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گفتوگو با مریم حیدرزاده به بهانه حضور دوبارهاش در عرصه رسمی

همرنگ جماعت شدن از رسوایی است
متاسفانه هنوز هم مردم با صداهای مشابهی که اصلشان وجود ندارد ،ارتباط میگیرند

برای آغــاز این گفتوگو اگر مایل باشــید کمی
درباره انتشار آلبوم جدیدتان صحبت کنیم .بعد
از سالهای زیادی که در حوزه رسمی موسیقی از
شما خبری نبود چطور توانستید مجوز این آلبوم
رابگیرید؟

شاید اینطور باشــد اما این رویکرد درستی نیست.
چه چیزهای دیگری از ایران شبیه به کشورهای غربی
است که موسیقیمان بخواهد شبیه به آنها باشد؟ چرا
هر کاری که دوســت داریم انجام بدهیم را میگوییم
خواستهایم مثل کشــورهای غربی باشــد؟ ما یا باید
همهچیزمانمثلآنهاباشدیاهیچچیزیراتقلیدنکنیم.
اگر اســتفاده از لیریک یک چیز اپیدمی و جهانشمول
است ،اشکالی ندارد .اما واقعا اینطور نیست و خیلی از
هنرمندان برجسته موسیقی دنیا توجه ویژهای به شعر
دارند .لئونارد کوهن و باب دیلن ازجمله این خوانندگان
هستند.ماکشوریهستیمکهبهلحاظادبیتاریخبسیار
غنیایداریموشعردرفرهنگمابسیارتاثیرگذاراست،
بنابراینهمهچیزرانمیشودازدنیایغربتقلیدکرد.

پیش از این کتــاب «تو را در حضور همه دوســت
دارم»سال  93منتشــر شــد که با ترانه «آبرنگ» به
اتمام رسید .در ادامه مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی کمکهای زیادی در این مسیر کردند و حتی
اگر محدودیتی هم بود کامــا درباره آن صحبت کرده
بودیم .این آلبوم شامل15قطعه جدید است و ترانههای
اخیرم را دربرمیگیرد .مضمون ترانههای این مجموعه
هم عاشقانه اســت .اینبار بهجای اینکه کارهایم را به
آهنگسازان داخلی بدهم تا رویشان موسیقی بسازند از
آثارآهنگسازشناختهشدهیونانی«واسیلیسسالیاس»
اســتفاده کردم .حاال که این اثر منتشر شده امیدوارم
مردمدوستشداشتهباشند.

بهنظرتان آیا میشــود در این شــرایط به دنبال
کارهای ماندگار بود؟ شــاید بهتر باشد اینطور
بپرســم که رمز ماندگاری یک اثر از نظر شــما
چیست؟

شمابهعنوانیکیازترانهسراهایمطرحموسیقی
پاپ درباره ارایه کارهای کامال تقلیدی خوانندگان
از چهرههای شناختهشــده نسل قبل چه نظری
دارید؟

در مورد موضوع تقلید و کپیکردنها باید بگویم که
منهمیکیازکسانیبودمکهدرآلبوم«سازمخالف»به
خوانندگی آقای کبیری درگیر آن شدم .در آن آلبوم که
آهنگسازیاش را آقای پدرام کشتکار انجام داد ،همین
جریانتقلیدباصدایآقایکبیریاتفاقافتاد.متاسفانه
هنوز هم مردم با صداهای مشابهی که اصلشان وجود
نــدارد ،ارتباط میگیرنــد و در این مــورد خیلی هم
نمیشــود به مردم خرده گرفت .بههرحال این چیزی
است که وجود دارد.
بهنظرتان شــناخت فنی از فضای موسیقی و به
عبارت دیگر تحصیالت آکادمیک موزیسینهای
ما میتوانست این روند را متوقف کند یا موسیقی

عکسritmeno.ir :

سامان آسمانی| موسیقی پاپ بعد از انقالب ،پس
از یک دوره کمفروغ ،آرامآرام در دهه  70پوستاندازی
کرد و خوانندههای موســیقی پاپ اجازه فعالیت پیدا
کردند .البته که بســیاری از ایــن خوانندهها درصدد
خوانندههای محبوب نســلی بودند که حاال دیگر یا در
قید ایران نبودند یا به خارج از کشور رفتند .با این وجود
وضع از این هم عجیبتر شد .کمکم خوانندههای نسل
اول پاپ در میدان تبلیغات و حضور چهرههای جوان به
کناری رفتند و کار را ادامه ندادند .حاال آنها میگفتند
موسیقی پاپ امروز مصرفی شده است .مریم حیدرزاده
یکی از ترانهســراهایی بود که نامــش در دهه  70بر
سر زبانها افتاد .ارایه شــعرهایی به سبک محاورهای
و بکارگیری کلمات ســاده و روان ازجمله دالیلی بود
که موجب مطرحشدن نام این ترانهســرا شد .او بعد از
سالهای نســبتا طوالنی که در انتظار اخذ مجوز برای
فعالیت رسمی در داخل کشور بود توانست «آبرنگ» را
روانه بازار موسیقی کند .حیدرزاده زندگی جالبی دارد.
در سهونیمسالگی بنا بود یک عمل ساده آبمروارید را
پشتسر بگذارد اما عصب چشمانش از بین رفت و برای
همیشه نابینا شد .خودش گفته «قبل از جراحی یک
جعبه آبرنگ داشتم و همیشــه دوست داشتم آن را باز
کنم و نقاشی کنم .مادرم گفت بعد از عمل جراحیات
به سراغش بیا اما آن بسته آبرنگ باز نشده ماند» .شاید
مهمترین دلیلی که او را به حضور در حوزه نقاشی سوق
داد همین اتفاق بود .آن بسته آبرنگ کوچک حسرت
بزرگی بود که کنار ترانههایش قد کشید« .در سال 84
دیدم که زمان مناسبی برای تبدیل آن حسرت بزرگ
به لذت است .از استاد نازنینم آقای قاسمیزاده تشکر
میکنم که رویای همیشــگی من را به واقعیت تبدیل
کردند و طی چندسال توانستم چهار نمایشگاه برگزار
کنم .هر تعداد نمایشگاه هم که برگزار کنم اسم همه را
«پس از آن همه حسرت» میگذارم چون این حسرت
خیلی طوالنی بود» .آنطور که خودش میگوید نقاشی
باعث شد ترانهسرای جوان حالوروز خوبی داشته باشد.
با او بهبهانه انتشار این آلبوم و آغاز دور تازه فعالیتهایش

در حوزه مجاز گپ و گفت کوتاهی داشتیم که در ادامه
مطلبآمدهاست:

ترانههایی از این جنس میخوانند .فکر نمیکنید
که آنها هم چنین نگاهی دارند و اصوال خودشان به
دنبالقافیهوردیفنمیروند؟

پاپ را به مسیری که با وضع امروزش متفاوت است
برساند؟

اما در مورد ســوال اصلی که شــما مطــرح کردید،
حقیقت اســت که خیلی از بزرگترین موزیسینهای
دنیا تحصیالت آکادمیک نداشتهاند و همیشه ذات هنر
حاکم اســت و غلبه دارد بر هر چیزی .صدسال دیگر
معلوم میشود که چه موســیقیای جاودانه میماند.
این موسیقی پاپی که االن شنیده میشود ،غیرممکن
ت ســال بعد هم کســی ذوق کند همین قطعات
اس 

را بشــنود .انتقادات زیادی به این قطعات وارد اســت.
صدای بعضی از این خوانندگان را اصال نمیشود تحمل
کرد و من متعجبم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
چطور به بعضی از این ترانهها مجوز میدهد .این چند
کالمی که در این موسیقیها میشنوید ،ترانه نیستند،
بلکه کارهایی هســتند که این دوستان مینویسند و
دوستانمان در وزارت ارشاد هم به آنها مجوز میدهند.
من همیشــه به این موضوع انتقاد کردهام و به احتمال
قریببهیقین این حرفها به ضررم تبدیل میشود .من

نگاهی به «اپرای عشق و عقل و آدمی» و حاشیههایش

کار سخت نخستین تجربهها

شهروند| درســت در روزهایی که بسیاری از
خبرهای حوزه موســیقی حولوحــوش اجرای
پروژه سی میگشت خبر رسید قرار است بهزودی
یک اپــرای ایرانی با آهنگســازی پــرواز همای
در کاخ نیاوران به روی صحنه بــرود .خیلی زود
مخاطبان این خواننده که شــنیده بودند بناست
امیــردژاکام کارگردانی این تجربــه را به عهده
داشته باشــد ،استقبالشــان را از این اجرا نشان
دادند .در ادامه اما خبرهایی منتشر شد که اجرای
این اپرا را تحتتاثیر قرار داد .اعالم شد مخاطبان
در نخستین شــب اجرای این اپرا بلیت 140هزار
تومانی خریدهاند تا اجرای موسیقی را به صورت
پلیبک شاهد باشــند .انتقادی که خیلی زود در
فضای مجازی مطرح شد و خیلیها معتقد بودند
این اتفاق یک بیانصافی مطلق از ســوی عوامل
سازنده اثر به حســاب میآید .با این وجود بهنظر

میرســد برای قضــاوت در اینباره الزم اســت
کمی دقیقتر جلو برویم .اپرای «عشــق و عقل و
آدمی» از چند بخش تشــکیل شده که تنها یکی
از آنها بهصورت از پیش ضبطشــده ارایه میشود
و دلیل عوامل اثر هم برای این کار منطقی بهنظر
میرســد .در این اجراها اجرای آواز (تکخوانی)
پرواز همای زنده اســت ،اجرای ارکســتر ایرانی
به صورت زنده ارایه میشــود و گروه نمایش هم
که هر شب به نقشآفرینی مشغول هستند .تنها
بخشی که براســاس اعالم عوامل اثر به صورت از
پیش ضبطشــده ارایه میشــود ،اجرای ارکستر
زهی غربی اســت که ظاهرا شرایط صدابرداری و
البته محدودیتهایی که اجرای این اثر در فضای
باز ایجاد کرده ،دلیل اصلیاش به حساب میآید.
از ســوی دیگر با توجه به اینکه عوامل درگیر در
به روی صحنه رفتن این اثر عالوه بر دو ارکســتر

ایرانی و غربی و تکخوان ،شــامل گروه  50نفره
بازیگر و بازیگردان میشود و کارگردان هم در این
مســیر حضور فعالی دارد ،به نظر میرسد هزینه
تمامشده اجرا در فضای باز کاخ نیاوران باال برود،
بنابراین قیمت بلیت تا حــدودی منطقی بهنظر
میرسد.
از ایــن انتقادها کــه بگذریم به نظر میرســد
تحلیل آنچه از سوی همای و دژاکام در این روزها
به روی صحنه رفته بهعنوان اتفاقی کمتکرار حایز
اهمیت اســت ،چراکه میشــود با بررسی آنچه
اتفاق افتاده راه را برای تکــرار تجربههایی از این
دست هموار کرد.
این اپــرای ایرانی در  12بخــش متصل بهم و
بدون تنفس اجرا میشــود که از ترکیب فرمهای
کالســيک و مدرن تئاتری از اپرا گرفته تا تعزیه و
سبک برشت در آن اســتفاده شده است تا درون

ساختار نظاممند و کالســیک اثر ،بهخصوص در
پایانبندی اپرا با ساختارشــکنی مواجه شــویم
که پیــش از همــه اصالت را به جانــب مخاطب
میچرخاند و مخاطــب را بیواســطه و با عبور
از دیــوار چهــارم وارد نمایش و اپــرا میکند .از
فرمهــای مدرن ایــن تلفیق میتــوان از حضور
خواننده نقش اصلی یعنــی آدمی در میان مردم
نام بــرد و همراهی مــردم در خوانش بخشــی
از تصنيــف ،همچنیــن اســتفاده از فرمهای نو
نورپردازی با نور دستی توســط بازیگران فرم بر
روی صحنه که باز فاصلــه میان مردم و بازیگران
شکســته شــده و مخاطب نیز با دســت گرفتن
نورهاي تلفن همراه بر روی دست جزوي از اجرا
و فرم میشود .اینها همه درحالی است که اپرای
عشــق و عقل و آدمی چه در شروع و چه در پایان
قواعد اپرا را رعایت کرده و بر شکل کالسیکگونه

نمیدانم آن جملهها را کدام شخص یا گروه و شورایی
تایید و پای برگه مجوز آنهــا را امضا میکند .من در آن
به ظاهر ترانهها میگردم و حتی یــک قافیه هم پیدا
نمیکنم!
شــاید ایــن گروههــای جدیدی کــه چنین
موسیقیهایی تولید میکنند ،نگاهشان به مقوله
کالم ،همان نگاهی است که خوانندگان خارجی
دارند ،یعنی آنها به جــای ترانه ،به دنبال لیریک
هستند .بههرحال بسیاری از فعاالن موسیقی پاپ

این شیوه موسیقی -تئاتر تاکيد دارد.
این اپرا که قالب اشــعار و تصانیــف آن را پرواز
هماي سروده است ،ترکیبی نو است از چیستیها
و دغدغه و آمال بشــر که از دیربــاز در فرمهای
هنــری مختلــف مانند اپــرا ،موســیقی ،تئاتر،
سینما ،شعر و نقاشی ســروده ،دیده و اجرا شده
است .همانطور که از نام این اپرا مشخص است،
داستان این اپرا روایتی کالسیک از شخصیتی به
نام آدمی بهعنوان نمادی از آدم ابوالبشر است که
همواره با کششهای عشق و عقل در کشمکش و
پیچ و تاب بوده و تمامی زندگیاش در نسلهای
مختلف را حاصل این جذب و کشــش میان عقل
و عشق گذرانده است .اشعار و داستان با نقبی به
هبوط آدم بر روی زمین آغاز میشود و اصالتی از
عشــق که آدمی اول بار از دامــان مادر به عاريت
میبــرد و همانجا عشــق را در نابترین حالت
خود تجربه میکند .مادر در نمادی اسطورهای از
وجودی اليتناهي ،ناميرا و زاينده که عاشق فرزند
و مخلوق خود است و او را از دل و روح خود متولد
میسازد ،شمایلی اســاطیری از خداوند است و
از همین روي عشــق به مادر ،عشقی اساطیری و
ناب و بااصالت اســت که در همه جــای دنیا و در
ادوار مختلف تاریخ از آن یاد شده است .این بخش
تحتعنوان الالیی ،عشــق مادر بــه تولد آدمی
میپردازد که بیشــتر با تکيه بر فرمهای نمایشی
روایت میشــود و موســیقی نیز در خدمت این
روایت تصویری و فرمالیســتی از تعبیر خداگونه
عشق مادری شکل میگیرد.
بخشهای بعدی تحت عناوین :کودکی ،آدمی
و عشــق کودکان و نیــز مادربــزرگ و نوجوانی
همچنان شــکلی روایتگونه دارنــد و از تجربه
زندگی و تجربه اشکال عاشــقانه مختلف سخن
میگويــد .در بخش پنجــم کــه ورود عقل نام
دارد ،موسیقی به جهت حضور خوانندهای دیگر
و ترکیب الحان بــا يکديگر که تنــوع صدایی را
گســتردهتر و زیباتر میکند قــدرت و اثرگذاری
بیشــتری پیدا میکند و به نوعی نقطه عطفی در
داستان نیز شکل میگیرد که تقابل اولیه عشق و
عقل را به نمایش درمــیآورد که همچنان در آن
راوی اصلی آدمی اســت و مخاطب حاصل تجربه
و مقابله احساسات و عواطف گوناگون درونی او را
شاهد است.
در بخش ششــم به نام جوانــی و بخش هفتم
تحت عنــوان راوی ،عقل پــدر ترکیب فرمهای
هنری نمایش با موســیقی به اوج خود میرسد تا
در بخش بعدی که موســیقی گیالن نام دارد که
سعی شده از ظرفیت نمایشی بازیگران؛ بازیگران
فرم ،صحنه و موســیقی در راستای همان روایت
اســتفاده شــود .عمق و عرض صحنــه با حضور
بازیگران فرم تماما درگیر میشــود و موسیقی و
خوانندگی گیالنی هماي و بازیگر مقابلش روایت
را به جهت نمودهای عینی که در جهان هســتی
مخاطب برایش آشناســت ،ملموستر و جذابتر
میکند.
در ادامــه ،روایــت در بخشهــای دیگر تحت
نامهایی همچون جدال ،عشــق آسمانی ترکیبی
از عاشقانه و عارفانههای کهن ایرانی پیدا میکند
که نگاه هماي به عارفانههای کالســیک ایرانی را
نشان میدهد .داستانهایی همچون پیر چنگی،

یک ضربالمثلی هســت که میگویــد« :خواهی
نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» .یک شاعر با ذوقی
که اسمش خاطرم نیست ،این ضربالمثل را اینطور
تغییر داده« :همرنگ جماعت شدن از رسوایی است».
یعنی همیشه باید یک عده باشند که قرص و محکم در
موضع خودشان بمانند .بعدا معلوم میشود که حق با
آنهابودهیانه.حفظکردنهنرودچارتردیدنشدنباعث
جاودانگی چهرههای ماندگاری چون استاد انوشیروان
روحانیو...میشود.خوشبختانهمناالندرکنارآشفته
بازار موسیقی پاپ این را هم دیدهام که یک جرقههایی
از بازگشت به موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی تلفیقی
دارد زنده میشود که اتفاق خوبی است و نشان میدهد
که همه چیز درنهایت به اصل خود برمیگردد .جرقه
امیدی که در بازگشــت به اصالتها وجود دارد ،گرچه
بسیارآراماستاماآدمرانسبتبهآیندهامیدوارمیکند.

شیخ صنعان ،عشق شــمس و موالنا و شوریدگی
و ایمان موالنا به شــمس را و همچنین داســتان
عارفانه و سراســر ایمان و شــوریدگی حالج را
کوس انا الحق او یادآور میشود.
اشعار با مدح و ســتایش ،پاکی سرشت عشق
آدمی را در انتخابی سترگ میان عشق و عقل قرار
میدهد و مردمان ،قاضیان و زورگویان دوران که
همیشــه با عقلی تاریخی در پــس راندن نیروی
عشق عمل کردهاند ،در پس اشعار فهم میشوند.
در پایانبندی اثر اپرا با اجــرای دو تصنیف در
ستایش عشــق با بهرهگیری از فرمهای فکرشده
در حرکات بازيگران ،ترکیب صحنه ،نور و اجزای
صحنه همــه عناصر اپرا دســت در دســت هم
میدهند تا روایتی را که اپرا از معنای عشق پیش
برده است ،تکمیل کنند .تصنیف پایانی با مطلع
من پیام آوردهام مردم ،ای مردمان عاشق شويد!
بیانیهای است که در آن آدمی بیواسطه مخاطب
و بیننده اثر را مخاطب خود میسازد و آنچه تا در
زندگی بدان دســت یافته را در کف مخاطب قرار
میدهد .مخاطب خود را آدمی داستان دانسته و
در جدال عشق و عقل در صحنهای که با شهادت
آدمی در راه وصال یار و رســیدن به عشق گويي
مخاطب روح ناميراي آدمی است ،عشق را پیروز
ابدي و ازلی گذر تاریخ بشــر میدانــد و با آنکه
خلق و تاریخ بهعنوان نماد عقالنيت ناگزير آدمی
در پس تاریخ نشــان میدهد اصالت را به عشــق
ناب میدهد ،عشــقی که همــان ابتدای خلقت
آدمی با او همراه بوده و در صحنه ابتدایی نیز ارث
بردن این عشق نهانی از دامن مادر مشهود است.
شــاید بتوان گفت این اپــرا میتواند بهعنوان
عنصری جذبکننده که از انگارههای نمایشــی
تئاتر بهره فــراوان برده اســت ،مخاطب جوان و
کمتر با موسیقی ایرانی آشــنا را جذب زیباییها
و عمق موســیقی ایرانی کند و در این آشــفتگی
روابط مدرن بشــري که زاییده دلمشغوليهاي
آدمــی در تعجيل و شــتابزدگی زندگی مدرن
است ،اصالتی از عشــق پاک و آسمانی را جلوهگر
شود که در تاریخ عرفان و ادبیات منظوم ما بسیار
از آن یاد شده است.
اپرای عشــق و عقل و آدمی شــکلی مدرن از
تمامی داســتانها و تصانیف عاشــقانه و عارفانه
ایرانی است که مخاطب را مجال خوانش و مواجه
با آن نيســت و به این واســطه مخاطب جوان با
آنچه ایرانزمین از عشــق تعبیر میکند ،آشنا و
عجين میشود.
سالهاســت که بســیاری از منتقدان بیشتر
ایرانی تــا غربــی موســیقی ایرانی را ســاکن،
یکنواخت و غیرقابل تصویرشدن و نمایشیشدن
میدانند و شــمایل اپرا را تنها در قالب موسیقی
کالســیک غرب میپذیرند .اما بــا روی صحنه
آمدن این اپرا شــاید بتوان ادعا کرد موســیقی
ایرانی نهتنها ســکون و ايستايي ندارد ،بلکه یکی
از تصویریترین و نمایشــیترین موسیقیهای
جهان اســت که توأمــان با روایت نمایشــیاش
میتوانــد منتقلکننــده عواطف و احساســات
مختلفی همچون :عشــق ،عدالتخواهی ،خشم،
شادی و معنویت باشــد که قرنهاست آدمی را
همراهی میکند و عشق و عقل آدمی درمیان این
عواطف گوناگون غوطهور است.

