناسی در آواز را آغاز کرد. از سال 1378
به عنوان خواننده ارکســتر ملی ایران به رهبری 
فرهاد فخرالدینی به اجــرای برنامه های متعدد 
در داخل و خارج از کشور پرداخت. وی در عرصه 
بین المللی و در بسیاری از فستیوال های دنیا در 
آســیا، اروپا و شــمال آفریقا حضور داشته است. 
2آلبوم او به نام هــای »جلوه گل« بــا همراهی 
داریوش طالیی و »سودایی« به آهنگسازی سامان 
صمیمی در اروپا منتشر شده اند. »با من بخوان« 
یک پروژه موســیقی الکتروآکوستیک است که 
علیرضا قربانی به همراه حسام ناصری آن را از اواخر 
سال97با انتشار قطعه ای به نام »نیست شو« آغاز 
کردند. برای بیننــدگان تلویزیون، خاطره تیتراژ 
سریال »شب دهم« با صدای قربانی ماندنی است.

  »وطنم ای شکوه پابرجا«؛ نام ساالر عقیلی با این 
ترانه گره خورد و برای همیشه در خاطرات باقی 
می ماند. او در سال1356به دنیا آمد. از 8سالگی 
فراگیری موسیقی را با نوازندگی سازهای مختلف 
آغاز کرد. برادر و مادرش عالقه مند به موســیقی 
و مشــوق او بودند و پدرش که وکیل دادگستری 
بود بیشتر متمایل به پیشــرفت تحصیلی او بود. 
او به هنرستان موسیقی رفت و از همانجا تصمیم 
به یادگیــری آواز گرفت. او طی بیش از 5ســال 
نزد صدیق تعریف به فراگیــری آواز پرداخت. در 
جشنواره موسیقی فجر سال 1375ساالر عقیلی 
در سن 18سالگی، برای نخستین بار روی صحنه 
آمد. عقیلی سابقه همکاری با ارکستر موسیقی ملی 
ایران، ارکستر سمفونیک اصفهان، گروه دستان، 
گروه راز و نیاز و ارشــد تهماســبی را دارد. ساالر 
عقیلی سرود ایران جوان را با اجرای ارکستر ملل 
خوانده است. هم اکنون عالوه بر اجرا و ضبط آثار 
موسیقی، به تدریس در آموزشگاه های موسیقی و 

نیز تدریس در هنرستان موسیقی مشغول است.

  بین خوانندگان جوانی که آواز ایرانی را انتخاب 
کرده اند، محمد معتمدی جزو آن دسته هنرمندانی 
اســت که یادگیری آواز و  ســاز نــی را به صورت 
خودآموز از نوجوانی آغاز کرد. او در سال1357در 
کاشان به دنیا آمد. خانواده اش چندان گرایشی به 
موسیقی نداشتند. از سال1376شروع به فراگیری 
شیوه آواز طاهرزاده نزد حمیدرضا نوربخش کرد. 
او همچنین به ســبب گرایش و عالقــه ای که به 
مکتب آواز اصفهان داشــت، همزمان به تمرین و 
الگوبرداری از آواز اســتادانی چون تاج اصفهانی 
و ادیب خوانســاری پرداخت. اکسپوی موسیقی 
»بابل مد« که همه ســاله در شهر مارسی فرانسه 
برگزار می شود، عهده دار اهدای جایزه سال رادیو 
فرانسه است. معتمدی در سال2013میالدی از 
ســوی رادیو بین المللی فرانسه به عنوان خواننده 
منتخب در رشته موسیقی ملل معرفی شد و جایزه 
فرانس موزیک2013را دریافت کرد. معتمدی در 
سال های اخیر عالوه بر فعالیت در حوزه موسیقی 
ردیف دستگاهی ایران در حوزه هایی چون موسیقی 
پاپ هم فعالیت کرده و آثار مختلف او در این زمینه 

با استقبال مخاطبان روبه رو شده است.

  »تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی«؛ احتماال 
برای بیشــتر مخاطبــان موســیقی، نام حجت 
اشرف زاده نخستین بار با این ترانه شناخته شده 
است. حجت اشرف زاده در سال 1358به دنیا آمد. 
با لحن ها و آواهای موســیقی ایرانی نزد پدر آشنا 
شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری و صداسازی 
را نــزد حمیدرضا نوربخش آموخــت. عالقه اش 
به پدربزرگ مادری، تابســتان ها او را به بیرجند 
می کشاند تا از همان سه،چهارسالگی آواز خوش 
پدربزرگ، در چاووشی خوانی های خاص بیرجند، 
گوشه های نغمات افشاری را در ذهنش ماندگار 
کند. بعدها مدتــی از راهنمایی های محمدرضا 
شجریان اســتفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف 
تحلیلی آواز ایران در ســال 1385نزد محمدرضا 
لطفی آشنا شــد. همچنین فنون تصنیف خوانی 
و هم آوایی را از محســن نفر و پرویز مشــکاتیان 
آموخت. آلبــوم  مــاه و ماهی با صــدای حجت 
اشــرف زاده در صدر جدول فروش فروشگاه های 

معتبر موسیقی در کشور قرار گرفت.

    به نظر شــما موسیقی سنتی ما 
هم اکنون، چه جایــگاه هنری و 

اجتماعی دارد؟
اصوال وقتی درباره هنــر صحبت می کنیم، باید 
درباره کیفیت آن حرف بزنیم نه کمیت آن. امروز 
ممکن است کسی در آفریقا یک موسیقی جالب 
بسازد، حرکات آکروباتیک برای آن طراحی کند و 
در فضای مجازی میلیون ها بار دیده شود، اما این 
کار فقط توانسته جلب توجه کند و داشتن این 
تعداد بیننده، دلیل ارزشمند بودن کار نیست. من 
معتقدم موسیقی ایرانی، بالذات ارزشمند است. از 
نظر ملودی سالیان سال صیقل و پرداخت خورده 
تا به اینجا رســیده و آثار باکالم آن، با بزرگانی 
چون حافظ، ســعدی، مولوی، نظامی و سنایی 
در ارتباط است که خودشان مبنای فرهنگ ما 
هستند. نگاه و قضاوت ما درباره هنر باید کیفی 
باشــد و اگر از این دیدگاه نگاه کنیم، خیلی به 

موسیقی ایرانی امیدوارم.
    این امیدواری شما از کجا می آید؟
جوانانی که در موسیقی ایرانی فعالیت می کنند، 
در راهشان بسیار جدی هستند. در موسیقی پاپ 
هم جوانان زیادی فعالیت می کنند اما آنقدرها 
جدی نیستند و کار برایشــان بیشتر سرگرمی 
و تفریح است. اما در موســیقی ایرانی، جوانانی 
هستند که برای این هنر سرمایه گذاری ذهنی 
و زمانی دارند، آثار مختلف را تحلیل می کنند و 
با استادان مختلف در ارتباط هستند. به همین 
دلیل هم در رابطه با موســیقی ایرانی، برای من 

جای بسی امید است.
    به نظر شــما موسیقی ایرانی در 
دهه های گذشته چه گام های مثبتی 

برداشته است؟
بعد از پیروزی انقالب، موسیقی بیشتر مارش و 
نوعی از موسیقی بود که با جنگ تناسب داشت. 
به مرور به طرف نوعی از موسیقی حرکت کردیم 
که سازبندی آن، موسیقی سنتی بود. در دهه60، 
گام های بسیار ارزشــمندی در موسیقی سنتی 
برداشته شــد و فکر می کنم این دهه، یک دهه 
طالیی برای موسیقی ایرانی است. بزرگانی مثل 
استاد محمدرضا شــجریان و استاد محمدرضا 
لطفی جزو اســتادانی هســتند که در این دهه 
فعالیت می کردند. در دهه 70، به تدریج موسیقی 
به طرف موســیقی آزاد و بعد کالم آزاد حرکت 
کرد. هم اکنون کالم در موسیقی آنقدر آزاد شده 

که گاهی وقتی موسیقی پخش می شود، نگران 
فرزندانمان می شــویم که قرار است چه کالمی 
را بشــنوند! هم از نظر ضعف ادبــی و هم از نظر 
مضمون، این کالم جای بحث دارد، نوعی که االن 
مد شده، در واقع وارد فضای تجارت شده است. 
فکر می کنم آرام آرام در حــال فاصله گرفتن از 

موسیقی ارزشمند هستیم.
    در سال های اخیر اتفاق مثبتی در 
پیوند موسیقی با ادبیات افتاده و این 
نوع موسیقی، از اشعار و ترانه هایی 
که برای مخاطب ملموس تر است، 
استفاده می کند. نظر شما چیست؟

فراموش نکنیم که ترانه ســراها، شعرای زمان 
ما هستند و ترانه سرایی کار ســاده ای نیست. 
ترانه سرا  شأن و جایگاه ویژه ای دارد، درحالی که 
ما ترانه ســرایانی مثــل بیژن ترقــی، معینی 
کرمانشــاهی، نواب صفا و قیصر امین پور داریم 
که کارشــان از نظر ادبی و فنی ارزشمند است 
و موســیقی ایرانی هم بســیار از آنها بهره برده 
است. نکته ای در ادبیات ما وجود دارد که آن را 
از ادبیات کشورهای دیگر متفاوت می کند. اگر 
انگلیسی زبان باشیم و بخواهیم آثار شکسپیر را 
در ادبیات انگلیس بخوانیم، باید سراغ یادگرفتن 
یک زبان مخصــوص برویــم و دوره ببینیم تا 
بتوانیم آثار این نویســنده را بخوانیــم. اما در 
ادبیات فارســی این اتفاق نمی افتد. در ترانه ای 
که معینی کرمانشاهی می سراید، قرابت معنایی 
با شعر حافظ پیدا می کنیم. جوان امروزی شعر 
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حافظ را هم متوجه می شــود چرا که ادبیات آن 
تفاوت فاحش با امروز ندارد و به نظرم این، شانس 
زبان و ادبیات ماســت. یک ترانه سرای امروزی 
می توانــد ترانه ای بگوید که مضمونش با شــعر 
حافظ نزدیک باشــد و مردم هم به خوبی با آن 

ارتباط برقرار کنند.
    خودتان برای اینکه یک ترانه را 
بپذیرید و برای آن موسیقی بسازید، 
چه ویژگی هایی را در اولویت قرار 

می دهید؟
من کمی نسبت به ادبیات وسواس دارم و دوست 
دارم کاری که انتخاب می کنم، قوی باشــد. قرار 
اســت روی آن ترانه موسیقی ســاخته شود و 
در آینده باقی بماند. اخیرا شــعری از حســین 
منزوی خواندم که به نظرم بســیار جالب و البته 
متناســب با موضوعات امروز بود: »نام من عشق 

است آیا می شناسیدم؟/ زخمی  ام، زخمی سراپا 
می شناسیدم؟/ من همانم مهربان سال های دور/ 
رفته ام از یادتان یا می شناسیدم؟« همین امروز 
هم ما از عشق حرف می زنیم و عشق را دستمایه 
کارمان قرار می دهیم. این مضمون امروز هم مورد 
توجه اســت. من معموال در آثار شعرای معاصر 
گشــت می زنم، اشعار استاد هوشــنگ ابتهاج و 
محمدرضا شــفیعی کدکنی، قیصــر امین پور، 
سیدحسن حسینی و ســهراب سپهری را بسیار 
دوست دارم. دامنه شعر آنقدر در ایران گسترده 
است که به اهل موسیقی امکان انتخاب می دهد. 

مضمون و صنعت شعر برای من مهم است.
    وقتی قدم به دنیای موســیقی 
گذاشــتید، چه تصوری از این راه 
داشتید و اوضاع چقدر شبیه تصور 

اولیه شما پیش رفت؟
فکر می کنم هنرمند، شــباهتی به بچه ها دارد و 
در لحظه زندگی می کند. هنرمند اگر از یک کار 
هنری لذت ببــرد، آن را انجام می دهد. منظورم 
هنرمند به مفهوم واقعی کلمه است، وگرنه بعضی 
افراد با هنرشــان تجارت می کنند و به مصلحت 
پول و قــدرت کار می کننــد. وقتی من در 
کودکی به موسیقی عالقه مند شدم، در 
اصفهان زندگی می کردیــم. یک رادیو 
داشتیم که از آن برنامه  گل ها و تکنوازی ها 
پخش می شد. نی اســتاد کسایی، ویولن 
رحمت اهلل بدیعی و تار جلیل شــهناز 
آنقدر برای من جذاب بود که همیشه 
پای رادیو نشســته بــودم و گوش 
می دادم. در همان ســن کودکی، 
روی میز چوبی زیر رادیو، ضرب 
می گرفتم. پدرم از دور مرا دید 
و تشویقم کرد که به کالس 
تنبک بروم. کم کم سراغ 
یادگیری ســنتور رفتم 
و بعد که بــرای تحصیل 
به تهــران آمدم، در کالس 
فرامرز پایور، رضاشفیعیان 
و پشــنگ کامکار شــرکت 
کردم. همه چیز صرفا عالقه 
بود و به اینکه در آینده چه 

اتفاقی می افتد، فکر نمی کردم. همانطور که شاعر 
می گوید: »رشــته ای بر گردنم افکنده دوست/ 
می برد آنجا که خاطرخواه اوست«. هنرمند به بعد 
فکر نمی کند، دنبال عالقــه هنری خود می رود، 

گاهی به نتیجه خوب می رسد و گاهی هم نه.
    چه چیــزی شــما را در دنیای 

موسیقی شگفت زده کرد؟
ساز استاد کسایی برایم بسیار شگفت انگیز بود. 
ســازهای دیگر پرده دارند و کوک می شوند اما 
نی،  ساز سرکشی است و آثاری که استاد کسایی 
ساخته، شــگفت انگیز است. بســیار خوش ذوق 
و خوش صحبت بود و اشــعار زیــادی را از حفظ 

می خواند.
    نسل جوانی که امروز در موسیقی 
ســنتی فعالیت می کنند، با زمان 

جوانی شما چه تفاوتی دارند؟
همان تفاوتــی را دارند که زمانه آنهــا با زمانه ما 
دارد. جوان امروزی 2فضا در اختیار دارد، فضای 
مجازی هم برای آنها دنیایی واقعی است. جوانان 
امروزی سعی می کنند هم خوب  ساز بنوازند و هم 
خوب دیده شوند، درحالی که ما در جوانی چندان 
عالقه ای به دیده شدن نداشــتیم. برایمان مهم 
نبود اســم ما روی یک اثر نوشته شود یا نه؟ شور 
و شوق دیده شدن نداشتیم. جوانانی که امروز در 
موسیقی، چه پاپ و چه سنتی فعالیت می کنند، 
بااستعداد هستند. فرقی نمی کند که موسیقی از 
چه نوعی باشــد، هر اثری که خوب و قوی باشد 

ارزشمند است.
    به نظر شــما در روزگار سخت، 
موســیقی در چه جایگاه اجتماعی 
می ایســتد؟ آیا می تواند همچنان 

موردتوجه و پناه مخاطبانش باشد؟
موسیقی، چه از نوع باکالم و چه بی کالم، می تواند 
آرامش ببخشــد. مشــکل بزرگ جامعه امروز 
ما، ناامیدی است. موســیقی باید ناامیدی را از 
مخاطب بگیرد و به او شور و شــوق و امید برای 
ساختن آینده بدهد. متأسفانه فضای روشنفکری 
ما صرفا منفی اســت و فقــط از ناامیدی حرف 
می زند، اما سؤال اینجاســت که تو به عنوان یک 
روشنفکر و یک فرد مفید برای جامعه، چه کاری 
از دست ات برمی آید؟ در عالم هنر باید به این نکته 
توجه کنیم که هنر در عین بیان درد مردم، باید 
به آنها امید بدهد و به نظرم موسیقی در برهه های 
مختلف، این کار را کرده است. موسیقی و شعر، 
زبان مردم است و اگر مشــکلی در جامعه وجود 
دارد، موسیقی می تواند هم راهی برای بیان درد 
مردم باشد، هم آنها را تسکین دهد و هم امیدی 

برای آینده ایجاد کند.
    ایــن روزها مشــغول چه کاری 

هستید؟
مجموعه ای با اردشیر کامکار ساخته ایم که به زبان 
کردی، فارسی و ترکی ساخته شده است. کنسرتی 
هم از این مجموعه در تبریز داشتیم. قصدمان از 
این کار این بود که بگوییم فرهنگ های مختلف، 
ریشه های مشترک دارند. آخرین کاری که منتشر 
کردم »شکوه وطن« نام دارد که شعر آن از کاوه 

مهیار است و با گروه بیدل کار کردیم.

سیدحسام الدین سراج، نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی، از حال و هوای هنر در این روزها می گوید

در موسیقی ایرانی، جوانانی 
هستند که برای این هنر 
سرمایه گذاری ذهنی و زمانی 
دارند، آثار مختلف را تحلیل 
می کنند و با استادان مختلف 
در ارتباط هستند. به همین 
دلیل هم در رابطه با موسیقی 
ایرانی، برای من جای بسی 
امید است

راه هنر و سیاست از هم جداست
سال گذشته من به کرونا مبتال شــدم و در بیمارستان بستری بودم. جوانی با من 
تماس گرفت و درباره دیدار با یک سیاســتمدار حرف زد، می خواست با چند نفر 
دیگر از اهالی موسیقی برای صحبت درباره مطالبات اهل هنر به این دیدار برویم. 
وقتی گفتم بیمارم و در بیمارستان، تماس را قطع کرد، بدون اینکه جویای حالم 
باشد! آنجا به این موضوع فکر کردم که اهل سیاســت، هنر را فقط یک وسیله 
می بینند و عالم سیاست، با اهل هنر ناسازگار است. هنرمند، منادی حرف مردم 
در جامعه است و براساس مصلحت قدم برنمی دارد. واقعیت این است که سیاست 
و هنر 2راه متفاوت دارند. هنرمند اهل دل است، مصلحت بین نیست و نگاهش با 
اهل سیاست فرق دارد. کم پیدا می شود سیاستمداری که نگاه درستی به هنرمند 
داشته باشد. امیدوارم در آینده این وضعیت تغییر کند و ارتباط هنرمند با جامعه 

را قطع نکنند.
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