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پيشدرآمد

يكي از سهتفنگدار

به گمانم س��ال  1340ب��ود كه در
اركستر شماره 4اداره هنرهاي زيبا
با احمد پژمان آش��نا شدم .واسطه
اين آش��نايي دوس��ت مش��ترك
هردوي ما ،تيمورپورتراب بود كه
فرهاد فخرالديني خيلي زود رابط ه صميمانهاي بين
ما برقرار كرد .ما ضمن همكاري در
اركسترها ،رفتوآمد خانوادگي خوبي هم داشتيم .جالب
اس��ت كه پژمان خودش به اين جمع س��ه نفره ميگفت
سهتفنگدار .هر چند بعد از ازدواج من و البته او ،اين روابط
گ ش��د و او به خارج از ايران س��فر كرد اما هر بار كه
كمرن 
بازميگشت ديدارهايمان از سر گرفته ميشد .آن دوران
من در هنرستان موسيقي ملي تدريس ميكردم ضمنا به
عنوان آهنگساز و نوازنده و رهبر اركس��تر راديو تلويزيون
ملي ايران فعاليت داشتم و خوب در خاطرم هست كه از هر
فرصتي براي كنار هم بودن استفاده ميكرديم ضمن آنكه
جلسات مشتركي داشتيم كه خاطرات بسيار زيادي براي
من رقم زده است .زماني پژمان كه تصميم گرفت به امريكا
مهاجرت كند ،ابراز تمايل زيادي كرد كه من هم به همراه
او به امريكا ب��روم اما چون اوضاع مملكت به س��امان نبود،
ميسر نشد .به عقيده من موسيقي پژمان هويت ملي و در
عين حال تكنيك جهاني دارد .او با تجارب و تحصيالتي كه
در زمينه آهنگسازي داشته هيچوقت از ريشههاي خودش
در موسيقي ايراني جدا نشده اس��ت .پژمان در آثارش هم
به موسيقي محلي ايران عالقه نشان داد و هم به موسيقي
رديف دستگاهي ايران؛ حتي خاطرم هست مدتي سهتار
مينواخت تا نس��بت به اين موس��يقي اش��راف بيشتري
پيدا كند .او در استفاده از اين موسيقي بسيار ماهر است و
ناشيانهوچشمبستهآنرابهموسيقيجهانيپيوندنميزند.
خاطرم هس��ت زماني كه روي موس��يقي فيل��م «دليران
تنگستان» كار ميكرد هر جا او را ميديدم يادداشتهايش
همراهشبودوباآبوتابفراواندربارهبخشهايمختلف
فيلم و موسيقياي كه نوشته بود ،توضيح ميداد .به عقيده
منپژمانيكيازآهنگسازانبرجستهموسيقيايرانياست
كههموارهدركارششوروشعففراوانداشتهودارد.
درآمد

ع ّيار موسيقي ملي

ايامي كه در سنندج بودم از طريق
مجالت موسيقي با نام آهنگسازان
بزرگ ايران از جمله اس��تاد احمد
پژم��ان آش��نا ش��دم ،زمان��ي كه
اولينبار س��الهاي  1350به بعد
در دانش��كده هنرهاي زيبا ايشان
هوشنگكامكار
را دي��دم و از محضرش��ان اص��ول
آهنگسازي را آموختم .چهره مهربان و فروتن او با آن همه
دانش موسيقايي برايم تا به امروز سمبل هنرمندي واقعي
و بزرگ بوده اس��ت .همان طوري كه از آثارش پيداس��ت،
عالقه وافري به انواع موسيقي ايران خصوصا موسيقيهاي
محلي و غرب ايران دارد كه در واقع هسته اصلي اكثر آثارش
اس��ت .او را ميتوان اولين آهنگس��ازي در موسيقي ايران
دانست كه آثار ارزشمندي براي سازهاي ايراني با استفاده
از ملوديها و تمهاي كامال ايراني و به كارگيري انواع تدابير
آهنگس��ازي علمي و فنون چندصدايي نوش��ته است .به
عبارت ديگر اولين آهنگس��ازي است كه علم چندصدايي
را وارد موسيقي س��نتي ايران كرد .اين ش��يوه را ميتوان
اساس و اولين نشانههاي «موسيقي ملي» ايران ناميد كه
تا به امروز در اكثر آثار جوانان و گروههاي موس��يقي ايراني
تداوم يافته است .تحصيالت آكادميك او در اتريش و امريكا
وتجربهموسيقايياوپشتوانهمحكميبرايهارمونيگذاري
و كنترپوان نويسي مناسب در موسيقي ايران است .احمد
پژمان غير از آثاري كه براي گروه س��ازهاي ايراني نوشته
است ،آثار سمفونيك اپراها و بالههاي ارزشمندي دارد كه
نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي اروپايي هم اجرا شده و
موردتوجهبودهاستكهازميانآنهاميتواناز«راپسودي»
براي اركستر س��مفونيك« ،كانتات بياد خرمشهر» براي
اركستر س��مفونيك ،گروه كرو س��لوها كه در آزادسازي
خرمشهر نوشت« ،اوراتوريو رستاخيز»« ،سمفوني نوروز»،
«ديورتيمنتو ب��راي اركس��تر زهي» و «پويم س��مفوني
سرزمين دالوران»نام برد كه افتخار ميكنم اين آخري را
به من هديه داد .او اولين آهنگس��ازي است كه اپراي ملي
و باله ايراني را به طور جدي نوش��ت و ميتوان از اپراي يك
پردهاي «جش��ن دهقان» ،اپراي «دالور سهند » بر اساس
زندگي بابك خرم دين؛ اپراي «سمندر» و بالههايي چون
«روش��نايي»« ،حماس��ه» و غيره نام برد .او آثار مشهور و
زيبايي براي فيلمها نوشته است كه مهمترين آنها «دليران
تنگستان»« ،ش��ازده احتجاب»« ،س��ايههاي بلند باد»،
«روسريآبي»وغيرهكهشاهكارهاياينژانرموسيقايياند.
عالوه بر اين همه آثار او ش��اگردان بسياري را در موسيقي
آموزش داد چنان كه بسياري از هنرمندان امروز ايران جزو
شاگردان احمد پژمان بودهاند .من به پاس خدمات ارزنده
ايشان سال گذش��ته اثري را با عنوان «باغهاي پژمان» در
بزرگداشتشبهنامدرسهمومانبراياركسترزهيتصنيف
ك��ردم .بايد تاكيد كنم كه او آهنگس��از تاثيرگ��ذار و باني
موسيقي ملي ايران به شمار ميآيد كه آثارش آميختهاي
استازتكنيكهايموسيقيعلميجهانيباهويتيملي.
يكي از آثار او «عياران» اس��ت كه بيش از چهل س��ال از
نوش��تنش ميگذرد و چند سال پيش منتش��ر شد .به
عقيده من «عياران» ،كاري باارزش و قوي در موس��يقي
ايراني است كه براي اكثر سازهاي ايراني در چهار قسمت
تصنيف شده است :عياران اثري است در سبك موسيقي
ملي اي��ران؛ نوعي موس��يقي ايراني كه در آن س��ازهاي
س��نتي ،ملوديها و عوامل ديگر با بهرهگيري از امكانات
و تكنيكهاي آهنگسازي موسيقي كالسيك جهاني به
گونهاي كه هويت ايراني حفظ شده باشد ،استفاده شده
اس��ت  .در اين اثر تدابيري مثل ملوديه��ا و ريتمهاي
كنترپوانتيك ،اس��تيناتوها ،ايميتاس��يونهاي فراوان،
پليفوني مناسب با ملوديها و مدالسيونهاي منطقي و
سريع و نيز تاكيد بسيار زياد بر ريتمهاي متنوع و پيچيده
وگاهي پلي ريتميك بهكار برده ش��دهاند .اين تدابير آن
زمان براي اولينبار در موسيقي ملي ايران مورد استفاده
قرار گرفتهاند كه تا به امروز در آثار برخي آهنگس��ازان و
گروههاي موسيقي تداوم يافته است .بهگونهاي ميتوان
گفت كه هسته اصلي «عياران» تاكيد ريتميك و استفاده
از ميزانهاي متنوع اس��ت كه نه تنها به وسيله سازهاي
كوب��هاي بلكه در اكثر م��وارد س��ازهاي ملوديك هم در
نگهداريريتمشركتدارند.
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گفتوگو1-
ماني جعفرزاده
سال  1394مصادف ش�ده بود با ماههاي
زمستان ِ
ِ
منتهي به درگذشت مادر بس�يار كهنسال استاد
احمد پژمان و به همين س�بب اس�تاد نس�بت به
دفعات قبل مدت�ي طوالنيتر را در اي�ران اقامت
كردن�د و همي�ن فرصتي پي�ش آورد ك�ه در آن
چندماه باه�م روي يكي -دو موضوع كه س�الها
مش�تاق و مترصد انجام آنها بودم كار كنيم .يكي
ضبط و انتش�ار اث�ر درخش�ان او «ديورتيمنت ُو»
بود كه به همت خانه هنر خ�رد و علي صمدپور به
سرانجام رس�يد و ديگري كوش�ش براي ضبط و
انتشار خاطرات او در قالب يك كتاب كه نامش را
گذاش�ته بودم« :مثل يك نُت گمشده ،خاطرات و
انديشههاياحمدپژمان»
در مجم�وع حدود چهار جلس�ه بس�يار طوالني
هركدام بين س�ه تا چهار ساعت با هم نشستيم و
او سخن گفت .كوش�يدم كم سخن بگويم يا اصال
سخن نگويم تا او خود هرچه دوست دارد بگويد.
تنها برخي جاها مس�يرهاي س�خن را گش�ودم
و ديگ�ر هيچ .اما مرگ مادر اس�تاد و بازگش�ت با
عجلهاش پس از چندين م�اه دوري به امريكا كار
را ناتمام گذاش�ت« .ديورتيمنت ُو» را بيحضورش
ضبط كردي�م .كت�اب را اما نميش�د بيحضور او
ضبط كرد! اين شد كه ماند و كار پيش نرفت .پس
از آن هم چندباري كه به ايران آمد ،هم مجال كوتاه
بود و هم خودش طفره رف�ت .از حرف زدن درباره
خودش بيزار است .از «س�لبريتي» بودن گريزان
است و همين اس�ت كه آدم را شيفتهاش ميكند.
نخواستم آزارش بدهم و به كاري وادارماش كه به
آن عالقهمند نيس�ت .اينقدر جسارت نداشتهام
در حض�ور او هرگز .آنچ�ه در زي�ر ميآيد بخش
كوچكي از نخستين جلسهاي است كه براي ضبط
خاطراتش با هم نشس�تيم و او درب�اره كودكي تا
آغاز ورودش به موسيقي سخن گفته است .آن را
به روزنامه شما ميس�پارم هم براي ثبت در تاريخ
موسيقي ايران و هم بابت عرض ارادت چندبارهام،
اينباربهمناسبتهشتادوسهسالگياش.
آقاي پژمان! ش�ما در س�ال  1314در ش�هر الر
شيراز متولد شديد و تا  3س�الگي در همان شهر
مانديد،درستاست؟
بيشتر از سه س��الگي .من به اجبار در الر به مكتبخانه
رفتموخواندنونوشتنيادگرفتم.
آن زمان در شهر الر مدرسه نبود؟
از كالس اول ب��ود تا س��وم اما من قبل از اينكه به س��ن
مدرس��ه رفتن برس��م ب��ه مكتبخانه ميرفت��م .يادم
هس��ت كه اين مكتبخانه يك حياط كوچك داش��ت
كه حوضي در وس��ط آن بود و در سمت چپ اين حياط
اتاق كوچكي بود كه پله ميخورد و به زير زمين ميرفت.
معلم ما ُمال بود .يادم نيست درسها چه بود اما حتما قرآن
ميخوانديموازبرميكرديم.
دقيقاچندسالتانبود؟
يادم نيس��ت .بايد از مادرم بپرس��م[ .ميرود از مادرش
ميپرس��د و بازميگردد] نزديك  6س��الم بود .خاطرم
هس��ت كه گريه ميكردم و نميخواستم به مكتبخانه
بروم اما اصال يادم نيست كه دليل اين گريه چه بود .شايد
به خاطر دور شدن از خانه بود يا اينكه ميترسيدم باليي
ت و پايم را گرفتند و
س��رم بيايد .به هر حال دو نفر دس�� 
ب��ه زور من را ب��ه مكتبخانه بردند .خاطرم هس��ت آن
دوران پيته��اي حلبي بنزيني بود كه يك س��مت آن
نوش��ته بودند «بنزين پارس» و س��وي ديگر آن  BPكه
مخفف  British Petroleumباش��د[ .ميخندد] ما
روي اين پيتهاي حلبي با س��ريش كاغذي چسبانده
بوديم كه برايم��ان حكم كتابچه را داش��ت و با قلم ني
سرمشقهايمان را روي آن مينوش��تيم؛ «توانا بود هر
كه دانا بود» .با همين سرمشقها (كه بيشتر شعر بودند)
الفبا را ياد گرفتم .در آن س��الها پدرم در بندرعباس كار
ميكرد.
پدرتانچهشغليداشتند؟
كارهاي مختلفي انجام ميداد .مغازهاي داشت كه در آن
چيزهاي مختلفي خريد و ف��روش ميكرد اما هيچوقت
كارش ثابت نبود .مدام در سفر بود .يادم هست يك بار با
پدر از الر به بندرعباس رفتيم .آن زمان در جنوب اتوبوس
ي مسافر هم س��وار ميكردند؛
نبود و ماش��ينهاي بار 
بارشان را ميزدند و اگر جايي خالي ميماند مسافر سوار
ميكردند .يادم هست در اين سفرها خيلي از كساني كه
به بوي بنزين عادت نداشتند ،حالشان بد ميشد .تازه
تابس��تانها وضع بدتر هم ميشد .س��فر ما در تابستان
بود و گرما ،وحش��تناك! يادم ميآيد دستمالي را خيس
ميكرديم و روي سر ميگذاش��تيم اما آن قدر گرم بود
كه بالفاصله خشك ميشد .از ريگهاي بيابان و كوهها
از موج حرارت متصاعد ميشد .در نهايت به بندرعباس
رسيديم اما چندان از آن روزها خاطرهاي به ياد ندارم .يك
سالهمدربندرمانديم.
دربندرعباسمدرسهومكتبخانهنرفتيد؟
نه .بعد از بندرعباس به ميناب رفتيم كه يك س��اعت تا
بندر فاصله داشت .آن زمان ميناب پر از باغ و نخلستان و
كوههاي عظيم بود .دبستان را آنجا شروع كردم و تا كالس
دوم هم در ميناب درس خواندم .جالب است كه خانواده
خيلي دركي از درس و مدرس��ه نداش��ت .يادم هس��ت
در يكي از درسهايم تجديد ش��ده بودم و بايد تابستان
امتحان جبراني ميدادم اما آنقدر كسي اهميت نميداد
كه تنهايي رفته بودم بندرعباس (خانه عمويم) و امتحان
جبراني را به كل يادم رفته بود .مادرم هم حواسش نبود
و همين باعث شد من يك سال كالس اول را تكرار كنم.
براياولينبارمندربندرعباسهواپيماراديدم.
تنهاييبهبندرعباسرفتهبوديد؟چرا؟
بله .تعطيالت تابستان بود و به تنهايي براي گردش رفته
بودم .اولينبار كه هواپيما را ديدم فكر كردم خانهاي باالي
سرم پرواز ميكند .بعد هم كشتيهاي باربري را ديدم .آن
موقع در جنوب ايران همه از آب آلوده مريض شده بودند.
بيماري انگلي به اسم «پيوك» بسيار رواج داشت .بيماري
ديگر «اس��پول» بود كه آن هم از آب آل��وده ميآمد و در
معده غدهاي به وجود ميآورد كه س��فت ميشد؛ آن قدر
كه حتي نميتوانستي راه بروي .من هم «اسپول» گرفتم
ويادمهستكهميگفتنداگرميخواهيخوبشويبايد
ناشتا آب قليان را سر بكش��ي و بدوي .من كه اين كارها را
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گفتوگو2-

برشي از يك گفتوگوي بلند درباره سالهاي كودكي و نوجواني احمد پژمان

اوج

ساده ،بيغل و غش

توگو با حسين عليزاده
گف 

سالم سرشار
آن روزهاي ِ

هنر وادبيات
وقت��ي فيلمب��رداري ش��ازده
احتج��اب تم��ام ش��د و براي
تدوين و صداگذاري از اصفهان
به تهران برگش��تيم ،همان روز
كانون پ��رورش فكري كودكان
و نوجوانان صفحهاي را انتش��ار
بهمنفرمانآرا داد ك��ه زندهياد احمد ش��املو
شعرهاي نيما را دكلمه كرده بود .موسيقي اين صفحه
را احمد پژمان ساخته بود و آنچنان در قطعه موسيقي
بيانگر معناي شعري كه خوانده شده بود را احساس
ميكردي كه يكباره به فكرم رس��يد اين آهنگس��از
ميتواند موسيقي متن خوبي براي فيلم من بسازد.
ش��ماره پژمان را گرفتم و پس از قرار گذاش��تن به
خانهاش رفتم .اولين چيزي كه پژمان به من گفت
اين بود كه من تاكنون موس��يقي مت��ن براي فيلم
ننوشتهام و من در جواب گفتم كه من ميدانم چه
ميخواهم و ميتوانيم با يكديگ��ر همكاري كنيم.
اين شروع آشنايي ش��د كه تا امروز  45سال طول
كش��يده اس��ت .پژمان اهل شيراز اس��ت و طبعي
آرام و ش��اد دارد .حرفش را صاف و س��اده ميزند
و هيچگاه فك��ر دروغ و دغل نيس��ت .اين صافي و
بيغل و غ��ش بودنش آنقدر به دل مينش��يند كه

شوريدن بر زمانه تقليد و تكرار

فرود

نكردم و بعد ه م از بندرعباس به س��يرجان آمدم و كمك م
خوب شدم .پدرم هم مدتي طوالني «پيوك» گرفت .آن
زماندرجنوبهمهبيماربودندياماالرياميگرفتندياتب
نوبه .من همزماني كه در بندرعباس بودم تب نوبه گرفتم.
طوري كه از ش��ب تا نزديكيهاي ظهر فردا حالم خوب
بود اما از ظهر تب و لرز وحش��تناكي ميگرفتم كه رويم
لحاف ميانداختند .هر روز وضعم همين بود .يادم هست
قرصهايي به ما ميدادند به اسم «گنهگنه» كه قرمز رنگ
و بينهايت تلخ بود .به هر حال حالم كه بهتر شد تمام روزم
را از صبح كنار دريا ميگذراندم .به تماشاي ماهيگيران و
ي جمع ميكردم .هر
شناگران مينشس��تم و گوشماه 
روز تا بعد از ظهر لب دريا بودم .جذر و مد در بعد از ظهرها
برايم بسيار جالب بود .ماهيگيران ماهيهاي سبز و قرمز
ميگرفتند ،تكهتكه ميكردند و ب��ه مردم ميفروختند.
زمستانها هم در كوچهها ،فقيران بندرعباس روي زغال
خرچنگكبابميكردندوميخوردند.
پس ت�ا  5-6س�الگي الر بوديد بعد ب�ا خانواده
رفتي�د بندرعباس و بع�د هم مين�اب .در ميناب
مدرس�ه رفتيد و تابس�تان به تنهايي برگشتيد
بندرعباس .آيا دوباره به ميناب هم برگش�تيد؟ و
اصال اولين جرقههاي موسيقي كي و كجا در شما
زده شد؟
تابستان كه تمام ش��د برگش��تم ميناب .آنجا تا كالس
دوم هم درس خواندم و همان جا بود كه اولين رگههاي
عالقهمنديام به موس��يقي پيدا شد .پش��ت مدرسه ما
زميني پر از ني بود .نميدانم اين نيها را كاش��ته بودند
يا اينكه خودش��ان رش��د كرده بودند اما من به تقليد از
چيزهايي كه ديده بودم و االن درست در خاطرم نيست،
اين نيها را ميبريدم و در خانه با سيخ حفرههايش را باز
ميكردم و برايش س��وراخ درست ميكردم .يادم نيست
چطور ياد گرفتم قميش درس��ت كنم ام��ا قميش هم
برايشان ميساختم 8 .سالم بود .يادم هست به تقليد از
نوازندههاي سرنا و كرنا ،سر يكي از اين نيها قيف گذاشته
بودم و اداي آنها را در ميآوردم .اولين جرقههاي آشنايي
من با موسيقي به آن روزها برميگردد .االن يادم نيست
كه چه مينواختم اما احتم��اال همان آهنگهاي محلي
كه در ميناب شنيده بودم را تقليد ميكردم .اتفاقا يكي
از اين موس��يقيها را با اندكي تغيي��ر در فيلم «زينت»
ساخته ابراهيم مختاري ،اس��تفاده كردم .چيزي كه آن
س زن��ان بومي ميناب
زمان برايم خيل��ي جالب بود لبا 
بود؛ لباسهاي سراسر پوشيده با آستينهاي گشاد كه
با همانها از رودخانه آب آشاميدنيشان را در كوزههايي
به نام «جعله» روي س��ر ميگذاشتند و ميبردند .ظرف
شستن هم بسيار جالب بود .آن زمان گلي وجود داشت به
نام «گل قرمز» كه با آن ظرف ميشستند .مثال خيلي هم
تميزميشد[ميخندد]
تمام ميناب پر از نخلستان و باغ بود .شاخههاي خشك
خرما را ميبريدم ،سوراخ ميكردم و با طنابي كه از الياف
خرما درست ش��ده بود به خودم ميبستم و ميرفتم در
رودخانه ش��نا ميكردم .ميخواستم غرق نشوم .بعضي
وقتها هم از درختان نخل ب��اال ميرفتم .يك روز از يك
درخت خيلي بزرگ ب��اال رفتم و كمي خرم��ا و خارك
چيدم اما آن باال گير افتادم .با ترس و لرز از درخت پايين
آمدم .
تا چندسالگي ميناب بوديد؟
تا  8سالگي و بعد از آن با پدر و مادرم به سيرجان رفتيم.
شماتنهافرزندخانوادههستيد؟
بله .
در آن س�الها عجيب اس�ت كه يك خانواده
تنها ي�ك فرزند داش�ته باش�ند .آن روزگاران
خانوادهها پرجمعيت بودهاند...
گويا قبل از من كودك ديگري هم بوده كه متاسفانه به
دنيا نيامد امااي كاش يك برادر داشتم.
پ�س تنها بوديد و موس�يقي را ه�م در تنهايي
كشفكرديد؟
در كل من در طبيعت بزرگ شدم .همه خانهها كاهگلي
بود و تابستان وقتي باران ميآمد رودخانه سيل ميشد.
وقتي به س��يرجان رفتيم من كالس سوم ابتدايي بودم.
يادم هست مدرسهام از خانه فاصله كمي داشت و نزديك
بازار و مس��جد بود .ظهرها ما را به مس��جد ميبردند تا
نماز بخوانيم .يادم نيست در آن دوران موسيقي خاصي
شنيده باش��م .خاطره زيادي از س��يرجان به ياد ندارم
فقط يادم ميآيد كه به رانندگي عالقهمند ش��ده بودم و
ريچارد برتون برايم نماد رانندگي بود .بعد از سيرجان با
خانواده به تهران آمديم و در منزل پدربزرگ و مادربزرگ

(مادري) ساكن شديم.
رانندگيهميادگرفتيد؟
نه اصال ماشيني نبود .همه ماشينها باري بودند فقط
وقتي در جاده يك ماش��ين ميديدي��م ،دنبالش راه
ميافتاديم.
نام خانوادگي ش�ما (پژمان) نام خاصي اس�ت،
اين هم در خانوادههاي آن س�الها چندان ديده
نميش�ود .نام خانوادگيتان چطور انتخاب شده
است؟ميدانيد؟
وقتي من به دنيا آمدم پدرم سرباز بوده و چند برادر (تني
و ناتني) داشته است .آن زمان اسامي را با نام پدرها صدا
ميكردند؛مثالميگفتنداحمدپسرميرزامصطفي.اصال
نام فاميلي رايج نبود اما در اواخر دوره رضاشاه اعالم كردند
كه همه بايد فاميلي داشته باش��ند .پدر من هم پژمان را
انتخاب كرده و عموي من فروغي را.
كيبهتهرانآمديد؟
پدرم آمده ب��ود كه در ته��ران كار كند ام��ا خيلي در
كارش موفق نب��ود و دوباره به ميناب برگش��ت .دفعه
بعدي كه ديدمش داشتم به خواس��تگاري ميرفتم و
قرار بود ازدواج كنم.
يعني در ته�ران ارتباطت�ان با پدر قطع ش�د؟
بنابر اين تاريخهايي كه ميدهيد بايد بين 10-12
سالتانبودهباشد.نه؟
بله .يادم هست هر مدرسهاي ميرفتيم پُر شده بود و من
را نميپذيرفتند تا اينكه يك مدرسه نزديكيهاي ميدان
منيريه پيدا كرديم به اسم «اسالمي» كه مدير آن يك ُمال
بود .من صبحها سر صف قرآن ميخواندم .جالب است كه
همان موق ع به بچهها ميگفتند روزنامههايي كه عكس
زن بيحجاب دارن��د را پاره كنيد .من ج��رات اين كار را
نداشتم.
دوره ابتدايي را در همين مدرس�ه اسالمي تمام
كرديد؟
يادم نيست مدرسه ديگري رفتم يا نه .اما خاطرم هست
نزديكيهاي خيابان حس��نآباد دبيرس��تاني به اس��م
«محمد قزويني» تازه تاسيس شده بود كه من جزو اولين
ش��اگردانش بودم .اولين برخورد من با زبان انگليسي در

خير .آن زمان همه راديو گوش ميكردند .تنها چيزي بود
ي كالسيك سبك پخش
كه داشتيم .روزها راديو موسيق 
ميكرد و شبها داس��تانهاي مختلف .سرگرمي مردم
راديو شنيدن بود .در خانه پدربزرگ و مادربزرگم هميشه
راديو روشن بود اما 24ساعته برنامه نداشت .من آن زمان
جلب صداي ويلن در راديو شدم.
وضع مالي خانواد ه در آن دوران چطور بود؟
چندان جالب نبود .من به موس��يقي عالقه داش��تم اما
ميگفتند هر كس زبان انگليسياش قوي باشد ،ميتواند
كار مناسب با درآمد خوب پيداكند .يادم هست در همان
دوران از م��ادرم  40تومان پول گرفته بودم كه در كالس
زبان نامنويسي كنم .اما هر بار كه از خيابان عزيزخان رد
ميشدم تا به دبيرستان برسم جلوي مغازه يك ارمني كه
ويلنتعميرميكرد،بهتماشايويلنبنفشيميايستادم
كه برايم بسيار جالب بود .به هر حال پولي كه براي كالس
زبان گرفته بودم را به موس��يو وارط��ان دادم و يك ويلن
خريدم .االن خاطرم نيس��ت كه مادرم دعوايم كرد يا نه
اما هر روز صداهايي كه ميش��نيدم را تقليد ميكردم تا
يك صداي گوشنواز از ساز بيرون آورم .اول سازم صداي
خرخر ميداد ولي بعدها فهميدم با ويبراسيون اين صدا
لطيفترميشود.
رفتهرفت��ه عيدها همه عي��ديام را جم��ع ميكردم و
س��ازدهني ميخريدم .بعد هم آهنگهايي كه شنيده
بودم با س��از دهني ميزدم .يك بار ه��م نيلبك فلزي
خريدم .اما يادم هس��ت وقتي بچهها در كوچه واليبال
بازي ميكردند من آهنگهاي روز را تمرين ميكردم.
پياده ك��ردن رب��ع پردهه��ا در س��ازدهني دياتونيك
امكانپذير نبود اما كشف كردم سازدهني كروماتيكي
هست كه پرده و نيم پرده دارد و با آن ميشود موسيقي
ايراني نواخ��ت .بعد از اينك��ه ويلن خري��دم به كالس
برادران معارفي رفتم كه آن زم��ان در راديو برنامه اجرا
ميكردند .اولين معلم موسيقي من منوچهر معارفي بود
كه نتها را از او آموختم .بعد از معارفي با فريبرز بدخش
(همكالسيام) رديف صبا را كار كردم.
چرا خودتان مس�تقيما به كالس مهدي خالدي
نرفتيد؟

اولينمعلممن درموسيقي كالسيك آقاي عيسي رضاييبود.نزد او درس گرفتمو اتودهايمختلف
را نواختم .از صبح تا شب ويلن ميزدم .يادم نيست كه چطور حشمت سنجري را كشف كردم.
همان دوره دبيرستان بود .انگليسي برايم دشوار بود چون
كسي نميتوانس��ت كمكم كند .هنوز هم خيلي عالقه
دارم زبانهاي مختلف را ياد بگيرم .در دوره دبيرس��تان
ي از بقيه
رياضياتم بسيار ضعيف بود اما در ديكته انگليس 
شاگردهابهتربودم.
درستانچطوربود؟شاگردخوبيبوديد؟
خيلي كوشش ميكردم اما استعداد رياضيات را نداشتم.
يك دوس��ت صميمي داش��تم كه هميش��ه از او كمك
ميگرفتم .بعد از مدرسه «محمد قزويني» به دبيرستان
«اديب» در كوچه خندان (بين اللهزار و فردوسي) رفتم.
قبل از  28مرداد ب��ود و همه مردم به دو طيف تقس��يم
ميشدند؛ مصدقيها و تودهايها .من هم مصدقي بودم
و مدام دبيرس��تان را رها ميكرديم و با بچهها ميرفتيم
«دموسراس��يون» و ش��عار ميداديم .هر روز در خيابان
بوديم .سوم دبيرس��تان كه بودم يك همكالسي داشتم
(فريب��رز بدخش) كه ن��زد مهدي خال��دي درس ويلن
ميگرفت ،او با من رديف صبا را كار كرد.
مادرتان با يادگيري موس�يقي ش�ما مخالفتي
نداشتند؟

چون پول نداش��تم ش��هريهاش را پرداخت كنم اما بعد
از يك سال از همان دوس��تم هم جلو زدم ،از بس كه كار
ميكردم .غير از اين قبل از انقالب ،سينما عشق ديگرم
بود .يادم هست فيلمي آلماني با عنوان «چشمان سياه»
ديدم كه موس��يقياش مرا به خود جلب كرد و در لحظه
آن را حفظ كردم .اين فيلم سرگذش��ت يك ويلنيست
آلماني بود كه عاشق زني شده بود هر روز جلوي خانهاش
س��از ميزد .آن فيلم زندگي من را عوض كرد و تصميم
گرفتم سراغ موسيقي كالسيك بروم .اولين معلم من در
موسيقي كالسيك آقاي عيسي رضايي بود كه خودش
هم شاگرد يكي از معلمهاي معروف ارمني به اسم آساتور
بود .نزد او درس گرفت��م و اتودهاي مختلف را نواختم .از
صبح تا شب ويلن ميزدم .يادم نيست كه چطور حشمت
سنجري را كشف كردم اما در آپارتماني درس ميداد كه
من هم نزد او رفتم و شاگردش شدم.
سنجري خودش شاگرد خوتسيف بود .نه؟ شما
خوتسيفراديدهبوديد؟
بله .خوتسيف يكي از بهترين معلمهاي ويلن در ايران آن
دوران بود .سرژ خوتسيف و برادرش از روسيه فرار كرده

و به ايران آمده بودند .من او را ديده بودم اما ظاهر بس��يار
بداخالقي داش��ت .برادرش هم ويلنس��ل درس ميداد
و مايستر اركستر سمفونيك بود .همين دو نفر به اولين
شاگرداناركسترسمفونيكدرسميدادند.
خوتس�يف رهبر اركس�تر هم بود؟ اين زماني كه
داريد ازش ح�رف ميزنيد مقارن ب�ا رهبري چه
كسيدراركسترسمفونيكاست؟
اولين رهبر اركس��تر پرويز محمود بود .خوتسيف ،رهبر
اركستر هنرستان بود اما بعد از او سنجري رهبر شد .من
با سنجري موسيقي كالسيك را شروع كردم و همزمان
دانشجوي زبان انگليس��ي در دانشس��راي ادبيات بودم.
ليسانسمراهنوزنگرفتهبودماماتصميمداشتمزبانرارها
كنم.سنجريهمبهوينرفتهبودويكرهبربهاسمهايمو
تويبر از وين به تهران آمده بود كه هم اركستر سمفونيك و
هماركسترهنرستانرارهبريميكرد.پورترابودهلوي
نزد تويبر آهنگس��ازي ياد گرفتند .آن زم��ان پاياننامه
دانشجويان با اركستر سمفونيك اجرا ميشد و من هم در
اركسترهايسمفونيكوهنرستانسازميزدم.زمانيكه
شاگرد سنجري بودم با تيمور پورتراب رفاقت داشتم و او
بسيار به من كمك ميكرد .گاهي اوقات در خانهاش با هم
دوئت مينواختيم .يادم هست كه يك جعبه ويلن خريده
بودم كه ش��بيه جعبههاي ديگر نبود و الك الكل س��ياه
خورده بود اما باز هم ميترس��يدم در كوچ��ه من را اذيت
كنند.آنزمانتيمورپورترابآكاردئونهممينواختودر
كودكستانهمسازميزدوهمدرسميداد.
اما ديگر به لحاظ مالي مس��تقل ش��ده بودم .پدرم هم
در تهران اما بيمار بود .س��نجري ك��ه از ايران رفت من
ديگر نزد معلم موس��يقي نرفتم .لوئيجي پازاگاري در
هنرستان اركستري داش��ت كه تيمور پورتراب به من
گفت ميتواني در آن اركستر ويلن دوم بزني .من سلفژ
بلد نبودم اما ميتوانستم كنسرتوهاي آسان را اجرا كنم.
يك روز از شانس بد من قرار بود «لهپريلود» از «فرانتس
ليس��ت» را اجرا كنيم .من همينطور ه��اج و واج نگاه
ميكردم .احساس ميكردم در حباب هوا گير افتادهام
و فقط سعي ميكردم ريتمها را تقليد كنم .شب تمرين
كردم و كمكم توانستم س��لفژ را به صورت خودآموز ياد
بگيرم .يك دوره هم به كالسهاي ش��بانه هنرس��تان
رفتم و با پيانو سلفژ كار كردم .دوره ديگري هم با اقدس
پورتراب پيانو كار كردم .جالب اس��ت ك��ه او همان روز
اول با «كنسرتو فا مينور باخ» درسم را شروع كرد .قبل
از اين كالسه��ا هارموني را هم با پروي��ز منصوري كار
كرده بودم .آن زمان با خانواده پورتراب رفتوآمد داشتم
و منصوري هم با پورترابها همس��ايه بود .س��ه ماهه
درسهايمنصوريراتمامكردم.
در آن دوران اكثر معلمهاي هنرستان شبها در كافهها
س��از ميزدند اما وقتي رودكي راه افتاد وضع همه بهتر
شد .شاگرد س��نجري كه بودم گاهي اوقات يكي دو ماه
نميتوانس��تم ش��هريه پرداخت كنم از همين خجالت
ميكشيدم اما او با بزرگواري با من رفتار ميكرد .كمكم
روابطم با سنجري خوب شد و بعد از اركستر به خانهاش
ميرفتم .بعد از كالسهاي پرويز منصوري ،يك س��ال و
نيم و هر دو هفته يكبار به كالسهاي ناصحي ميرفتم.
ناصحي از موزيسينهاي بااس��تعدادي بود كه به حزب
توده تمايل داش��ت .آن زم��ان ناصح��ي و باغچهبان دو
مرد موس��يقي علمي در ايران بودند .ناصحي بااستعداد
بود و خودش در كنس��رواتوار آنكارا درس خوانده بود .او
به من هارموني و كنترپوان درس ميداد .مباني سلفژ را
هم با آقاي فرزانه ياد گرفتم اما كار در اركستر باعث شد
رفتهرفته خودم سلفژ و ريتمها را ياد بگيرم .پارك نزديك
دانشگاه(پاركدانشجوفعلي)محلتمرينهايمبود.
از چه زماني شروع به نوشتن موسيقي كرديد؟
درهمانكالسهايناصحي؟
از كالسهاي ناصحي ش��روع كردم ام��ا او چندان با اين
كار موافق نبود .ميگفت هر وقت درست را تمام كردي
آهنگسازي را ش��روع كن .من آن زمان نوازنده اركستر
صبا بودم و دانشسرا را هم رها كرده بودم اما چند سال بعد
دوبارهبرگشتموليسانس مراگرفتم.آندورانكتابخانهاي
درخيابانهفتتيرفعليبودكهبهكليسايانجيليتهران
تعلق داش��ت .اين كتابخانه تعدادي نت از اديش��نهاي
پنگوئن براي فروش ميآورد و من ميخريدم .كتابخانه
ديگري هم نزديك سفارت روسيه بود كه نتهاي روسي
را به قيمت ارزان ميشد از آنجاخريد .من كمكم نتها را
ميخريدم و با خودم به اركستر سمفونيك ميبردم .يادم
هست كه حشمت سنجري اين پارتيتورها را با اركستر
تمرينميكرد.بعدازآنشروعكردمبهنوشتنموسيقي.

نيوشا مزيدآبادي
در كار م�ا روزنامهنگاران كمتر پي�ش ميآيد كه
قصد كرده باش�يم درباره هنرمندي ويژه نامهاي
تدارك ببينيم و پيش�نهادمان با اس�تقبال اكثر
فعاالن جامعه موس�يقي روبهرو ش�ود؛ يا عدهاي
موافق موضوع نبودند يا انواع كدورتها دس�ت
و دل آنها را از مصاحبت و همياري باز ميداش�ت.
اما گ�ردآوري پروندهاي ب�راي احمد پژمان الحق
كه براي خودمان جاي ش�گفتي داشت .به جرات
ميت�وان گف�ت ت�ا «پ» پژم�ان را ميآورديم از
آهنگساز ،موسيقيدان و فيلمس�از همه و همه با
هيجان خاص�ي از موضوع اس�تقبال ميكردند.
اس�تقبالي كه عالوه بر جاي�گاه مهم پژم�ان در
موسيقيازفروتنيووقارمثالزدنياشميآمد.
احم�د پژم�ان ،هنرمندي اس�ت كه در آس�تانه
 83سالگي هنوز هم دس�ت از خالقيت و نوآوري
برنداش�ته و هرچه س�اخته و پرداخت�ه ُمهر نام
بلندش را بر تارك موس�يقي ايران كوبيده است.
چه آن زمان كه براي فيلم ،موسيقي نوشته و چه
وقتي كه براي س�اخت يك اثر اركسترال دست
به قلم شده است .او موس�يقيدان تام و تمامي در
ُخلق و خلق اس�ت و از اين حي�ث واجد اهميتي
ويژه تا به مناسبت س�الگرد تولدش ( 18تيرماه)
صفحاتيرابهاواختصاصدهيم .حسينعليزاده،
موسيقيدانياست كهدرطولسالهايفعاليتش
نگاهتوامبااحترامينسبتبهاساتيدخودداشته.
در گفتوگوي پي�ش رو او از ويژگي هن�ري آثار
احمد پژمان و س�الهاي آشنايياش سخن گفته
است .براي عليزاده اساتيدي مثل علياكبرخان
شهنازي ،هوشنگ ظريف ،حسين دهلوي ،احمد
پژمان و بسياري ديگر آنچنان اهميت و احترامي
دارندكههرگاهنامآنهابهميانميآيدياازكيفيت
هنري ش�ان ميگويد يا به احترام آنها ساز كوك
كردهومينوازد.
اولين مواجهه شما با احمد پژمان به چه دورهاي
برميگ�ردد؟ زماني كه در هنرس�تان موس�يقي
تحصيلميكرديديادردانشگاه؟
من اولينبار احمد پژمان را در هنرستان موسيقي ديدم
اما او در آن زمان در هنرس��تان تدريس نميكرد و فقط
رفتو آمد داشت و با حس��ين دهلوي دوست صميمي
بود .در آن سالها ما مدام او را ميديديم چون با اركستر
سازهاي ملي و به رهبري حس��ين دهلوي قطعاتش را
براي اجرا تمرين ميكرديم .خاطرم هس��ت وقتي آقاي
دهلوي در تمرينها ميگفت پارتيتورهاي پژمان را روي
پوپيتر بگذاريد ،من و شاگردان ديگر هنرستان به وجد
ميآمديم چون موسيقياش تاثير بسيار خوبي روي ما
ميگذاشت .ضمن آنكه خودش هم از همان ابتدا بسيار
كم حرف و آرام بود و با لطافت و نازكطبعي خاصي رفتار
ميكرد .او يكسره سبكبال بود؛ چه در موسيقي و چه در
معاش��رت اجتماعياش .در دوراني كه ما كمسن و سال
بوديم طوري با ما برخورد ميكرد كه خيلي زود صميمي
ميش��ديم و تصور ميكرديم يكي از رفقاي قديميمان
است .همين حس صميميت باعث ميشد در سنين كم
او را دوست داشته باشيم .يادم هست آن زمان تمرينات
اركستر سازهاي ملي در تاالر فارابي وزارت فرهنگ و هنر
انجامميشد.احمدپژمانعالوهبراينكهبرروندتمرينها
نظارت داش��ت با اعضاي اركس��تر كه من هم جزو آنها
بودم با مهر فراواني برخورد ميكرد كه همه بچهها را به
وجد ميآورد .بنابراين اولين مواجهه من با احمد پژمان
به همان اركستر سازهاي ملي و تاالر فارابي بازميگردد
و خوشحالم كه اين شانس را داش��تم در آن سن و سال،
قطعاتزيباياوراباايناركستراجراكنم.
پس تا پيش از دانش�گاه ش�اگرد مس�تقيم او
نبوديد...
خير؛وقتيبهدانشگاهرفتمواحدهايآهنگسازيداشتيم
كه احمد پژمان و عليرضا مشايخي تدريس ميكردنداما
همان دوره هم انگار كه دوستان قديمي همديگر را ديده
باشند صميميت بين ما بيشتر شد تا جايي كه خاطرم
هست وقتي پشت پيانو مينشست تا تكاليف بچهها را با
ساز اجرا كند ،آن قدر همه دورش را ميگرفتند كه پيانو
بينبچههاوپژمانگمميشد؛نهبهاينخاطركهصرفابه
نكاتيكهميگفتگوشكنيمبلكهبانزديكيصميميت
بيشتريرااحساسميكرديم.
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مهمترين ويژگي پژمان در برخورد با موسيقي اين بود
كه هيچ چيز را مطلق نميدانست و سليقه شخصياش
را به ديگران تحميل نميكرد .او با تجربههايي كه داشت،
پيشنهاداتي به ما ميداد اما در نهايت همهچيز را به خود
دانش��جو واگذار ميكرد حتي اگر منطق كلي حرف آن
دانشجو غلط بود او را آزاد ميگذاشت تا بتواند ايدههايش
را عملي كند؛ از اين حيث او يك دموكرات تمام عيار بود
كه همين خلقش باعث ميشد در هنرستان و دانشگاه
جزو چهرههاي بسيار محبوب باشد؛ كما اينكه همچنان
همهمينطوراست.
اگ�ر بخواهيم به وجه آهنگس�از احم�د پژمان
بپردازيم با زواياي متفاوتي روبهرو ميش�ويم كه
از آثار اركس�ترال گرفته تا موس�يقي متن فيلم
ِ
اهميت بسيار هستند .اما مهمترين ويژگي
واجد
احمد پژمان در اس�تفاده او از موس�يقي رديف-
دس�تگاهي و فولكل�ور ايران�ي در س�اخت آثار
اركسترال است .شما به عنوان يك موسيقيدان
ايراني نح�وه برخ�ورد او با اين المانه�ا را چطور
ميبينيد؟
به نظر من آثار پژمان از نمونههاي موفق آهنگسازي در
اينشيوهاست.اوبااينكهسالهادرخارجازايرانتحصيل
و زندگي كرده اما همواره نگاه صميمانه و عاشقانهاي به
فرهنگ ايران داشته است .پژمان از جمله آهنگسازاني
اس��ت كه خودش را در موس��يقي هيچوقت محدود به
يك ژانر و موضوع خاصي نكرده است .مثال اينكه بخواهد
فقط در موسيقي ايراني كار كند يا فقط نگاه غربي داشته
باشد .او هميشه به موس��يقي ايراني نگاه ويژهاي داشت
و از آنجا كه خودش هم متولد ش��هر «الر» در اس��تان
فارس است توجه منحصربهفردي به ملوديهاي محلي
نشان داده اما بهتر از هر كسي از پتانسيل موجود در اين
موسيقيهااستفادهكند.ذاتوپوياييموسيقيپژماندر
استفاده از ريتم و به خصوص استفاده از رنگهاي صوتي
اس��ت .رنگآميزي موس��يقي او خاص خودش است و
با هر آنس��امبلي (اعم از ايراني و غير ايراني) آن را جذاب
و زيبا نشان داده است .يادم ميآيد وقتي از وين به ايران
بازگشت مدتي سهتار دستگرفت تا به شكل عملي با

ضبط ش��د) يا قطعاتي براي اركس��تر ملي يا موسيقي
فيلم اش��اره كرد .او در همه اين موارد بسيار موفق بوده
است.
مهمتري�ن ويژگ�ي احمد پژمان در س�اخت
موسيقي فيلم اين است كه از المانهاي ايراني
استفاده ميكند ولي در عين حال موسيقياش
تصوير هم دارد .ب�ا توجه به اينكه ش�ما نيز در
ساخت موس�يقي فيلم چنين رويكردي داريد
موفقيت او را در چه ميبينيد؟
بعضي آهنگسازان خود به خود در ساخت موسيقي تنها
بانتوصداسروكارندارندبلكهميكوشندبارنگآميزي
صوتي شكل ديگري به موس��يقي خود ببخشند .تصور
اين موضوع براي شنونده عادي كار دشواري است اما اگر
آهنگساز را به عنوان يك ذهن خالق و در قالب يك نقاش
در نظر بگيريد ك��ه رنگآميزي را درك كرده اس��ت در
مييابيدكهميتواندازرنگها(دراينجامنظوررنگهاي
صوتي است) به بهترين شكل استفاده كند .اگر آهنگساز
در ساخت موسيقي فيلم تنها متكي به تنظيم موسيقي
باشد آن تابلوي تصويري اتفاق نميافتد .ولي آهنگساز
حقيقي از همان ابتداي كار تابلوي نقاشياش را با تمام
ظرايف و پيچيدگيهايش در ذهن متصور ميشود .من
معتقدم ابزار پژمان براي نوشتن موسيقي نه نت و صدا
كه قلمموي رنگ است .موسيقيداناني كه اين طور فكر
ميكنند ،موسيقيش��ان ذاتا تصويري ميشود .اگرچه
به نظر من او تا امروز بايد موس��يقي فيلمهاي بيشتري
مينوش��ت اما اين به عالقهمنديه��اي او ،فرصتها و
ش��ناخت كارگردانان ايراني برميگردد .ب��ه هر حال در
تمام دوراني كه احمد پژمان موس��يقي فيلم نوش��ته،
توانسته است از طريق رنگهاي موسيقي تصاوير را بهتر
نشان دهد حتي در برخي موارد موسيقي او از تصوير هم
واالتر و فاخرتر است .الهاماتي كه او از موضوعات مختلف
ميگيرد چنان مبتكرانه پياده ميشوند كه اثر خالقهاي
تماموكمالشكلميگيرد.
نكته جالب احمد پژمان پويايي ذهن او به عنوان
يك آهنگساز است .او در اين سن و سال هنوز هم
وقتي موسيقي مينويس�د اثرش خالقانه و بديع

ابزار پژمان براي نوشتن موس�يقي نه نت و صدا كه قلمموي رنگ است .موسيقيداناني كه اين
طورفكرميكنند،اثرشانذاتاتصويريميشود.
موسيقيرديف-دستگاهيكاركند.
در هر صورت اگر پژمان يك موتيف دو سه نتي داشته
باشد همان دو س��ه نت موضو ِع موسيقياش ميشود
و با چنان ذوق و مهارتي آن را بس��ط ميدهد كه اثري
بزرگ خلق ميشود .متاسفانه ما امروز راديو-تلويزيوني
نداريم كه اين موسيقيها را پخش و تفسير كند .اغلب
هنرجويان و دانشجويان موسيقي يا عالقهمندان به اين
رشته هس��تند كه درباره آثار او نوشته يا به تفسير آنها
پرداختهاند .هر فردي كه بهطور تخصصي موسيقي را
دنبال ميكند متوجه جايگاه احمد پژمان در موسيقي
ميش��ود .او از جمله آهنگس��ازاني اس��ت ك��ه وقتي
ي الهام بگيرد از عمق آن
ميخواهد از يك پديده يا ملود 
تاثير ميپذيرد و در عين حال استدالل هنري خودش را
هم روي آن پياده ميكند؛ اينچنين است كه ابتكارات و
ذوق او به موسيقي اضافه و اثري خلق ميشود كه خاص
خود اوست .پژمان در طول سالهاي فعاليت هنرياش
كارهاي متفاوتي انجام داد كه از جمله آنها ميتوان به
ساخت موس��يقي روي قصههاي كودكان براي كانون
پرورش فكري ،آثار س��مفونيك (كه در خارج از ايران

اس�ت آنچنان كه نميتوان تصور ك�رد آن را يك
آهنگساز 80و انديسالهساختهاست.
سن ،امري است كه در فيزيك انسان نمايان ميشود اما
هيچوقتصحبتينشدهكهذهنآدميميتواندچهسن
و سالي داشته باشد .امروز هم وقتي پژمان را ميبينيم و
با او صحبت ميكنيم متوجه ميشويم كه با دورهاي كه
در هنرستان حضور داشت هيچ فرقي نكرده است .شايد
ظاهرش پير شده باشد اما اينكه ميگويند دل آدمي بايد
جوان باش��د كامال در مورد پژمان صادق است .ما اصال او
را به عنوان يك پيرمرد آهنگس��از نميشناسيم .هر جا
كنس��رت يا بحثي بوده كه او هم حضور داشته اصال در
جايگاهيكپيردرعرصهموسيقيباجوانانبرخوردنكرده
است.اتفاقاازجملهآهنگسازانياستكههموارهپيشتر
ازذهنيتوسنوسالشعملكردهاست.شايدماباظاهر
جا افتادهاي روبهرو باشيم اما ذهنيت او كامال جوان است.
ازطرفياگرشرايطبرايافراديمثلپژمانبهگونهايبود
كهميتوانستنددريكرفاهنسبيوآسودهخياليزندگي
كنند ،ميديديم كه نس��بت به امروز چقدر ميتوانست
جوانتر هم باش��د .او در همه حال به موسيقي و زندگي

فكر ميكند .به همين دليل است كه در موسيقياش هم
زندگي جريان دارد .بنابراين وقتي از واژه زندگي استفاده
ميكنيم ديگر صحبت از پيري به ميان نميآيد؛ زندگي
يعني جواني ،شادابي و حركت .ذهنيت پژمان با ساليان
گذش��تهاش هيچ فرقي نكرده است حتي وقتي آهنگي
نميسازد و در جلسهاي نظراتش را ارايه ميدهد متوجه
ميشويم كه هيچ فاصلهاي با نسلهاي بعد از خود ندارد.
اين ويژگي خاص از وقتي من در هنرس��تان شاگردش
بودم هويدا بود؛ با بچهها قاتي ميش��د و فاصلهاي بين
خودش و آنها نميديد .جالب است كه من وقتي بعضي
ازاساتيدقديممراميبينم،بااحترامخاصيباآنهابرخورد
ميكنم اما در مورد پژمان آن قدر رفاقت بين ما هست كه
او را «تو» خطاب ميكنم .فكر نميكنم هيچ دانشجوي
موسيقياي را پيدا كنيد كه عاشقانه او را دوست نداشته
باشد .در وجود او مهري هست كه همهچيز را تازه و جوان
ميكند؛همموسيقيوهمارتباطشبااطرافيانرا.
احمدپژمانبرخالفخيليازآهنگسازانهرگز
درقيدكسبشهرتوحضورفعالدررسانهنبوده
كما اينكه كمتر هم تن به مصاحبه ميدهد و غير
از مخاطبان خاصي كه دارد مردم عادي كمتر او را
ميشناسند.شمااينموضوعراچطورميبينيد؟
ممكن اس��ت هدف بعضي از هنرمندان كسب شهرت
نباشد اما آثاري ساختهاند كه خود به خود بر طيفهاي
مختلفجامعهتاثيرگذاشتهاستتاجاييكهمردمعادي
هم جذب آنها شدهاند .اما آثاري كه پژمان ساخته معموال
به گونهاي است كه خواص جامعه نميتوانند با آن ارتباط
برقراركنند.اوعامنبودهكهموردتوجهعوامقراربگيرد.هر
چند در سبكهاي مختلفي موسيقي نوشته اما با هوش
و ذكاوت زيادي با اين سبكها برخورد كرده است چنان
كه آثارش براي مخاطبان جدي موسيقي جايگاه مهم و
پررنگيدارند.
در عين حال وقت��ي پژم��ان ميخواهد با ت��وده مردم
در ارتباط باشد ،جنبه ديگري براي موسيقياش در نظر
ميگيرد و دست به كار س��اخت قطعات پاپ ميشود.
اين كار هم بسيار جالب اس��ت؛ تصور كنيد كسي مثل
پژمان كه خداوندگار موس��يقي كالس��يك است وقتي
پاپ ميس��ازد چقدر ميتواند كيفيت كارش باال باشد.
اينجاست كه ديگر موضوع ژانر مطرح نيست بلكه ارايه
هنرمندانهاثرموردتوجهقرارميگيرد.درموردموسيقي
ايراني و آهنگسازانش موضوع كمي فرق ميكند چرا كه
ممكن است هر شنونده ايراني به واسطه مليتاش جذب
اين موسيقي شود اما از آنجا كه موسيقي پژمان محدود
به آثار سمفونيك و اركسترال ميشود ،طبيعي است كه
طيف شنوندههايش هم كم باشد .هرگز اين طور نبوده
كه پژمان گوش��هگيري كند اما هيچوق��ت هم تظاهر و
خودنمايي نكرده و ه��ر وقت تصميم گرفت��ه در قالب
موسيقي با مردم ارتباط برقرار كند ،سراغ سبك ديگري
رفتهاست.
پس ،از اين حيث آثار پاپ او را موفق ميدانيد؟
متاسفانه االن حضور ذهن ندارم كه اين آثار چه قطعاتي
هس��تند و دنبال ه��م نك��ردهام چون خ��ودم كارهاي
كالسيك او را بيشتر دوست دارم و معتقدم پژمان نقاش
اركستر اس��ت .البته هر چه يك آهنگس��از سعي كند
موسيقي پاپ مردم پسندتري بس��ازد بايد خودش را به
سطح مردم عادي نزديكتر كند ،كاري كه ممكن است
در آثار پژمان نباشد به همين دليل هم نميتوان درست
قضاوتكردكهموفقبودهيانه.
آهنگس��ازان پاپ امروزي وقتي ميبينند يك اثر مورد
پس��ند مردم قرار گرفته همگي س��عي ميكنند آن را
تكرار كنند به همين دليل بسياري از موسيقيهاي پاپ
شبيه به هم هس��تند .حتي در انتخاب كالم و شعر هم
مدام اين تقليد را ميبينيم .اين مساله به مصرفكننده
و ش��ركتهاي تجاري هم برميگردد .اگر كالمي مورد
استقبالقراربگيردآهنگسازانديگرهمسراغهمانفرم
و همان دايره واژگاني ميروند .در حالي كه كار پژمان اين
نيستوطبيعياستكهنتوانددرموسيقيپاپبههمان
موفقيتي كه در ساخت آثار اركس��ترال رسيده ،برسد.
از سوي ديگر ش��ايد علت ساخت اين قطعات صرفا يك
تجربه شخصي بوده وگرنه تداوم پيدا ميكرد .به عقيده
من پژمان در موسيقي ايران يك كيفيت ويژه و منحصر
است .من از زبان تمام كس��اني كه او را ميشناسند بايد
بگويم كه پژم��ان عزي��ز! بينهايت دوس��تت داريم .تو
شاگردان خوبي (چه بطور مستقيم و چه غير مستقيم)
تربيت كردهاي ك��ه امروزه قهرمان همه آنهاي��ي و راه و
روش ات چراغ راه آنهاست.

شيفته او ميشوي.
در م��ورد دانش و اس��تعداد فراوانش در موس��يقي و
آهنگس��ازي در مملكت ما و ش��ايد خيل��ي جاهاي
ديگر مش��ابه ندارد .تاالر وحدت (رودك��ي) با اجراي
اپرايي كه ساخت پژمان بود افتتاح شد ولي در طول
اين همه سال دوس��تي ،يك بار از او نشنيدهام كه از
خودش يا كارش تعريف كند .اين فروتني كه بخشي
از ش��خصيت احمد پژمان اس��ت وج��ود او را خيلي
گرانبهاترميكند.
ضبط موس��يقي متن «ش��ازده احتجاب» با اركستر
راديو شروع همكاري ما بود .براي ضبط موسيقي متن
«سايههاي بلند باد» به لندن رفت و موسيقي فيلم را
بااركسترفيالرمونيكلندنضبطكرد.يادداشتهاي
پژم��ان از روي تصاوير فيلم كه احتياج به موس��يقي
داشت آنقدر دقيق و درست بود كه وقتي او موسيقي
را به تهران آورد و با اتفاق عب��اس گنجوي آن را روي
فيلم گذاشتيم فقط در مورد يك قطعه ،مجبور شديم
دو فريم از فيلم در آورديم .آنهايي كه دس��ت اندركار
موسيقي فيلم هس��تند ميدانند كه اين همه دقت
واقعاباورنكردنياست.
دوس��تي با احمد پژمان يكي از افتخارات زندگي من
است .سالمتي و شادمانياش را آرزو ميكنم.

ميانهرو در خلق موسيقي اصلح

موقعيت احمد پژمان در دورهاي
كه آهنگس��ازان ايراني همدوره
وي براي ادامه تحصيل به خارج
از اي��ران مهاج��رت ميكردند،
خاص و ويژه اس��ت .از يك س��و
تحصي�لات در مدرس��ههاي
كياوشصاحبنسق
موس��يقي دنيا اين آهنگسازان
را با موسيقي معاصر و مدرن آشنا ميكند -چيزي كه
اكثرا در جس��توجويش نبودند -ولي جزيي از عنوان
درس��ي الزامي مراكز آموزش موس��يقي دنياست و از
سويديگرتوجههميشگيآهنگسازانايرانيبههويت
ايراني و ارايه مختصات ريش��هدار در موسيقي رديف-
دس��تگاهي و فولكل��ور موجب خلق آثاري ميش��ود
كه المانهاي مش��تركي دارند ولي براي خلق اين آثار
برخورد آكادميك م��درن را به جز م��واردي كارآمد و
مناسب نميبينند و به همين خاطر به گونهاي ديگر از
خلق موسيقي ميانديشند .در اين ميان نحوه نگرش
پژمان با تاكيد فراوان ،بر فرهنگ ايراني اس��توار است
چنان ك��ه تا حد زي��ادي در مقاب��ل ورود ويژگيهاي
موس��يقي معاصر و به ش��كل خاص مكتب دوم وين
(شوئنبرگ و شاگردانش) به موسيقياش ايستادگي
ميكند .شايد به جرات بتوان گفت آنجا كه پژمان اجازه
ورود المانهاي معاصر را به موسيقياش ميدهد و آن
را الزم ميبيند ،حوزه موس��يقي فيلم اس��ت .در فيلم
است كه او ميتواند عناصر دراماتيك ،تندي و كندي
نا متعارف لحن و نامطبوعهاي بدون حل را به نمايش
بگذارد آن هم به روش و ش��يوه ش��خصي خودش .در
غير اين صورت او آهنگس��ازي را براساس خالقيت و

متكي بر نبوغ و استعداد ذاتي ميداند كه بدون واسطه
مس��تقيم تكنيك و متاثر از آن در تعامل مس��تقيم با
احساساتشنوندهقرارميگيرد.
احمد پژم��ان با آنچ��ه از هنر و موس��يقي ميخواهد
بس��يار صريح و شفاف است و اين ش��فافيت را به مدد
درك صحيح خواستهاش از اثر موسيقي خود و فلسفه
ذهنياش كامال عي��ان ميكند .او حك��م ميانهرويي
را دارد كه بدون تعصب ،در همه حوزههاي موس��يقي
كار كرده است و براي هر كدام از اين جهتگيريهاي
موسيقايياشبهترينطرحهاراريختهاست.
ميان��ه روي از س��ر انتخاب اصل��ح ،ويژگ��ي مثبت و
خاص پژمان اس��ت چون عقيده دارد ژانر موس��يقي،
تعيينكننده عيار هنري يك هنرمند نيست بلكه مهم
آن است اثري كه خلق ميكند بهترين مخلوق او باشد
به همين دليل هم موس��يقي احم��د پژمان خصلتي
چند سويه ميگيرد .موسيقي فيلمهايش پُر تصوير و
درخشان است و آثار كالسيك و پاپش زيبا و خالقانه و
مرصع و خوش صنعت هستند.
مس��اله شفافس��ازي ه��دف و انتخ��اب زب��ان و
تعيينتكلي��ف در نحوه جهتگيري اث��ر ،بزرگترين
معضلي است كه آهنگسازان جوان امروزي با آن دست
و پنجه نرم ميكنند .جالب است كه در بين همنسالن
پژمان هم ما آهنگسازان حوزه معاصري را ميشناسيم
كه با همان سنگ محك «معاصر بودن» ،به دور خود
و آثارشان خطي كشيدهاند كه آنها را به شكل خاصي
از بيان موس��يقايي غير محدود ميكند كه البته اين
تصميم يك صالحديد كامال شخصي است كه بستگي
به شيوه كار هر آهنگسازي دارد.
اما براي پژم��ان اي��ن محدوديتها محل��ي از اعراب
ندارند .حتي اگر درباره آثاري كه در زمينه موس��يقي
پاپ س��اخته از او س��وال كنيد با صداقت تمامعياري
ميگوي��د در آن بره��ه زمان��ي جنبه اقتص��ادي اين
آثار برايش مهم بوده اس��ت چرا كه معتقد است خلق
اصلح موسيقي ،از هر نكته ديگري ،پُر اهميتتر است
و همين رويكرد است كه باعث ميشود در سبكهاي
مختلف موسيقي بسازد .رفتار و كنش حرفهاي پژمان

در اين زمينه ميتواند الگوي مناس��بي براي آن دسته
از موزيس��ينهايي باش��د كه با تعصب روي يك نوع
موسيقي ،پافش��اري ميكنند .با نگاه به رويه حرفهاي
احمد پژم��ان آنها ميتوانن��د از انعطافپذيري وي در
پذيرش سبكهاي مختلف موسيقي به عنوان سفارش
و نهايي كردن آنها در راس��تاي ايدهآل طراحي و خلق
اثر بسيار بياموزند .مسلما ش��رايط مساعد اجتماعي
كه اج��ازه اجرا و تامين س��فارشهاي متن��وع به وي
و آهنگس��ازان همدورهي او را تضمين ميكرده در به
وجود آمدن اين انعطافپذيري و كمالگرايي بيتاثير
نبودهاست.
احاطه احمد پژمان بر موسيقي رديف-دستگاهي ايران
و موسيقي كالس��يك غربي به خاطر پيشينه نواختن
ساز ويولن به دو شيوه ايراني و غربي ،بعد خالقه مهمي
را به توان آهنگس��ازي پژمان اضافه كرده است .با اين
حال او معتقد است كه بايد موسيقي رديف دستگاهي
را به حال خود رها كرد و صرفا ب��راي ايراني صدا دادن
اركستر از مصالح و ظرايف موس��يقي ايراني به شكل
مستقيم و با اصرار بر هارموني كه در آن فواصل ريزپرده
استفاده ميشوند ،بهره نبرد .پژمان بسيار استادانه اين
مصالح موس��يقايي را از خروجي ذهن خالقه خود به
درگاه ديگري ميرس��اند كه باعث ميشود انگارههاي
ايراني به گوش مخاطب تلنگر بزنند .او در ش��ناخت و
استفاده از ريتمهاي چند وزني و متغير بسيار ماهرانه
رفتار ميكند و از آنجا كه (آنگونه كه خود نيز اشاره مي
كند) تحت تاثير بالبارتوك و استراوينسكي نيز هست،
زبان مناس��بي براي بيان موس��يقي ايران��ي در قالب
طراحيهاي اركستر و ش��يوههاي ويژه چند صدايي

كردن خويش را پيدا ميكند.
براي احمد پژمان اين الگوهاي نئوكالس��يك هستند
ك��ه تبديل ب��ه الگوهاي مناس��ب زبان آهنگس��ازي
وي ميش��وند و از نظر وي نه از نظر سليقه و نه از نظر
ب ش��ناختن ابزارها آهنگسازان قرن بيستمي با
مناس 
نگاه انتزاعيتر نميتوانند راهگشاي نگاه موسيقي وي
كه با هويت ايراني به هر شكلش عجين است ،باشند.
جوان
به عنوان س��خن آخر از نظر من نس��ل جديد و ِ
آهنگسازان ،ممكن اس��ت به ظاهر در گذار و گذري با
اتفاقات رايج زمانهشان همراه ش��وند اما اكثر آنها اين
نكته را فراموش كردهاند كه هويت و دلبس��تگيهاي
فرهنگيشان را شناسايي كنند و به آنها معنا بخشند.
در اين ميان دو پرس��ش مطرح اس��ت؛ يك خالق اثر
چقدر بايد ارتباطش را با ريش��ههاي هويتياش حفظ
كند؟ و نيز به چه قيمتي به اين ريشهها پشت ميكند
تا صرفا آيندهاي را ببيند كه نهايتا در دو قدمي ما است
و ش��ايد وقت پرداختن به آن نيز س��پري شده و ديگر
نو نخواهند ماند؟ چگونه درك م��ا از آموختههايمان
ميتواند به زبان ش��خصي ما با دستوري جهانشمول
بدل شود و صرفا رونوشتي ضعيف يا مغلوط از اتفاقي
ديكته شده در يك بستر جغرافيايي يا نگرشي خاص و
دور از فهم و خاستگاه ما نباشد؟
ب��ه عن��وان ي��ك آهنگس��از معاص��ر ايراني ب��ه اين
ميانبرزدنهايي كه امروزه رواج يافته اعتقادي ندارم.
بايد امثال حنانهها ،احم��د پژمانها ،هرمز فرهتها و
مشايخيها را زنجيروار كنار هم بگذاريم و بررسي كنيم
تا مسير و ادامه مس��ير آنها با يافتن مسيري مجزا در
خلق موس��يقي اينگونه را جلو ببريم .نه اينكه روي از
گذشته برتابيم و صرفا اثري توليد كنيم كه نه متعلق به
سرزمين ما است و نه بيرون از آن.
اينجا نقش احمد پژمان بس��يار كليدي است چراكه
عرصهه��اي خلق موس��يقي را ب��ا ُخل��ق منعطف و
حساسيت حرفهاياش به عنوان بهترين سرمشق براي
آهنگسازان جوان گسترش و مس��تحكم كرده است.
غنيمت باد همچنان اين فرصت براي درك محضر اين
آزادمرد موسيقي و بهره از هنر و اخالقش.

