اینگمار برگمان

موسیقی
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«مارین» که وکیل است پس از ۳۲سال دوری و بیخبری به دیدن شوهر سابقش «یوهان» میرود که حاال با پسرش «هنریک» و نوهاش «کارین» در خانهای ییالقی و دورافتاده در سوئد زندگی
میکنند«.کارین»کهنزدپدرشنواختنویولنسلیادمیگیردبرای «مارین»ازخودمحوریپدرمیگوید«.هنریک»ازپدرشتقاضایگرفتنارثیهاشرامیکندتابتواندبرایدخترشویولنسل
بهتری بخرد ،اما پدربزرگ با رد کردن این پیشنهاد پسر را از خود میرنجاند ...این داستان «ساراباند» آخرین ساخته اینگمار برگمان است .او این فیلم را سال 2003نوشت و کارگردانی کرد.
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اردشــیر کامکار ،کمانچهکش قهار خانواده کامکارها دوم مرداد ماه در تاالر وحدت روی صحنه خواهد رفت و
آثاری مســتقل از گروه کامکارها که ساختههای خودش هســتند را اجرا میکند .این کنسرت در دو بخش اجرا
میشود که یکی وا مدار موسیقی ردیف است و بخش دوم هم به موسیقی محلی اختصاص دارد.
اردشیر کامکار متولد سال  1341است .او پس از طی آموزشهای الزم که در وهله اول توسط استاد حسن کامکار
(پدر فقیدش که بنیانگذار گروه کامکارها هم بوده) صورت گرفت ،به عضویت ارکســتر فرهنگ و هنر ســنندج
درآمد و در ســال  1360به تهران آمد و همکاری خود را با گروههای عارف و شیدا و با بسیاری از خوانندگان بنام
ایران از جمله اســتاد شــجریان و علیرضا افتخاری آغاز کرد .همچنین مطالب تکمیلی را نزد محمدرضا لطفی و
پشنگ کامکار (ســنتورنواز) آموخت .درباره ویژگیهای خاص نوازندگی او نوشتهاند« :از شاخصههای مهم او در
نوازندگی لحن و بیان مستقل ،صدای زیبای ســاز و ارشهکشی شفاف و بدون برخورد ارشه به سیمهای دیگر (که
در سبک دیگر نوازندگان مشهور هم این گونه نیســت) و تکنیک فوقالعاده اجرای صداهای هارمونیک ،مختص
ساز ویلن میباشد و »...کمانچهکشی او ادبیات متفاوتی از نســل پیش از خودش دارد .از آلبو مهای مستقل او
میتوان به «ناشکیبا» با خوانندگی همایون شجریان« ،راز نگاه» و آلبوم «بیغبار عادت» که با همنوازی شاگردش،
شروین مهاجر عرضه شده را نام برد .از جمله شاگردان او همایون شجریان ،شروین مهاجر ،بابک شهرکی و سینا
جها نآبادی هستند.
اردشیر کامکار تا پیش از گفتگو با صبا جزئیاتی از کنســرتی که دوم مرداد ماه در تاالر وحدت برگزار خواهد
کرد ،ارائه نداده بود و ما سعی کردیم در این گفتگو از کنسرت پیش رو بپرسیم .با توجه به اینکه اردشیر با دیگر
اعضای گروه کامکارها حدود  10روز پیش روی صحنه رفتند ،گفتگوی ما گذری هم بر آن اجرا داشت.

بیشتری استفاده کردیم .به هر حال ارسالن و هوشنگ در این
زمینه تبحر و تخصص دارند .آنها شــناخت خوبی از موسیقی
کالســیک غربی و مباحث علمی مربوط به آن دارند و با توجه
بهشــناختی جدی که از موســیقی ایرانی دارنــد ،میتوانند
تجربههای این چنینی را انجام بدهند .ارســان و هوشــنگ
ذهنیت خودشان را به خوبی روی اشعار خاقانی ،موالنا و اخوان
ثالث پیاده کردند .به هرحال میدانید که این کارها تجربههای
جدیدی بودند.

گفتگو با اردشیر کامکار به بهانه
کنسرت شخصی او در تاالر وحدت

این کنســرت دو بخش موسیقی سنتی (فارســی) و موسیقی
محلی دارد .در بخشــی که به زبان فارسی اجرا میشود ما یک
قطعه و چهار تصنیف اجرا میکنیم که همگی از ســاختههای
خودم و بر اساس اشعاری از موالنا و آقای امیری است .همانطور
که میدانید خواننده ایــن بخش وحید تاج اســت .ما در این
بخش ســاز و آواز هم داریم .این بخش موســیقی سنتی ما در
این کنسرت است .بخش دوم ،موســیقی محلی است که از سه
بخش کردی ،لری و بختیاری تشکیل شده است .در این بخش
از قطعات فلکلور این مناطق اســتفاده کردم و با تنظیم خودم
این قطعهها را اجرا میکنیم .خواننده این بخش هم حشمتاله
رجبزاده است.
استاد ،مخاطبان شــما در این کنسرت آثار جدیدی
از شما میشــنوند و یا آثاری که پیشتر منتشر شده را به
صورت زنده اجرا میکنید؟

همه کارها جدید اســت و تا حــاال ارائه نشــدهاند فقط قطعه
«زهی عشــق» اســت که پیش از این در قالب سیدی منتشر
شده بود.

اجراهای ما همیشه بخش محلی هم میبینید.

آقای کامکار شــما در این اجــرا از خواننده جوانی
استفاده کردید و در ترکیب نوازندگان شما جوا نها نقش
پر رنگی دارند .شما توجه ویژهای به جوانها دارید و دیدم
که حتی اگر هنرمند جوانی آلبوم اولش را منتشــر کرده و
کار قابل قبولی بوده ،شما برای او نوشتهاید و خالصه اینکه
برخالف اغلب هنرمندان هم نسلتان اهمیت زیادی برای
نسل جوان قائل هستید .دلیل این امر چیست؟

بله ،من همیشه تالش کردم به جوانها توجه و از آنها استفاده
کنم .به هر حال نیروی واقعی موســیقی جوانها هستند .قرار
اســت آنها آینده موسیقی ایران را بســازند پس چه بهتر اگر
استعدادی دارند ،در جوانی روی صحنه رفتن را تجربه کرده و
هرچه زودتر به مسئله اجرا تســلط پیدا کنند .حاال که قسمت
شد این کار را مســتقل از گروه کامکارها انجام بدهم ،توانستم
از جوانهای بیشــتری اســتفاده کنم .امیــدوارم مردم کار را
بپسندند و اجرای خوبی داشته باشیم.
همین چند روز پیش هم شما در قالب گروه کامکا رها
روی صحنه رفتیــد .کامکا رها بعــد از مد تها به صحنه

بازگشــتند و با توجه به اینکه بخش عمده اجرا را قطعات
جدید این گروه شــکل داده بود ،مخاطبــان ،آثار تازه و
حتی متفاوتی از کامکا رها شــنیدند .قطعه «زمستان» که
بر اساس شــعر اخوان ثالث بود ،کاری نو برای این گروه به
حساب میآید...

موســیقی مناطق ایران بخش مهمی از فرهنــگ و هنر ایران
زمین است .به نظرم تمام موســیقیدانان باید بکوشند تا برای
بقای این جنس از موســیقی تالش کنند .مــا چون در منطقه
زاگرسنشــین زندگی میکنیم ،همیشــه به این مسئله توجه
داشــتیم و حتی به نوعی ایــن کار را وظیفه و رســالت هنری
خودمان میدانســتیم .به خاطر همین هم هســت که شما در

بخش فارسی آن کنسرت ســاختههای هوشنگ و ارسالن بود.
به هر حــال در نوع خودش کاری جدید بود .در این کنســرت
ما ســعی کردیم گروه را گســتردهتر کنیم بنابراین از جوانان

گفتگو با هانیبال یوسف به بهانه اجرای کنسرت «سرود سپید امید از تنگنای تاریخ»

روایت یک ایرانی از موسیقی سیاهان

در سازبندی شما درامز و پرکاشن وجود
دارد ،اضافه کردن گروه کوبهای «روشندالن»
به چه علتی بود؟

از نظر موســیقایی به ما کمک کردند و غیر از آن
هر گروهی که به ما ملحق میشود به کار ما معنی
میدهد و کارمان را زیباتر میکند.
با حضور گروه ســازهای کوبهای از نظر
موسیقایی چه اتفاقی میافتد؟

بین فرم و مفهوم در کنار هم قرار بگیرند؟

بله ،ما ســعی میکردیم از هم الهام بگیریم ولی
هیچ شــباهتی بین ما نبود .ما ســعی بر نزدیک
ِ
شخصیت کاری ما متفاوت بود،
شدن داشتیم اما
البته این نظر مخاطبان بود ،موســیقی من لطیف
بود ،اما نقاشــیها معترضانه و خشونتآمیز بود.
خیلی بد است اگر من لطافت را دوست دارم آن را
به دیگران هم تحمیل کنم.

در دو قطعه با ما همراه میشوند .در اصل میخواستیم
در کنار یک گروه متفاوت با گروه خودمان باشیم .به
نظرم هرکاری باید یک تفکر اجتماعی هم داشته باشد.
مثال ًهمان ایده دوئت بوم و پیانو هم در همین جهت

بود و فکر کردم موســیقی و نقاشی را با معماری موزه
هنرهای معاصر به صورت بداهه ترکیب کنم.

در موســیقی مثل این است که دو ساز را
در کنار هم قرار دهیم که هر کدام یک رپرتوار
مجزا اجرا کنند...

میشود این هم باشــد .در موسیقی مدرن چنین
چیــزی امــکان دارد .در قدیــم بیشــتر دنبال
هماهنگی بودند.

مگر میشود دو مدیا بدون هیچ هماهنگی

االن هنرمنــدان از مدیاهــای مختلف

اگر آهنگســاز ایــن توانایی را
داشــته باشــد که در حین اجرا
به شــخصیت و جایگاه تک تک
سازها فکر کند و بتواند به گونهای
کارش را انجام بدهد که هر ساز
و نوازنده تشــخص خــودش را
داشته باشــد ،گروه هم با تکیه
بــر توانایی نوازندههــا میتواند
محصــول خوبی ارائــه کند .در
گــروه کامکارها هم ایــن اتفاق
افتاده است

به نظر مــن وقتی در گروهی قــدرت تکنیکی بــاال و همدلی
توأمان وجود داشته باشــد ،میتوان به نتیجه مطلوب رسید.
نکته مهم دیگر تکنیک و توانایی در آهنگسازی است.
اگر آهنگســاز این توانایی را داشته باشــد که در حین اجرا به
شخصیت و جایگاه تک تک سا زها فکر کند و بتواند به گونهای
کارش را انجام بدهد که هر ســاز و نوازنده تشخص خودش را
داشــته باشــد ،گروه هم با تکیه بر توانایی نوازندهها میتواند
محصول خوبی ارائه کنــد .در گروه کامکا رها هــم این اتفاق
افتاده است .ببینید مثل یک تیم ورزشی است.
مربی اگر بتوانــد توانایی تک تــک بازیکنانش را بشناســد و
نقشهایشان را به درستی برای آنها تعریف کند ،تیم میتواند
به درســتی نتیجه بگیرد .مث ً
ال ممکن اســت یــک نفر بازیکن
خیلی خوبی باشــد ولی در تیم ،نقش متناسب با تواناییهایش
به او سپرده نشــود و در نتیجه ،نه تیم نتیجه درستی میگیرد
و نه توانایی آن بازیکن به درســتی دیده میشود .یک نوازنده
هر چقدر هــم قوی باشــد در وهله اول در گروهــی میتواند
نتیجه بگیرد که اعضای آن همدیگر را دوســت داشته ،همدل
باشند و مشــکل شخصیتی با هم نداشــته باشند و دوم اینکه
آهنگســاز توانایی آن نوازنده را بشناســد .من فکر میکنم در
گروه کامکا رها این اتفاق رخ داده اســت .یعنی همدلی وجود
داشته و آهنگسازان گروه هم به تواناییها و ویژگیهای خاص
نوازندگان دقت کردند.
گروه کامکا رها در یکی دیگر از مسائل مهم موسیقی
ســرآمد بودند .این گروه از بانوان حتی در مسند نوازنده
اســتفاده کردند .ظاهرا ً اولین گروه موسیقی ایرانی بودید
که از نوازندگان زن استفاده کردید.

اولین باری که زن روی صحنه آمد ،در کنسرت ما در حدود سال
 1364یا  1365بود که خواهر من در کنسرت ما به عنوان نوازنده
سلو روی صحنه آمد .تا جایی که من میدانم قبل از این کنسرت
این اتفاق نیافتاده بود و ما ســعی کردم فضایی ایجاد کنیم که
بانوان هم بتوانند تواناییهایشان را نشان بدهند.
حتی در کنسرت اخیر شــما بانوان کامکار در مسند
خواننده نقش بیشتری داشتند.

هانا ،صبا و ...در کار اخیر ما نقش مهمی داشتند.

اهمیت این مســئله یعنی حضور بانوان به این شکل،
بدون حواشی و بحثهای بعض ًا بیدلیل این روزها را چگونه
ارزیابی میکنید؟

در گروه کامکا رها هم همیشــه این شکل را دیدیم،
کنسرتهایی که در دو بخش سنتی و محلی اجرا میشوند.
ظاهر ا ً این رویکرد در کنســر تهای شــما مخاطب را با
محصول متنوعتری مواجه میکند و جذابیت بیشتری دارد.

گپ روز

گفتگو با محسن شریفیان
عبادی «دُم دُم َسحری»
درباره آیین
ِ

نوایی که به خاطرهها
میپیوندد

یکی از ویژگیهای مهم گروه کامکا رها صدادهی این
گروه است .معمو الً در این قبیل گرو ههای سنتی که سا زها
ترکیب متنــوع و زیادی دارند ،صدادهــی موفقی اتفاق
نیافتاده است ولی به رغم مشــکالتی که سازهای ایرانی
در گروهنوازی دارند ،کامکارها در این زمینه موفق بودند.

بایدبههنرمندانجوان
میدان داد
با توجه به اینکه جزئیات زیادی درباره این کنسرت
شما ارائه نشده است ،شاید بهتر باشد برای شروع گفتگو
برای ما توضیح بدهید کــه مخاطب در ایــن اجرا با چه
رپرتواری مواجه میشود؟
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به هر حال نیمــی از جمعیت ایران ،بانوان هســتند و اهمیت
بســیار زیادی در جامعه دارند و اتفاقاً وظایف سنگینی هم بر
دوش آنهاست.
ما میتوانیم طــوری عمل کنیم کــه در عرصههای فرهنگی-
هنری و اجتماعی هم بتوانند حضور پر رنگتری داشته باشند.
من فکر میکنم حضــور ز نها در عرصه اجتماعی ،موســیقی
و فرهنگ ،ورزش و ...در رشــد و تعالی جامعه ما تأثیر بســیار
زیادی دارد .به خاطر همین معتقدم ما هــم باید تالش کنیم
حضور آنها پر رنگتر شود.

کنسرت «آنسامبل مسایا» به رهبری هانیبال یوسف طی روزهای  12 ،11و جمعه  13تیرماه در تاالر وحدت
برگزار و با عنوان «سرود سپید امید از تنگنای تاریخ ،تجربهای نو با موسیقی سیا هپوستان» اجرا شد .در این
کنسرت برخی از بهترین آثار موسیقی گاسپل بازخوانی و با تنظیم هانیبال یوسف برای عالقهمندان گستردهای
که در تاالر وحدت گرد هم آمده بودند ،به اجرا درآمد .شکلگیری موســیقی گاسپل یا همان موسیقی نیایش
مذهبی سیاهپوستان به روزهایی باز میگردد که سیاهان را با اجبار از افریقا به امریکا میبردند تا بردگی کنند.
سفیدپوستانی که این کار را میکردند اصرار داشــتند تا آ نها از آیین بومی خودشان به مسیحیت بیاورند و
آنها را وادار میکردند تا در کلیسا حضور پیدا کنند و آوازهای مســیحی بخوانند .آنها نمیتوانستد از این
مسئله تمرد کنند و در نتیجه میخواندند اما با شیوه و ســبک فرهنگی خودشان در نتیجه موسیقی گاسپل
شــکل گرفت و در طول نیمه دوم قرن بیستم تبدیل یه یک ژانر موسیقی شــد که با تغییرات بسیار هنوز هم
فعال است ،البته بیشتر در خود کشور امریکا .برای اینکه مخاطبان روزنامه صبا ذهنیتی داشته باشند از این
موسیقی میتوان قطعه «  »We Are The Worldساخته الیونل ریچی را مثال زد .قطعهای که در سال  1985برای
همدردی با افریقاییها ساخته و توسط بیش از  50ستاره موسیقی اجرا شد خوانندگان مشهوری همچون ویلی
نلسون ،پل سایمون ،منی راجرز ،باب دیلن ،ری چارلز و ،...این قطعه کام ً
ال با انگیزههای انساندوستانه ساخته
شده بود .اجرای این قطعه پایانبخش کنسرت گروه مسایا در تاالر وحدت هم بود .موسیقی گاسپل اساس ًا برای
گروهخوانی ساخته میشود .چون هنوز هم شکل نیایشگونه خود را حفظ کرده و خیلی کم به عنوان موسیقی
عامهپسند روز مورد استفاده قرار گرفته است .اجرای این موسیقی در ایران در نوع خود حرکت جالبی است،
به همین خاطر سراغ رهبر ارکستر مســایا رفتیم و گپ کوتاهی در اینباره زدیم .هانیبال یوسف سال گذشته
هم عاشقانههای مشهور جهان را به شکل سمفونیک با گروه مسایا اجرا کرد.

استفاده میکنند ولی در کنار هم قرار گرفتن
چند هنرمند با مدیاهای مختلف فقط به نشانه
صلح و دوســتی بیشتر ســمبلیک است .آیا
همین وجه سمبلیک مد نظرتان است؟

ما در اجتمــاع از اقــوام و ملیتهــا و مذاهب و
تفکرات مختلف ترکیب شدیم ،قرار نیست به این
دالیل آدمها از هم فاصله بگیرند .قرار نیســت ما
بخواهیم همه شبیه ما باشند .وقتی یک موزیسین
در کنار یک نقاش قرار میگیرد قرار نیست مثل
هم باشــند یا ترکیب شــوند ،اتفاقاً بهتر است ما
بدون تغییر در کنار هم قرار بگیریم ،همین که در
کنار هم باشیم کافی است.
چرا برای اجــرای موســیقی در ایران،
موسیقی گاسپل را انتخاب کردید؟

میخواســتیم مردم با یک چیز متفاوت و جدید
آشنا شوند .مث ً
ال خیلیها در زمینه موسیقی جاز

فعالیت کرد هاند ولی به این موســیقی تا به حال
پرداخته نشده است .وقتی به یک کنسرت سنتی
یا کالسیک میروید میدانید با چه چیزی مواجه
میشوید ،ولی وقتی کسی تحقیق میکند و یک
موسیقی قدیمی را بازســازی و معرفی کند ،یک
بعد پژوهشــی به کار اضافه میشود که هم مردم
لذت میبرند و هم اشــاره به یــک اتفاق تاریخی
دارد.
اینکه شما در ایران زندگی میکنید آیا
در روایت شما از این موســیقی تأثیر داشته
است؟

در این موسیقی سعی ما بر این بود که تا میتوانیم
به اصل موســیقی گاسپل نزدیک شــویم که کار
ســختی هم هســت و خیلیها عقیــده دارند تا
سیا هپوســت نباشــید نمیتوانید مثل آ نها این
موســیقی را اجرا کنید .بــه هر حال مــا ایرانی

هستیم و یک مقدار فاصله وجود دارد .من هم بر
اساس داشــتههایم یک اثر ایرانی تولید کردم که
یک تجربه است.
به نظر شما این موسیقی به لحاظ فرهنگی
چه وجه تشــابهی در ایران میتواند داشته
باشد؟
من وقتی در سفر با تفاوت روبهرو شدم ،رشد کردم.
تفاو تها همیشه روی عادات رفتاری و نگرشم تأثیر
داشته اســت .بنابراین به نظرم روبهرو شدن با یک
موســیقی متفاوت باعث رشــد فکــری ،فرهنگی و
اجتماعی میشود.
میخواســتم بگویم این موســیقی هم وجود دارد،
همانطور که در کنســرت قبلی بر مبنای تم عشق،
معرو فترین آثــار عاشــقانه دنیا را اجــرا کردیم.
هدفمــان این بود کــه بگوییم اگر رنــگ ونژاد ما
متفاوت است ،اما همه ما عاشق میشویم و هرکدام
تعبیر خودمان را از عشق داریم.

دیر زمانی است که همزمان با ماه مبارک رمضان
و در بندر بوشهر ،هر شب به وقت سحر ،مراسم
« ُدم ُدم َســحری» برگزار میشود .این مراسم با
خواندن اشــعار دعاگونه و نواختن دمام همراه
اســتُ « .دم ُدم» ،صوتی اســت که با کوبش بر
دمام پدید میآید و با این بیت همراه میشــود:
«خداوندا تو ســتاری همه خوابند تو بیداری /به
حق ال الــه اال اله همه عالم نگــه داری »...مردم
بوشهر سالهاســت که با این نوا به هنگام سحر
بیدار شده و خود را برای خوردن سحری و آغاز
روزهداری آماده کردهاند.
آن گونه که محسن شــریفیان ،سرپرست گروه
لیان و پژوهشــگر موســیقی نواحی میگوید:
«پیشــینه تاریخی این رســم به دلیل تعلق آن
به مســلمانان ،به روزگار پس از ظهور اســام
برمیگردد اما باید توجه داشــت که مشابه این
مراســم ،همواره به شــیوههای گوناگون ،پیش
از اسالم نیز رواج داشته اســت ،نواختن ساز در
نقارهخانههای پادشــاهان ساسانی و غیره نیز از
این دست است».
شــریفیان که اخیرا ً آلبــوم «دینگو مــارو» را
منتشر کرده همچنین درباره مجریان این آیین
سنتی میگوید« :اجراکنندگان مراسم « ُدم ُدم
َسحری» ،پس از  30شــب نواختن ساز و آواز،
صبح عید ماه رمضان با نواختــن دمام به طرف
خانهها میرفتند و با استقبال اهالی محل همراه
میشــدند و مردم هرکدام ،به نسبت توان مالی
خود ،مقداری پول به آنها هدیه میکردند».
اجراکننــدگان « ُد م ُد م َســحری» ،اشــعار
دعاگونهای را به زبان میآورند .ســبک خواندن
آنها ،متأثر از موســیقی عربی اســت .محسن
شــریفیان بعضی از این اشــعار عربی را برای ما
خواند« :یا للدان ،یا للدان ،یا للدان/علیکم السالم
یا شــهر رمضان /یا شــهر صیام ،علیکم السالم/
خداوندا تو ستاری/همه خوابند تو بیداری»...
این هنرمند جنوبی همچنیــن توضیح داد که
هرچه به شــبهای ضربت خوردن و شــهادت
حضرت علی(ع) نزدیکتر میشــویم ،اشــعار
غمانگیزتر شده و رنگ عزا به خود میگیرند.
نویسنده کتاب «اهل زمین» به مراسم دیگری
که مشابه « ُدم ُدم َســحری» است ،اشاره و بیان
میکند« :افزون بر « ُدم ُدم َسحری» در بوشهر،
«مناجاتخوانی» به وقت سحر نیز ،مراسم مشابه
دیگری است که در بوشــهر اجرا میشود .البته
شبیه این شیوه و به همین منظور در دیگر مناطق
ایران زمین نیز رواج دارد .برای مثال میتوان به
«مقام سحری» در اقوام ُکرد ،نواختن طبل و دف
در سقز ،اجرای مقامی با همین نام (سحری) در
لرستان ،نواختن ساز ســرنا و یا «سحر آوازی»
(آواز ســحر) در ایل قشــقایی فارس ،به همراه
نواختن کرنا و نقاره و نیز «چلکزنی» (نواختن
حلب) در بجنورد اشاره کرد».
محسن شــریفیان با اشــاره به اینکه موسیقی
رمضان ،بسیار کمرنگ شده و متولیان فرهنگی
باید از این موسیقی حمایت کنند ،میگوید« :با
روی کار آمدن رسانههای خبری ،به ویژه رادیو،
عم ً
ال موسیقی محلی رمضان کارکرد عملی خود
را از دست داده و صرفاً به صورت سمبلیک اجرا
میشــود .گرچه متولیان فرهنگی ایران ،بسیار
خوش اقبالاند که هنوز هم کسانی هستند که
بدون هیچ چشمداشــتی ،این موسیقی را اجرا
کنند و زنده نگهدارند ،در مقابل ،شایسته است
متولیــان فرهنگی هم به ایــن نوازندگان توجه
کنند .حتی در حد یک تجلیل ســاده! من بارها
چنین چیــزی را مطرح کــرده و از دولتمردان
خواستهام تا از معدود کسانی که زنده هستند و
همچنان موسیقی رمضان را به اجرا درمیآورند
تجلیل کنند اما دیــدگاه متولیان فرهنگی این
اســت که این افراد ،آدمهای شناختهشــدهای
نیستند ...بله اتفاقاً آنها اغلب از قشر تهیدست
جامعــه هســتند .اص ً
ال چــه نیازی اســت که
اجراکنندگان یک مراسم آیینی ،حتماً استاد آواز
باشــند یا تحصیلکرده موسیقی؟!!! من ماندهام
که این جماعــت ،قدر چه کســی را میدانند؟
کسانی که مراسم « ُدم ُدم َسحری» اجرا میکنند
مشهور نیستند ،شجریان که معروف بود و کلی
اسم و رســم و اعتبار داشت ،چرا شنیدن صدای
او را ممنوع کردند؟ مگر نه اینکه ربنا ،بخشی از
فرهنگ و حافظه موســیقایی ما در ماه مبارک
رمضان شده است؟»

