6

سهشنبه  24بهمن 1396

سال سوم

فرهنگ و هنر

شماره 810

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

چهار دهه تحول موسیقی انقالب به روایت رضا مهدوی

مسئوالن موسیقی کمکاری کردند
یاد گرفتهایم اگر واقعی هم نیستیم ،رفتار اپوزیسیونگرایانه داشته باشیم ،لگد بزنیم و منتقد باشیم

اشرف طباطبایی  /مهر

همدلی| مهــدی فیضیصفت – نزدیک به
چهل سال گذشت از روزهای شور و شعف مردم اما
باز هم خاطرهای دور نیست ،هنوز زندهاند بسیاری
از مردمانــی که روزی انقــاب کردند تا به دوران
ظلم و ســتم شاهنشاهی پایان دهند .اسپریهای
ســیاهرنگی که روی دیوارهای سیمانی ،مرگ بر
شــاه را حک میکردند ،دستکم برای کسانی که
آن فضا را نفس کشیده اند ،جزئی از خاطراتشان
شده .تصاویر سیاه و سفید و گاهی رنگی مردمی
با مشــتهای گره کرده از جریانهای مختلف که
زیر چتر واژه اپوزیسیون جمع شدند ،سیلی ایجاد
کرد برای به لرزه درآوردن خیابانها در شهرهای
مختلف ،در نهایت محمدرضا پهلوی پذیرفت که
دیگر کار تمام شــده« :من نیز پیام انقالب شــما
ملت ایران را شنیدم ».چهار دهه گذشت و نسلها
عوض شــدهاند امــا کودکان و جوانهــای امروز
بیگانه نیستند با انقالب ،گویی بودهاند  ،دیدهاند و
شنیدهاند .نقش موسیقی را نمیتوان در این میان
انکار کرد .سرودهایی که ساخته شدند و ماندند تا
روایتی مستند باشــند از روزهایی که مردم حال
و هوای دیگری داشــتند .با رضا مهدوی همکالم
شــدیم تا برایمان از موسیقی انقالب بگوید .این
موسیقیدان و پژوهشــگر در گفتوگو با همدلی،
ماجرای پیش آمــده را از دورهای قبل از انقالب
آغاز کرد و به امروز رسید که ماحصلش را در ادامه
میخوانید:
ایران امروز همچنان
موسیقی انقالب در
ِ
جایــگاه قابل تعریفی دارد یــا این گونه از
موســیقی را تنها باید در ظرف زمانی خود
دید؟
انقالب ما با همه دنیا تفاوت دارد ،چرا که ریشهای
ایدئولوژیک داشته و به همین دلیل جریان انقالب
ایران
در کشور ما مستتر است ما در حال حاضر با ِ
 1357فرق زیــادی نداریم .هر لحظه امکان دارد
انقالب را از چنگ ما دربیاورند و چون هجمههایی
از ســوی کشورهای مختلف با سرمایهگذاریهای
عظیم صورت میگیرد و نفوذیهایی وجود دارند.
همچنین  8ســال جنگ تحمیلی رخ داده و همه
اتفاقات بیانگر این موضوع است که ما حاال حاالها
رنگ آرامش را نخواهیــم دید و باید دائما مبارزه
کنیم .در طی این سالها اتفاقات زیادی را دیدهایم
و با بررسی شرایط متوجه میشویم حاکمیتهای
ادارات موسیقی کمکاری و باور کردهاند همه چیز
بعد از جنگ تمام شــده ،سازندگی صورت گرفته
و چهره شهر تغییر کرده اما واقعیت این نیست و
همه چیز مانند آتش زیر خاکستر است.
با این توصیف چه باید کرد و چه وظیفهای
بر دوش نهادهای متولی موسیقی قرار دارد؟
ما باید حداقل یک جشــنواره موسیقی و تئاتر
انقالب داشته باشیم اما میبینیم چند سال پیش
جشــنواره هنر مقاومت موســیقی را هم حذف
کردند 33 .ســال از برگزاری جشــنواره موسیقی
فجــر میگذرد امــا پس از بازه زمانــی  1364تا
 ،1370هیــچ ســرودی در این فســتیوال جای
نمیگیرد .با این پیشفرض کــه مخاطب ندارد،
به این موسیقی نپرداختهاند اما در واقعیت برخی
مدیران ما باور ندارنــد و فکر میکنند انقالب در
سال  1357تمام شده اســت .ما نیاز به یک باور
عمومی و ملی در میان مدیــران همراه با بودجه
مناسب داریم .باید از موسیقیدانان بزرگ و فعاالن
ایــن عرصه دعوت کنیم تا حس انقالبی با ادبیات
دیگــری اما با همان ضرباهنگ و ریتم القا شــود.

به طور مثال فرهنگســتان مــا از زمانی که آقای
علی معلم آمده به نوعی تعطیل شــده ،در حالی
که میتوانست خبرگان موسیقی را دور هم جمع
کرده ،در رابطه با این آثار صحبت کند و ســپس
سیاستگذاری انجام دهد .متأسفانه نهادهای دیگر
هم به دنبال روزمرگیهای خود هســتند .درست
است که میگوییم باید شور و حال انقالبی داشت
امــا این ماجرا ،وجه دیگری هم دارد ،اگر مدیران،
پول تزریق کنند و واقعا بخواهند کار سفارشــی
خوب بسازند ،اتفاقات مثبتی رخ میدهد .جریان
انقالبــی در خون همه ما وجــود دارد چرا که ما
هر روز عصبانی ،ناراحت و خوشحال میشویم .در
تقویممان نیز روزهای خاص زیادی داریم اما وقتی
چنین خواستهای وجود ندارد همه دوباره به دنبال
اشعار تغزلی میروند .روزانه چندین آهنگ و آلبوم
مختلف در گونههای متفاوت ســاخته میشــود،
حتی کارهای عاشــقانهای تولید میکنند که در
ســالهای قبل از انقالب نبــود .به قدری آرامش
هست که انگار هیچ مشــکلی وجود ندارد اما در
واقع متولیان امر به صورت غیر مستقیم ،موسیقی
را هدایــت میکنند و ســرمایهگذاریهایی انجام
میدهند که خروجیهایشــان را در جشــنواره
موســیقی فجر میبینیم .گویی الکی شاد هستیم
و در حقیقت اداره موســیقی ما به بنگاه شادمانی
تبدیل شــده است .پرداختن به موسیقی مقاومت
و موســیقی انقالبی بدین معنی نیست که جامعه
را متشــنج کنیم .دهه فجر برگزار میشود و چند
ســرود انقالبی قدیمی را پخش میکنند و دیگر
هیچ چیزی وجود ندارد .کارشناســان موســیقی
هم وقتی صحبت میکنند ،میگویند «موسیقی
انقالب نداریم ».همه گلهمند هستند و این موضوع
نشان میدهد آنها نیز میخواهند موسیقی انقالب
باشد ولی باور عمومی را باید با بودجههای دولتی
و نگاه مدیریتی ارتقا داد .موسیقی انقالب ،چیزی
نیســت که بخواهیم به بخــش خصوصی واگذار
کنیم چرا که این بخش استقبال نخواهد کرد.
به نظر میرســد موسیقی انقالب بحثی
کلیتر از دهه فجر اســت .بخشــی از آثار
انقالبی که شعرشــان پیش از سال 1357
سروده شــد ،در هفتههای ابتدایی انقالب
مورد استقبال قرار گرفت و اساسا محصول
روزهای پس از انقالب نیست .از سوی دیگر
با وجود جشنوارههای مختلف ممکن است
امروز یک آهنگساز ،خواننده یا حتی بخش
خصوصی بیم داشته باشد که متهم به ارائه
هنر سفارشی شــود .با این نگاه موافقید یا
مخالف؟
حرف شــما را قبــول دارم ولی بــه چند دلیل
مخالفــت میکنــم .در چنــد ســال گذشــته
موســیقیدانان مشــهوری ،آثــاری را به صورت
سفارشــی برای مراکز مختلف ســاختند .این که
اســتقبال شــد یا نه در درجــه دوم اولویت قرار
قرار دارد ولی مردم این موزیســینها را با همین
آثارشان میشناسند .به طور مثال مدتها بعد از
انقــاب ،پرچم در خیابانها دیده نمیشــد اما از
دهه هشتاد وقتی دیدیم ترکیه هم در هر خیابان،
پرچم بزرگی نصب میکند ،شــهرداران ما هم در
سطح شهر دست به چنین کاری زدند .در گذشته
هر کسی پرچم میزد ،متهم به ملیگرایی میشد
اما دیگر کســی نگران نبود .همچنین در گذشته
کسی جرأت به کار بردن کلمه «ایران» به تنهایی
«ایران اسالمی ».نکته
را نداشــت و باید میگفت
ِ

ســوم این که االن شــما میبینید خوانندگان و
آهنگسازان مشــهور و غیر مشهور ،بودجهها را از
بخشهــای مختلف دولتی میگیرند و از یکدیگر
گوی ســبقت را میربایند تا دربــاره «ایران» و
«خلیج فارس» کار بســازند .این آثار هم شــاید
موســیقی ملی میهنی جلوه کند اما در حقیقت
موسیقی انقالبی است.
انقالب به تعبیر ما در این آثار میگنجد؟
این کارهــا هم حرکات انقالبی هســتند و در
همان راستا قرار میگیرند .وقتی بیمار میشویم
به یــک دوره نقاهت و اســتراحت نیــاز داریم.
اصطالحا میگوییم کاشــت ،داشــت ،برداشت.
وقتی برداشــت میکنیم طبیعتا دیگر صحبت از
نطفه و بذر کاشته شــده نیست .محصول زمانی
که آبیاری میشود تفاوت زیادی با زمان برداشت
دارد .انقالب هم االن باید «برداشت» کند .یعنی
موسیقیها باید برداشــت دوران انقالب و قبل از
سال پنجاهوهفتی باشــد که االن موسیقی ملی
میهنی شــدهاند .مثــا االن کارهایی با مضمون
«جانم فدای وطن» ســاخته میشــود ،در حالی
که قبال بــرای «فدای وطن» مجــوز نمیدادند.
شرایط به گونهای پیش رفته که در حال تسهیل
یا استحاله اســت .میتوان ُدز ماجرا را کمی باال
برد و توســط جشــنوارهها یادآوری کرد که هر
تغزلی میخوانید و جنبه اجتماعی ،ملی میهنی و
سیاسی پیدا میکند ،فرآورده انقالب است.
فرآورده اندیشه انقالبی به معنای کل یا
فرآورده سال  1357به بعد است؟
بایــد بگوییم فــرآورده  57به بعد اســت .در
هشت ســال جنگ هم هر چه موسیقی ساختند
را میگفتند موســیقی انقالبی .نمیگفتند سرو ِد

جنگی و بــا نام ســرود انقالبی از ایــن آثار نام
میبردند ،حتی از مارشهای اتریشــی و اروپای
شرقی اســتفاده میکردند .این آثار ،ایرانی نبود
چون مارشــی در کشــور تولید نشــد که بتواند
رزمندههــا را تهییج کند ،وقتــی پیروزی حاصل
میشــد یا زنگ ناقوس حمله به صدا درمیآمد،
به غیر از صادق آهنگران که آثارش ،کالم داشت،
کارهــای بیکالم ما بــرای تهییــج رزمندهها از
مارشهای بلژیکی و اروپای شــرقی بهره میبرد.
این آثار هم هر چند خارجی بودند اما بینالمللی
و چند وجهی به شمار میرفتند و جزو دستهبندی
موســیقی انقالب قرار میگرفتند .حاال هم وقتی
یک حرکت انقالبی صــورت میگیرد یا تهییجی
میشــود و از مــردم میخواهند کــه بیایند و از
حاکمیتشــان دفاع کنند ،حرکتها و شــعارها
انقالبی محســوب میشود .شــاید لحنها کمی
نرم شده باشــد اما همچنان فرآوردههای اندیشه
فرهنگ انقالب  57هستند.
برخی موسیقی انقالب را «ژانر» میدانند
ولی بعضــی دیگر از «جریــان» صحبت
میکنند .االن بســتر اجتماعــی مد نظر
شماست یا فضای فرهنگی؟
موسیقی انقالب در فضای تخصصی واقعا «ژانر»
نیســت چون ما به راحتی نمیتوانیم هر چیزی
را در «ژانر» تعریف کنیم ،ولی بســتر اجتماعی،
موســیقی انقالب را یک «نوع» و گونهای جدا از
دیگران میداند .شــرایط امروز به شدت و حدت
سالهای  57نیســت و دیگر نمیتوانیم بگوییم
«برادر غرق خون است» .جواد آذر چنین شعری
را میگوید و محمدرضا شجریان هم میخواند اما
امروز فضا نرمتر شــده و در قالب سرودهای ملی

گفتاری از فریدون خوشنود ،آهنگساز اهلل اهلل

اهلل اهلل تمام نمیشود
آن روزها ،وقتی حکومت نظامی شروع می شد،
مردم می رفتند پشت بام ها خانه هایشان و فریاد
اهلل اکبر سر می دادند .آدم هایی که روزها در خیابان
راهپیمایی می کردند شب ها مجبور بودند به خانه
هایشــان بروند؛ اصال حکومت نظامی یعنی همین.
موسیقی شبانه مردم شــهر ،طنین عجیبی ایجاد
کرده بود .انگار مردم ایران شده بودند کرال ارکستر
سمفونیک .ساکنین شمال شهر می گفتند اهلل اکبر،
آدمها در جنوب شهر جواب می دادند .غرب شهر
اهلل اکبر می گفت ،شرق شهر جواب می داد .خودم
را آهنگسازی مسئول می دانستم .این را وظیفه می
دانستم که باید موسیقی خوب به آنها ارائه بدهم.
حس و حال عمومی در آن ســاعت ها تاثیر زیای
بر من گذاشــت .این کار را از دل مردم و کلماتشان
گرفتم و ساختش را بر اســاس ملودی شعاردادن
های شبانه آغاز کردم .فریاد مردم جرقه شکلگیری
اهلل اهلل بود .کالم را نوشته بودم اما از آقای سرفراز
خواستم شعر را منسجم کند .اصال در همه کارهایم
باید ابتدا خودم کالم را بفهمم تا بتوانم آهنگش را
بسازم .اینکه حرف دل و حس و حال مردم چیست،

در ساختن آهنگ اولویت من است .فایده کار برایم
مهم است ،هیچ وقت به انجام وظیفه برای جریانی
به غیر از مردم فکر نکرده ام .اهلل اهلل هم شــاید بر
همین اساس مورد توجه مردم قرار گرفت .موسیقی
از نگاه من خوراک است .سالمتی و لذت بخش بودن
خوراک روحی شــاید مهم تر از غذای شکم باشد.
به گمان من اهلل اهلل تمام نمی شود چون متعلق به
مردم بوده اســت .آن کارهایی عمرشان زود تمام
میشــود که به غیر مردم تعلق داشته باشد .البته
کارهایــی با نام اجتماعی ،مردمــی یا انقالبی هم
ساخته شد که نتوانست بماند و از یادها رفت ،شاید
چون درآمدزایی و تایید نهــادی خاص را در نظر
داشــت .حال و روز موسیقی ایران(در بخش پاپ)
این جوری است .جوان های پرانرژی نیاز به خوراک
دارند و ناچار به خوردن غذایی هستند که به آن ها
میدهند .اگر موسیقی خوب به جوان هایمان بدهیم
با آن ارتباط مــی گیرند .خیلی از خوانندهها امروز
به سرعت به نام و شهرت میرسند برای حضور در
جمع هایی که اخالقی بودن یا نبودنش جای بحث
دارد .به گمان من آن موسیقی ماندگار میشود که

از ابتدا برای مردم ساخته شود نه آن کاری که برای
پول و تقلید و ادا درآوردن ارائه می شــود .جرقه
چنین کارهایی که در این ســال ها زیاد هم زده
میشود ،سرنوشتی به جز خاموشی سریع
ندارند .در دنیای هنر آرتیســت
متعلق به مردم است .وقتی به
اوج می رســد ،شهرت پیدا
می کند و شناخته می شود
دیگر متعلق به مردم است
بنابراین نمــی تواند و حق
ندارد بدون نگاه به گوشه
گوشــه خیابانها و حس
و حال و وضــع مردم کار
کند .شاید به همین دلیل
هم باشد که موسیقی پاپ
ایران در این سال ها فاجعه
به بار آورده است و دیگر
نمیشود کاری ماندگار را
در فضای حاکم بر آن ،در
این دوره سراغ گرفت.

قرار گرفته است.
اما شجریان «تفنگت را زمین بگذار» را
هم میخواند...
شــجریان میگوید ولــی دیگران کــه جرأت
نمیکننــد بگوینــد .اینجا یک بحث سیاســی
اجتماعی به وجود میآید که چه کســی توانایی
گفتنــش را دارد و چه کســی نمیگوید .شــاید
بســیاری از سرودها ساخته شــدهاند که مترصد
فرصت هستند ولی در مورد چیزی که نشنیدهایم،
نمیتوانیم صحبت کنیم .شــجریان هم یک مورد
خاص اســت و چون گونه دیگری ندارد ،میشود
«شــاز» .مثل علمایی که نظــر متفاوتی از دیگر
مجتهدین دارند و میگویند «شاز» هستند .ما اگر
نمونه دومی داشتیم ،میشد در موردش صحبت
کرد.
پس «بهاران خجسته باد» چنین شرایطی
دارد؟ این اثر «شاز» بود و بعد از انقالب جزو
هنر و جریان انقالبی قرار گرفت؟
بله ،همچنین کار «دیو چو بیرون رود فرشــته
درآید» را که آقای ابرآویز ســاخت ،حاال ممنوع
کردهاند و پخش نمیکنند چون معتقدند معنای
دیگری پیدا کرده اســت ،در حالی که برای ورود
امام خمینی سرودند و ساختند .گذر زمان ،معانی
و تعابیر را تغییر میدهد.
نمیتوان در حوزه موسیقی مثال عینی
زد اما در جشــنواره فیلــم فجر میبینیم
بسیاری حاضر نیســتند حتی یک فیلم در
مورد دفاع مقدس بسازند ،چون به ذهنشان
خطور میکند که مخاطب ممکن است به آنها
برچسب بزند...
دوره این حرفها گذشــته است .در حال حاضر
خیلــی از هنرمندانــی که فکــر میکنیم حتی
طاغوتی هستند ،حاضرند بیایند و کار کنند .البته
فیلم جنگی ســاختن کار راحتی نیســت ،یعنی
امکانات را به راحتی در اختیارتان قرار نمیدهند
و بین ســپاه و ارتش پاسکاری میشوید .از طرفی
سانســور زیاد است .در ضمن باید توجه کنیم در
مقایسه با تعدادی که آلمانیها ساختند ،فیلمهای
جنگی زیــادی بعد از انقالب نداشــتهایم .ما این
فیلمهــا را میبینیم و لــذت میبریم ولی جنگ
مهم ما که هشــت ســال هم طول کشید ،چیز
خوبی برایش ساخته نشــد .اشکال اینجاست که
آنها نگران هستند مثل قبلیها بسازند و کارشان
دیده نشود،ولی االن فکر نمیکنم کسی از چیزی
بترســد .گروههــای مختلف خیالشــان راحت
شــده که انقالب ماندنی اســت و اگر پول خوب
ببینند ،میآیند .به طور مثــال افرادی بودند که
ســمفونینویس نبودند ولی آثاری را نوشتند که
سمفونی انقالب شد.
اما همان کسانی که بودجه هم میگیرند،
نمیروند شعری در مدح دهه فجر بخوانند...
االن شــعرها دیگر کاربردی هــم ندارد چون
مربــوط به همان دوره اســت .در حــال حاضر
سطح شعر خیلی باال رفته است .ما اگر بخواهیم
شــعرهای آن دوره را بررسی کنیم ،میبینیم به
لحاظ وزنی ،ایقاعی ،عروضی و  ...اشکاالت فراوانی
دارد ولی به قدری زیباســت و خوش نشسته که
نباید به آنها دســت زد .طبیعتا موســیقی ،ریتم
و حتی تفکر امروز متفاوت شــده است و مفهوم
اهمیت دارد.
زمانی برای درگذشت خسرو گلسرخی

ممکن بــود در هــر نقطــهای از دنیا با
بهرهبرداریهای متفــاوت ،اثری را بیرون
بدهند و اسم او را هم ببرند ولی در این روزها
بعید به نظر میرســد راجع به شخصیتها
کاری تولید کنند...
ایــن موضــوع به شــکل فراخوان و از ســوی
جشنوارهها ارائه میشود ولی گاهی اتفاقات عجیبی
میافتد .مثل رأی آوردن محمود احمدینژاد؛ در
شــهرهایی رأی آورد که هیچکس تصور نمیکرد
و آدمهایی به او رأی دادند که  30ســال بود رأی
نمیدادند .ما ملتی هستیم که روحیهمان همیشه
در تعارض ،جنگ ،چالــش و مخالفت کردنهای
بیخود اســت .چیزی ندیدهایم ولی دوست داریم
نظــر بدهیم و داغ هم نظر میدهیم اما وقتی آرام
میشــویم ،میبینیم اصال اطالعاتی نداشــتهایم.
تأکید میکنم باید جشــنواره و همایش خاص و
مقاالت ویژهای جمعآوری شود تا شاید یک سری
افــراد بیایند و ما را متعجــب کنند .به طور مثال
یک برنامه تلویزیونی در ایران پخش میشــود که
میگویند بسیاری حاضر به شرکت در آن نیستند
ولی خیلی از افراد مشــهور میگویند «ما میآییم
اما سیســتم مشــکل دارد و میگوید نمیتوانید
بیاییــد» .این آدمها مربوط به دوران گذشــتهاند
و متقاضی هســتند به برنامه بروند ولی یک عده
میگویند «نروید چون ساز نشان میدهند».
انگیزه این افراد شاید دیده شدن باشد...
اگر هنرمندان تراز اول ما حاضر نیســتند کار
درجــه یک ارائه دهند ،همه بــه رفتار مدیریتی
غلط برمیگردد .آدمهــای توانمند هیچوقت در
رأس کار نبوده و نتوانستهاند اعتماد جلب کنند.
زمانــی هم کــه اعتماد جلب میکننــد با رفتار
بدشــان دیگر همه را میگریزاننــد .نمونهاش را
چنــد وقت پیش دیدیم و شــاهد بودیم رفتارها
به ســمتی میرود که جناحی عمــل میکنند.
مشــخصا معاونت هنری و زیــر مجموعهاش مد
نظر هستند که هر دوره همین رفتار را داشتهاند.
یک طیــف کامال مشــخص چه در جشــنواره،
چه در مدیریتها ،چه در مناســبتها و چه در
انتخاب شــدنها بهرهبــرداری کرد ،حتی بخش
خصوصی هم وقتی جشــنواره برگــزار میکند
همان اشــتباهات را تکرار میکند چون مشخصا
در پشت پرده مورد حمایت بخش دولتی است.
به نظر شما وقتی از باال دستور میدهند
یک هنرمند خاص نباید در برنامه تلویزیونی
حاضر شود ،چه باید کرد؟
به طور مثال یک آدم خیلی مشهور ،یک جایگاه
را رد میکند و بعد که جایزهای را رئیس جمهور د ِر
منزلش میفرستد ،قبول میکند .بعد مصاحبهای
انجام میدهد که «هیچکس در انتخابات شرکت
نکنــد چون همــه چیز خراب اســت» .اگر همه
چیز خراب اســت چرا تقاضای برگزاری بیشترین
کنسرت را میدهید؟ بیشترین امکانات را میگیرید
و بیشترین حمایتها را برای کنسرت در خارج از
کشور دریافت میکنید؟ ما یاد گرفتهایم اگر واقعی
هم نیستیم ،رفتار اپوزیسیونگرایانه داشته باشیم،
همیشه یک لگد بزنیم و منتقد باشیم .اگر شرایط
خوب هم بشــود ،پیــشداوری میکنیم که همه
چیز منفی اســت .بهترین بهرهبرداریها را انجام
میدهیم ،بهترین امکانات را میگیریم و بیشترین
تعظیمها هم مقابل ما انجام میشود اما باز هم ساز
مخالف میزنیم.

