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مرجان صائبي

 Á Áمخاطبان شما از اقشار مختلف جامعه هستند .رمز
برقراري ارتباط ش�ما با اين طيف گسترده مخاطب در
چيست؟

گذش��ته از لطف و عناي��ت خداوند كه معموال الطاف
مردم را در پي دارد ،شايد يكي از علتهاي مهم آن تلفيقي
بودن نوع موس��يقياي باش��د كه بنده كار ميكنم؛ يعني
تركيبي از موسيقي ايراني و فرنگي .اين نوع موسيقي اگرچه
صعب و دشوار است ،ولي با طيف گستردهاي از مخاطبان
ارتباط برقرار ميكند.

 Á Áموس�يقي شما پاپ است ،اما صداي شما ريشه در
موسيقي س�نتي ايراني دارد و به نوعي ميتوان گفت
پاپ  -س�نتي ميخوانيد .آيا شما با اين تعبير موافق
هس�تيد يا نه؟ و آيا بخشي از تاثيرگذاري صداي شما
به اين موضوع مربوط است؟

بل��ه البته؛ من با كلمات به ش��رطي كه مفهوم كلي را
برسانند ،مشكلي ندارم .شما دوست داريد به آن پاپ سنتي
بگوييد و در باره تاثيرگذارياش در سوال قبلي خدمت شما
توضيح دادم.

 Á Áرون�دي ك�ه از بافت س�نتي به فرم ام�روزي طي
كرديد ،چگونه پيش رفته است؟

خدا را شكر پاسخ بسيار خوبي گرفتهام و نمونه آخرش
در همين آلبوم «بيواژه» بود كه فراتر از حد تصور بنده و
تيم ،بيواژه استقبال شد و همكارانم نيز با توجه به مسايلي
مانن��د كپيكاريهاي متعدد ،دانلوده��ا و ...تصور چنين
استقبالي را نميكردند .در اينجا از همه مردم عزيز تشكر
ميكنم .اين دوران دقيقا براي من دوران انتشار آلبوم «نون
و دلقك» را تداعي كرد.
 Á Áچطور؟

چون آن وقت هم فروش فوقالعاده و استقبال بيسابقه
مردم از اين آلبوم عده قليلي را به شدت عصباني كرد ،آن
هم به داليلي كه هنوز برايم به درس��تي روشن نيست و
حاصلش به اصطالح ،نقدهاي مغرضانه ،بچهگانه و عاري از
اسلوب علمي و فني بود آن هم با نامهاي مستعار عجيب و
غريب كه بيشتر به بازي با كلمات توام با تالش مذبوحانه
براي خلق و ايجاد فضاهاي منفي رواني شبيه بود تا بيان
خيرخواهانه نظرات متنوع و متكثر ...ولي همينها هم در
آن زمان به فروش بيشتر نون و دلقك انجاميد و اكنون نيز
همين گونه اس��ت .يكي از مصاديق صريح سخنان بنده،
سايت دوست نماي به اصطالح «موزيك ما» يا موسيقي
ماست كه البته بنده همين جا عدم رضايت خود را از اين
سايت كه با استفاده از نام هنرمندان و وجاهت آنها تنفس
ميكند ،اعالم داش��ته ،قلب��ا آرزو ميكنم كه ديگر از من
خبري ننويس��ند و سخني نگويند چون دوست ندارم نام
من و آهنگ عاشقانه و مقدس گامهاي مخاطبان محترم
بنده در چنين فضاهايي كه مملو از كينهها و كدورتهاي
عدهاي از افراد فاقد تجربه و كياس��ت اس��ت ،طنين انداز
ش��ود .همچنين برائت خود را از مقالهه��اي به اصطالح
ستايشگونه اين سايت نيز در مورد آلبوم «بيواژه» اعالم
داشته ،خواستار حذف همه تحليلهاي مرتبط با خود از
اين س��ايت براي هميشه هستم و خواهشم را با اين بيت
معروف تكرار ميكنم كه:
از طال بودن پشيمان گشتهايم
مرحمت فرموده ما را مس كنيد...
اميدوارم هرچه زودتر به اين خواس��ته من ترتيب اثر
دهند تا مجبور به اقدامات ديگري نشوم . ...از اينكه فضاي
مصاحبه شما نامطبوع شد ،پوزش ميخواهم و اميدوارم با
طرح سوال بعدي همگي تغيير ذايقه دهيم.

 Á Áبه نظر ش�ما براي ارايه كار م�درن و به روز بايد به
موسيقي سنتي و كالسيك تسلط داشت؟

ن��ه لزوما؛ ولي هرچه دايره اطالعات و آزمون و خطاي
مولف يا مجري بيشتر باشد قطعا سطح كيفي كار را ارتقا
ميدهد.

 Á Áآيا براي ساختارشكني در موسيقي ،اصول خاصي
وجود دارد؟ و ساختارش�كني در چه قس�متهايي از
موسيقي به كليت كارآسيب نميزند؟

همانگونه كه گفتيد ساختارشكني يعني عدم متابعت
از اصول؛ منتها كسي ميتواند ساختارشكن موفقي باشد
كه درك خوبي از اصول رايج داشته باشد و نقاط ضعف و
فتور آنها را بشناسد تا بتواند با بهرهگيري از همين درك،
سخني تازه بگويد كه مورد پسند صاحبنظران واقع شده
و با عادات و رواجهاي تثبيتشده قبلي به مقابله و رقابت
برخيزد.

 Á Áبه نظر ش�ما المانهاي يك موس�يقي خوب پاپ
ايرانيچيست؟

پي��ام خ��وب و تكنيك ب��اال در اراي��ه و حتياالمكان
كماشتباه بودن اجزاي موسيقي و كالم كه هر دو به ايجاد
جاذبهاي سودمند و انساني در ذهن مخاطب ميانجامد.

وقتي َد ِر بسته موسيقي پاپ باز شد و جواناني در فضاي تازه چهره شدند ،چندان معلوم
نبود آنها كه ميمانند و ادامه ميدهند چه كس�اني هس�تند؛ اما دكتر محمد اصفهاني
از جمله كس�اني بود كه ميشد حدس زد جا پاي محكمي پيدا ميكند .به شخصيت و
جايگاه اجتماعيويژهاش و اعتقاداتي كه داشت و دارد ،توانايياش در موسيقي و درك
درستش از هنر را اضافه كنيد تا معلوم شود چرا او توانسته همچنان يك هنرمند طراز
اول موسيقي پاپ باقي بماند .اگرچه صداي اصفهاني با آن تحريرهاي خوب و شاخص
پايان ميگيرد ،موسيقي آغاز ميشود .آيا در اين آلبوم
موسيقي از كالم پررنگتر است؟

نه صرفا به خاطر يك قطعه ،بلكه خيلي از حرفها در
پرده بيان شد و به اصطالح سادهتر با زبان بيزباني ...از اين
رو هرچند كه واژهها حضورداشتند ولي قسمت بزرگي از
حرفها و درد دلهایمان را «بيواژه» با هموطنانم به اتفاق
گريستيم..

 Á Áگفته شده كه در مورد بعضي از قطعات آلبوم بيواژه
دو س�ال وقت صرف كردهايد .اين وسواس و دقت زياد
به مولف بودن شما برميگردد يا به مشكالتي از قبيل
درگيريهاي كاري و مشغلههاي ديگرتان مربوط است؟

به درگيريهاي كاري و مشغلههاي بنده.

ميتواند او و موس�يقياش را در گروه پاپ-س�نتي قرار دهد ،اما او هيچگاه محدود به
حدوده خاصي باقي نماند و در فضاي موس�يقيهاي ديگر نيز طبعآزمايي كرده است.
آلبوم تازهاش نيز دور از اين تجربيات نيست .بعد از پنج سال سكوت« ،بيواژه» دوباره
اصفهاني را به تيتر خبرهاي موسيقي تبديل كرد .مجموعهاي كه شامل كارهاي تازه او
به عالوه تعدادي از تيتراژهاي تلويزيوني است و مورد توجه عالقهمندان اين خواننده
متعهد قرار گرفته است.

عاشقانهنواختند.

 Á Áآيا ميتوان گفت آلب�وم بيواژه ادامه آلبوم بركت
است؟ به خاطر تنوع سبك قطعات آلبوم ميگويم...

بله ،از اين نظر در امتداد هم هستند.

 Á Áشما هميشه نش�ان دادهايد و در مصاحبههايتان
هم گفتهايد كه در انتخاب شعر خيلي دقت ميكنيد،
اين دقت در انتخابتان را بر چه مبنايي انجام ميدهيد؟

در درج��ه اول ب��ه ميزان انتقال پي��ام و محتواي پيام
ترانه دقت ميكنم و حاضرم اگر ترانهاي غنا و رسايي توام
بااحساس داشته باشد و به فرض مشكل متني يا ادبي هم
داشته باشد دومي را فداي اولي كنم ،مگر اينكه با بضاعت
بنده و همكارانم قابليت ارتقاي ترانه در زمان مش��خص،
وجود داشته باشد.

 Á Áشما با آهنگسازان بزرگي چون فريدون شهبازيان،
مرحوم بابك بيات ،همايون خرم و در نسلهاي جوانتر
 Á Áمعموال هنرمندان مولف براي بيان ديدگاهش�ان از
ه�م با ف�واد حج�ازي كار كردي�د؛ اما حاال به س�مت
يك زبان و لحن استفاده ميكنند ،اما شما از سبكها و
آهنگسازان بسيار جوانتر رفتهايد .به چه دليل؟ آيا كار
لحنهاي مختلفي در آلبومتان استفاده كردهايد ،چرا؟
كردن با كساني چون فريدون شهبازيان سخت است.
اوال به خاطر اينكه من هنوز مولف نيستم و ثانيا به مولف
بعضي از منتقدان ميگويند ش�ما نميخواهيد نامتان
ش��دن دل نبستهام ،بنده فقط در پي ايجاد لحظاتي انساني
تحتالش�عاع اين آهنگس�ازان
و آس��ماني با ابزار ارزش��مندي بهنام
بزرگ قرار بگيرد...
موس��يقي براي همنوعان خود هستم
ساختارشكني يعني عدم متابعت از

م��ن زير س��ايه بزرگان��ي چون
بيش��تر از اين هم چيزي نميخواهم
اصول؛ كسي ميتواند ساختارشكن
فريدون ش��هبازيان ،مرح��وم بيات
و اصوال ب��ه آن فكر نميكنم و از اين
موفقي باشد كه درك خوبي از اصول
و استاد خرم بزرگ ش��دهام و از آن رايج داشته باشد و نقاط ضعف و فتور عدم تقيدي هم كه در اين مورد دارم
اساتيد صاحبنظر خير فراوان ديدهام
خيلي لذت ميبرم .خاطرهاي از استاد
آنها را بشناسد تا بتواند با بهرهگيري
و نه آسيبي .در آينده هم اگر سعادت
از همين درك ،سخني تازه بگويد كه
اي��رجراد برايتان بگوي��م :من هنوز
داشته باش��م چنان تجاربي را تكرار مورد پسند صاحبنظران واقع شده و با دانش��جوي پزشكي بودم؛ ايشان را در
خواهم ك��رد؛ ولي اين هم تجربهاي عادات و رواجهاي تثبيتشده قبلي به دانشگاه تهران مالقات كردم كه استاد
مقابله و رقابت برخيزد.
اس��ت ش��يرين و براي خود مزايا و
بودند و تدري��س ميكردند؛ در عين
مختصات��ي دارد؛ يكي از آنها همين
شهرتي كه داشتند ،خيلي با حوصله و
كه از رس��يدن به تكرار خود يا حتی در خوشبينانهترين
متواضع بودند و با اينكه اصال بنده را آن وقتها نميشناختند
حالت« :تكرار اس��تادي خود» بهتر است تازه به فرض كه
برايم كلي وقت گذاش��تند .البته فقط خودم به ايشان گفته
طرف به درجه استادي در سبك و روش خود رسيده باشد.
بودم كه دانشجوي پزشكيام و عالقهمند به هنر ...و از سويي
 Á Áقطعاتي از آلبوم بيواژه در اس�تانبول ضبط شده
برايم تحصيالت و شخصيت حرفهاي ايشان جالب بود ،چون
اس�ت .يك مقدار راجع به كارهاي اس�تانبول توضيح
ايشان تحصيلكرده دانشگاه كارديف انگلستان و فوق ليسانس
ميدهيد؟
هنرهاي نمايشي هستند .خالصه در حين صحبتها در پاسخ
ما دوس��ت داشتيم تكنيك و طعم نوازندگان پرآوازه
به سوالي از جانب من چنين گفتند :بعد از فيلم «ويزا» كه
آن دي��ار را تجربه كنيم و با كالم فارس��ي درآميزيم كه
در آن نق��ش يك جراح را بازي ميكردم به دليل فروش باال
خوشبختانه اين اتفاق افتاد و از آن خيلي راضيام؛ چون
و موفقيت فيلم بالفاصله چندين س��ناريو به من پيش��نهاد
ه��م واكنش مثبت مردم را ديدم و هم ش��اهد بودم كه
شد با دس��تمزدهاي باال كه در همه آنها بايد نقش جراح را
آنها در مقام موزيسينهاي حرفهاي چقدر با كارهاي ما
بازي ميك��ردم و من تمام آنه��ا را رد كردم و من بالفاصله
رابطه برق��رار كردند و چقدر ملوديهاي مورد نظر ما را
به ايش��ان گفتم :ولي خيلي به شما ميآيد كه جراح باشيد!

 Á Áشما در سبكهاي مختلفي كار كردهايد و هميشه
ه�م انتخابه�اي خ�وب و درس�تي انج�ام دادهايد.
انتخابهاي شما بر اساس شناخت جامعي است كه از
تواناييهاي خودتان داريد يا بستگي به ويژگيهاي آن
سبك مشخص دارد؟

البته ش��ما لطف داريد ،ولي من هيچ يك از اين كارها
را نكردهام و فقط خيلي س��اده به ن��داي دلم در هر وهله
كه خواس��تم به سراغ يك اثر موسيقي بروم ،گوش دادهام
و بعد هم آن را با محك تجربههاي گذش��ته سنجيدهام.
البته مش��اوران بنده كه همان تيم همكاران و دوس��تان
مورد اعتمادم هستند هميشه در اين مسير مرا صميمانه
و دوستانه ياري دادهاند و پيشنهادهای خوبي ارايه كردهاند
كه خود را مديون ديد حرفهاي آنها نيز ميدانم.
 Á Áبا توجه به كالم محور بودن موس�يقي ش�ما ،بعد
از پنج س�ال آلبومي ارايه دادهايد به نام «بيواژه» ،آيا
صرفا اين اس�م را بر اس�اس نام يكي از قطعات آلبوم
انتخاب كردي�د؟ رومن روالن ميگوي�د آنجا كه كالم

ايشان دستي به شانه من زدند و گفتند شما لطف داريد ولي
من از اين تكرار ،گريزانم!  ...و دلم ميخواس��ت سناريوهايي
به من پيش��نهاد ميش��د كه مثال در آن نقش ديوانه يا يك
آدم فراري را بازي كنم اما افسوس كه همه چيز تجارتمدار
ش��ده ...اين حرف ايشان خيلي در من تاثير گذاشت و ارادت
مرا به ايشان بيشتر كرد و به آن اعتقاد بستم .عيد امسال پس
از آن همه سال ،استاد ايرج راد در پيادهرو خيابان جردن تنها
قدم ميزد و من باز هم ايش��ان را ديدم و خدمتشان عرض
ادب كردم ش��ايد او ،آن محمد اصفهاني را ديد كه در خيلي
از مصاحبهها و سفرها طي سالها با ايشان همراه بوده و در
كنس��رتهايش از ايش��ان دعوت كرده ولي من آن مردي را
ديدم كه از تكرار گري��زان بود و اين حس خود را قريب 20
سال پيش آنقدر صادقانه ،نافذ و قوي به آن دانشجو منتقل
كرد كه هنوز طراوت و استحكام آن را از پس سالها به خوبي
احساس ميكنم ،هرچند كه وی قطعا اين مالقات را به خاطر
ندارد و من تا به حال به خودش هم بروز نداده بودم و اينجا
تازه دارم ميگويم.

 Á Áجناب اصفهاني ،بعد حسي كارهاي شما خيلي قوي
است .اين احساس از كجا سر چشمه ميگيرد؟

از همان رها بودن در نگرش به اثر كه به نظرم دس��ت
آدم را حسابي براي احساسي كردن قطعه باز ميگذارد.

 Á Áدر سايتتان مطلبي نوشتهايد در ارتباط با مرحوم
حاجمحمدرضا الطافي .آيا شما با ايشان ارتباط نزديك
و عاطفي داشتهايد؟

بله من خيلي به ايش��ان ارادت داش��تم .افس��وس كه
تركمان كردند.

 Á Áب�ه نظر ش�ما فضايل اخالقي چق�در در خلق آثار
ارزشمند نقش دارد؟

آنقدر كه اين ضربالمثل سالهاس��ت ك��ه بر تارك
س��خنان بزرگان س��رزمين پارس ميدرخش��د آنجا كه
ميفرمايند:
از كوزه همان برون تراود كه در اوست
گر دايره كوزه ز گوهر سازند

 Á Áآي�ا ميتوان به هن�ر نگاه صرفا اخالق�ي يا صرفا
حرفهاي داشت؟

فك��ر ميكنم حذف يا ضع��ف پارامتر دوم به تضعيف
پارامتر اول ميانجامد .موسيقي فاقد جاذبه و نفوذ چگونه
ميتواند مروج يك پيام اخالقي باشد؟! همان بهتر كه آن
پيام اخالقي را با سخنراني ابالغ كنند.

 Á Áكدام يك از سريالهايي كه تيتراژش را خواندهايد
بيشتر دوست داريد؟

واليت عشق.

 Á Áآي�ا در آين�ده ه�م ميخواهي�د س�بك آلب�وم
«بيواژه» را ادامه دهيد يا ممكن است دوباره به فضاي
«تنهاماندم» و «حسرت» برگرديد؟

بايد به اطالعتان برسانم كه هر دو مورد در دست اقدام
است ولي جزيياتش فعال سري است.

 Á Áبه عنوان حس�ن خت�ام گفتوگويم�ان ،كمي از
آهنگ «غزال» و حال و هواي عجيب آنكه بسيار لطيف
و عاشقانه است ،بگوييد.

عكس :سايت دكتر محمد اصفهاني

شرق :برنامه «پژوهشي موسيقي فرانكو فونيوايراني»
در تاريخ چهارش��بنه چهارم خرداد در موزه موسيقي
برگزار ش��د .اي��ن برنامه با هم��كاري بخش فرهنگي
س��وييس و فرانس��ه و با حمايت ايكوم (كميته ملي
موزههاي ايران) با حضور هنرمندان موسيقي ،سفراي
سوييس و فرانسه با بازديد از موزه موسيقي آغاز شد.
علي مرادخاني ،مدير موزه موسيقي در سخناني گفت:
«اين يك ارتباط بوروكراتيك بينالمللي نيست .بلكه
تبادل فرهنگي و موسيقايي است كه به نمايش گذاشته
ميشود ».پس از سخنان علي مراد خاني ،لويان لويي،
سفير س��وييس در ايران هم با تبريك تقدير ايكوم از
موزه موس��يقي گفت« :همان طور كه ميدانيد موزه
موس��يقي به عنوان موزه موفق انتخاب ش��ده است.
بنابراين ،وظيفه خ��ودم ميدانم كه از مدير اين مركز
فرهنگي تش��كر كنم ،كه براي به وجود آوردن چنين
نمونه موفق از فرهنگ غني موسيقي ايراني در چنين
مكاني به نام موزه موسيقي تالش كرده است ».برنامه
«پژوهشي موس��يقي فرانكو فوني و ايراني» با اجراي
س��يمون نو آمببن ،شاعر و آهنگس��از فرانسه ،مارك
آمون ،آهنگساز و خواننده سوييسي ادامه يافت.

نگاهي به رديف آوازي اسماعيل مهرتاش

عكس :مهدي حسني

خبر

قفسه آهنگ

گفتوگو با محمد اصفهاني به مناسبت انتشار آلبوم «بيواژه»

باور نكن تنهاييات را

ب��راي يك ترانهس��را هيچ چيز مهمت��ر از همراهي
يك خوانن��ده خوب و خوشصدا نيس��ت .مينويس��م
خوب و خوشصدا چون معتقدم هس��تند خوانندههاي
خوشصداي��ي كه خوب نيس��تند و برعكس! من بخت
اين را داش��تهام كه با خوانندهه��اي مختلفي كه خوب
ميخوانن��د ،كار كن��م اما فك��ر كنم جز دو ،س��ه مورد
بيشترين اقبال مردم به ترانههاي من به ترانههايي بوده
است كه با صداي محمد اصفهاني عزيز اجرا شده است.
نخستين همكاري من با محمد به بيش از  10سال
قبل برميگردد .روزي به ط��ور اتفاقي در حوزه هنري
استاد فريدون شهبازيان را ديدم و تعدادي از ترانههايم
را برايشان خواندم .استاد تلفن تماس مرا -كه آن زمان
تلفن خوابگاه دانشجويي من بود-گرفت و گفت تماس
ميگيرند .بعد از مدتي اس��تاد مرا به اس��توديو صحرا
فراخوان��د و جريان س��ريال باران عش��ق را مطرح كرد
كه قرار بود  13قس��متاش 13 .ترانه داش��ته باشد كه
نهايتا به پنج ترانه رسيديم و رضايت همگان هم اعم از
تهيهكننده و آهنگساز و خواننده و كارگردان و فكر كنم
مردم را به دنبال داش��ت .يك��ي از آن ملوديها را خود
محمد ساخته بود كه بر اساس ملودیاش ترانهاي را به
اسم ستايش نوشتم كه هنوز خيليها سراغش را از من
ميگيرند كه چرا منتشر نميشود!؟ خدايا خدايا خدايا
خستهاي بيپناهم پريشان ...فكر ميكنم آن پنج ترانه
را در مدتي كمتر از يك ماه ساختيم و هنوز هم شبكه
تهران گاه و بيگاه ترانهها را پخش ميكند .اين پنج ترانه
سرآغاز همكاري من با محمد بود بياينكه همديگر را از
نزديك ببينيم و سررشته كارها به دست باكفايت استاد
شهبازيان بود .نخستين ديدار ما فكر كنم يك سال بعد
اتفاق افتاد كه معصوميت ازدسترفته را با هم كار كرديم
با همان تيم و در همان حال و هوا .پس از معصوميت بود
كه خود اصفهاني سبب آشنايي من با آرياعظيمينژاد و
علي كهنديري ش��د .ابتدا م��رواي دوس��ت را با آريا
س��اختيم و پس از آن وفا را با علي كهنديري .بعد هم
با پدرام كش��تكار همراه شدم در ساخت خورشيد فردا
كه قس��متاش اين بود در آلبوم بيواژه منتش��ر شود.
در تمام��ي اين موارد آنچه از محم��د اصفهاني ديدهام
دقت نظري نزديك به وسواس در انتخاب ترانه ،ارتباط
تنگاتنگ با ترانهس��را تا آخرين اديته��ا و ويرايشها،
دوستي و احترامي عميق بوده كه لذت همكاري با وي
را دوچندان ميكند .راستش را بخواهيد اين روزها كمتر
پيشنهاد شوقبرانگيزي براي همكاري دارم يعني صداها
آنقدر تك��راري و يكنواخت ش��دهاند كه كمتر صدايي
شوقي در حد خلق ترانهاي غيرمعمول و دلبرانه در دلم
ايج��اد ميكند .اما محمد آنقدر خوب ميخواند كه هر
ترانه و هر پيشنهاد همكارياش شوق نخستين همكاري
را در دلم برميانگيزد .ضمن اينكه در اين آشفتهبازار كه
هر صدا پيش��هاي ادعاي ادبيات و درك ويژه از ترانه و
شعر دارد ،محمد جزو انگشتشمار خوانندههايي است
كه از اصول ادبيات و ش��عر آگاه اس��ت و نظراتش براي
من هميش��ه سازنده بوده است .ش��ايد كمتر از يكي،
دو ماه از زندگي اين جهاني اس��تاد ارجمند ،بابك بيات
باقي مانده بود كه با محمد و همس��ر محترمش و يكي
از مجريان تلويزيوني به عيادت استاد بيات رفتيم .بابك
عزيز با اينكه از ضعف مفرط ناشي از بيماري رنج ميبرد
به شوق حضور محمد پشت پيانو نشست و آسيمهسر
را ب��ا كمك محمد اجرا كرد .احترامي كه زندهياد بابك
بيات ب��راي محمداصفهاني قايل بود ،نه تنها به خاطر
صدايش كه به دليل جميع خصوصياتي بود كه ايشان را
واميداشت بارها در حضور من لب به اين نكته بگشايد
كه «اصفهاني حتي اگر كارهاي اجرا شده مرا هم بخواهد
بخواند با كمال ميل در اختي��ارش قرار ميدهم»؛ اين
احترام عميق زندهياد بابك بيات به محمد و هنرش را
من كمابيش در ديگر همكاران آهنگس��ازم نيز ديدهام.
احترامي كه محمد نيز براي هنر و شخصيت همكارانش
قايل اس��ت و به نظرم همين ارتباط دوس��ويه و دالويز
است كه منجر به خلق تعداد نسبتا زيادي از ترانههاي
ماندگار موسيقي پاپ پس از انقالب شده است.
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غزال در دو الي س��ه روز س��اخته و خوانده شد و من هم
حسابي سرما خورده بودم و منزل آريا عظيمينژاد هم آن زمان
ولنجك بود .هم به هنگام رفتن و هم در بازگش��ت ،از سرما
ميلرزيدم؛ ولي تا روشنايي صبح منزل آريا ماندم و به اتفاق
كار را تمام كرديم و همه اينها با فكر كردن به امام رضا (ع) بود
چون بعد كه با خودم مرور كردم ،ديدم شرايط فيزيكياش را
به هيچوجه نداشتم و شاهد من آرياست ...اگر عشق ،اضطرار و
دلتنگي را تداعي ميكند دليلش آن است كه در شبي توام با
عشق و اضطرار ساخته و خوانده شده است.

اسماعيل مهرتاش ،زاده دهه طاليي  1280بود؛
دهه جنبش مش��روطيت ك��ه در آن بزرگاني چون
صبا ،خالق��ي ،برومند ،رهي ،بنان ،ش��هريار ،اديب،
تاج و بديعزاده به دنيا آمدند .او در كودكي تصانيف
متداول را زمزمه ميكرد و بعد هم از تركيب كدوي
قلياني با چند تار موي اسب ،كمانچهاي ساخت كه
آرش��هاش يك س��يخ كباب بود و با آن مينواخت.
خان��وادهاش او را ن��زد درويشخان فرس��تادند و او
نواخت��ن تار را به نيكويي آموخ��ت و چندي هم از
آموزشهاي داودش��يرازي بهرهمند شد و به مدرسه
عالي موسيقي و محضر كلنل وزيري رفت .اسماعيل
مهرتاش ،جامعه باربد را در س��ال  1305در خيابان
اللهزار براي تعليم موس��يقي و اجراي كنس��رت و
نمايش��نامه تاس��يس كرد .او نوآور و نوانديش بود و
استعداد آهنگسازي و خالقيت هنري داشت .كالس
آوازي كه او تاسيس كرده بود ،رايگان بود و به افراد با
استعداد و واجد صداي خوب بدون هيچ چشمداشت
مادي ،آواز تعليم ميداد .رديف آوازي استاد اسماعيل
مهرتاش نتيج ه آموزش او نزد اس��تادان موس��يقى
ايرانى و نيز  -به احتمال قوى  -حاصل خالقيتهاى
او در چارچوب اين آموزشهاست.
مهرتاش معتقد بود رديف يك بداهه اس��تاندارد
شده است؛ يعني يكي از بهترين اجراها از دستگاههاي
موس��يقي ايراني كه همچون ماخذ از آنها استفاده
ميشود .او ضمن تاكيد بر وفاداري به چارچوبهاي
اصلي ردي��ف ،به آزادي هنرج��و -خواننده اهميت
بسيار ميداد .اداي درست  80درصد از آواز از جانب
هنرج��و براي او كفايت ميكرد و در  20درصد بقيه
دست او را به نسبت پيشرفتي كه در آواز كرده بود،
باز ميگذاشت .شيوه برخورد او با اين سهم شخصي
هنرجو -خواننده بسيار ظريف بود .در صورتي كه او
را محتاج به راهنمايي ميديد ،از او دريغ نميورزيد
و اگر تشخيص ميداد كه خوب از عهده كار برآمده
است ،ميگفت« :خوب است ،همين را نگهشدار» .
همين اهميت دادن ب��ه ابتكارهاي هنرجوها باعث
ش��د ش��اگردان او ،از عبدالوهاب شهيدي گرفته تا
محمدرضا شجريان و محمد منتشري هر يك سبك
شخصي خودشان را داشته باشند و هيچ كدام شبيه
ديگري نخواند.
مجموعه رديف آوازي مهرت��اش كه به تازگي از

طرف موسس��ه فرهنگي هنري ماهور منتشر شده،
دربردارن��ده تمامي نكاتي اس��ت كه اين اس��تاد در
اجراي گوشههاي آواز ايراني به آن توجه داشته است.
قسمت اعظم رديف حاضر را محمد منتشرى ،متولد
 ،۱۳۲۱از شاگردان بسيار نزديك و بااستعداد مرحوم
مهرتاش با استناد به محفوظات شخصى اجرا كرده
است .بعضى از قسمتهاى اين رديف روى نوارهاى
ريلى كه سر كالس ضبط مىشدند ،باقى ماندهاند و
خواننده اثر حاضر به پارهاى از آنها دسترسى داشته و

توانسته است صحت محفوظات خود را با آنها محك
زده ،نقصانه��اى احتمالى را برط��رف كند .محمد
منتشرى نزديكترين شاگرد به مهرتاش بوده و قريب
 ۲۰سال از نزديك با وى تماس داشته است؛ بهطورى
كه در دوران كهولت استاد بسيار اتفاق مىافتاده است
كه وى آوازى از رديف او يا تصنيفى از ساختههاى او
را كه خود وى بهعلت ك َِب ِر س��ن فراموش كرده بوده
ف نظر از اينكه از
براى او بخواند .محمد منتشرى ،صر 
بهترين و نزديكترين شاگردان مهرتاش بوده ،بهدليل
اينكه فقط نزد مهرتاش آموزش ديده ،از بيان و لحنى
برخوردار است كه مىتوان به جرات او را نزديكترين
و باصالحيتترين راوى رديف مهرتاش دانس��ت .او
همانگونه كه خود مىگويد« ،روح» كارهاى مهرتاش
را مىشناسد و تمام تصانيف او را بازخوانى كرده است
و بهخوبى بر سبك و تفكر ملوديك او تسلط دارد.
مجموعه رديف اس��تاد اس��ماعيل مهرتاش كه
توس��ط محمد منتشري اجرا ش��ده ،شامل هشت
س��يدي و ي��ك دفترچه اس��ت كه تمام��ي ابيات
ب��ه كار ب��رده ش��ده در گوش��ههاي آوازي موجود
در ردي��ف مهرت��اش را در ب��ر دارد .در اين دفترچه
همچنين زندگينامه مختصري از اسماعيل مهرتاش
و محمدمنتشري به همراه عكسهايي از آنها آمده
است .اغلب اش��عار استفادهشده در اين مجموعه از
حافظ ،س��عدي و موالنا بوده و اين نش��ان ميدهد
كه استاد اس��ماعيل مهرتاش ارادت خاصي به اين
سه شاعر داشته است .رديف آوازي مهرتاش رديفي
ى هايى اغلب متف��اوت با رديفهاى
اس��ت با ويژگ 
آوازى ديگر كه از جمله اين تفاوتها اين اس��ت كه
شوشتري -منصوري در اين رديف يك آواز مستقل
است و به اين ترتيب تعداد آوازهاي اين رديف را به
شش ميرساند .تهيه اين مجموعه براي كساني كه
مشق آواز ميكنند خالي از لطف نيست.

