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انتشار جدیدترین آلبوم خواننده پیشگام موسیقی پاپ بعد از  15سال سکوت

لئونارد کوهن؛ صدایی از عشق واندوه
سعید طاهری :لئونارد کوهن شاعر و خواننده پیشگام موسیقی،
سیزدهمین آلبومش را با نام «مشکالت عامهپسند» ،همزمان با تولد
 80سالگیاش روانه بازار کرد .شاعر سرودهای عشق و اندوه در این
آلبوم نیز ،با صدایی گیرا و قدرت کالم ،نوستالژی ترانههای ماندگار
ش را با طرفدارانش تقسیم کرد.
روزهای جوانیا 
«مشکالت عامهپسند» دو سال پس از آلبوم استودیویی دوازدهم او،
«ایدههای قدیمی» ،به بازار آمد .آلبوم جدید کوهن که به مناسبت
 ۸۰سالگیاش منتشر شده ،با  ۹ترانه به مدت مجموعاً  ۳۶دقیقه ،به
بازار آمده و در ترانههای آن عناصری از موسیقی فولکلور ایرلندی،
ب ه ویژه سبک «بلوز» و همچنین موسیقی محلی امریکا وجود دارد.
کوهن با ترکیب این ویژگیها نشــان میدهد که در مسیر هنری
خود هنوز به تجربههای جدید در موسیقی حرفهای زیادی برای

گفتن دارد.
لئونارد نورمن کوهن نویسنده و خواننده کانادایی در  21سپتامبر
 1934در مونترال به دنیا آمد .پدرش تاجر پوشاک بود و هنگامی
که لئونارد  9ساله بود درگذشت .وی ابتدا در رشته ادبیات انگلیسی
تحصیل کرد و از دانشــگاه مک گیل فارغالتحصیل شــد .در سال
 1961دومین مجموعه اشــعارش را با نام«the spice box of
»earthمنتشر کرد که باعث شد به شهرت برسد .نکته جالب اینکه
کوهن خودش را شاعر نمیداند .او در این مورد گفته است؛ صادقانه
بگویم به نظر من کلمه شعر کلمهای ســاختگی است که عدهای
منتقد در طول تاریخ به نوعی از نویسندگی اطالق کردهاند .پس اگر
خودت را شاعر بدانی وارد منطقه خطر شدهای ،این کلمهای است که
دیگران میتوانند در مورد نوشتههای تو به کار ببرند و مسئولیتش

را نیز برعهده بگیرند.
او تا اواسط ده ه سوم عمرش ضبط ترانه را آغاز نکرد و این زمانی بود
که نوشتن چند کتاب را به اتمام رسانده بود .به عنوان یک رماننویس
و شاعر ،دستاوردهای کوهن بسیار جلوتر از باب دیلن بود ،اما صدای
یکنواخت او شاید جذابیت کمتری نسبت به صدای دیلن دارد .وی
دربا ره صدای خود میگوید :آدمهای زیادی تا به حال به من گفتهاند

گفتگو با حمید عسگری خواننده پرکار موسیقی ایران

اشتباهاتمرادوستدارم
آلبوم اول« ،کما» وقتی وارد بازار شد ظرف
مدت کمی موفقیت زیادی به دست آورد ،اما آلبوم
بعدیات با سه سال تأخیر آماده پخش شد و بعد
از آن هم آلبومهای بعدیات نتوانستند موفقیت
آلبوم اولت را تکرار کنند .فکر میکنی چه دلیلی
باعث همه اینها شد؟

ببین ک ً
ال هر خوانندهای یک نقطه عطفی دارد و بعضی
از خوانندهها هستند که این نقطه عطف در کار اولشان
رخ میدهد .ایرانی و خارجی هم نــدارد و این اتفاق
برای همه هنرمندان دنیا یک اتفاق طبیعی است .به
هر حال همیشــه کار اول یک هنرمند یک جذابیتی
دارد و درست نیســت که باقی کارهای یک هنرمند
را با کار اولش مقایسه کرد .هر کاری را باید در زمان
خودش و با خودش مقایسه کرد.
اما این اتفاق برای خیلــی از خوانندههای
ایرانی افتاده اســت .آلبومهای اولشان بازار را
تکان میدهد و بعد از آن کارهایشان دچار رخوت
میشود.

راســتش تقریباً همه خوانندههایی که کار اولشــان
خیلی گل کرده معموالً کارهای بعدیشان با آن مقایسه
میشود و نمیتوانند دوباره آن موفقیت را تکرار کنند.
اص ً
ال دلیلی هم ندارد که تکرار کنند .اینکه کار اول
یک هنرمند گل میکند به این خاطر است که مردم
یک کار نو و جدید میشنوند ،آن هم از یک هنرمند
جدید .بعد از آن هر کاری هــم که انجام دهند دیگر
برای مردم جذابیت اولیه را ندارد .این دلیل نمیشود
که بگوییم آن هنرمند کارش ضعیف شده است .هر
خوانندهای یک آلبوم دارد کــه از همه آلبومهایش
موفقتر بوده است .بنابر این من این مسئله را کام ً
ال
طبیعی میبینم .شــما یادتان نرود که مث ً
ال در آلبوم
«کما »2یک قطعه به نام «ســتاره» است که اتفاقاً
قطعه خیلی موفقی بوده و هست .اص ً
ال محبوبترین
قطعه کل دوران کاری من است .البته منظور شما این
اســت که بین آلبوم اول و آلبومهای بعدی به لحاظ
کیفی فاصله زیادی نباید باشد و من هم قبول دارم.
به هر حال باید تالش کنیم که این فاصله را کم کنیم.

به یک دهه گذشــته و همین که در این سالها بودم و
فعالیت متمرکز داشتم خودش خیلی است .به خصوص
در مارکت موسیقی ما اگر کســی بتواند ماندگار شود
خودش هنر است .هنرمند اگر حضور داشته باشد ،کار
کند و در جریان باشد خود به خود هنرمند موفقی است.

جدید را در کارم تســت و تجربه کنــم .میخواهم
برای مخاطبم یک موســیقی را تهیه کنم که کمتر
شنیده است .حاال دیگر باید کارهایی باکیفیت بهتر
و پختهتری را به مخاطبانم تحویل دهم .دنبال تکرار
کارهای قبلیام نیستم.

اما شــاید خیلی از مخاطبانت این توقع را
داشته باشند که بعد از این ســالها دوباره یک
آلبوم مثل آلبوم اولت بشنوند.

بعد از  10سال فعالیت در این حوزه احساس
خستگی نمیکنی؟

ببین مــن آلبوم چهارمم «خوشــبختی» را از آلبوم
اولم هم بیشــتر دوســت دارم.این آلبوم ،کاملتر و
حرفهایتری است.

یک وقتهایی موسیقی زده میشوم .چون مدام از این

درست است ،مسلم ًا در طول دوران فعالیتت
کارهایت روز به روز کیفیت بهتری پیدا میکنند،
اما به لحاظ حسی چطور؟ نگو که نمیخواهی
دوباره آلبومی داشــته باشی که همان سر و
صدای آلبوم اول را به پا کند.

مسلماً همین را میخواهم ولی دنبال این نیستم
که آلبوم اولم را تکرار کنم .دنبال این هستم که
کاری با فضایی جدید و با کیفیــت خوب تولید
کنم .راستش من دیگر همه کارهایی که باید انجام
بدهم را انجام دادم .کنسرتهای زیادی گذاشتهام و
تورهای خارجی زیادی هم رفتهام .احساس میکنم
حاال دیگر باید دنبال هدفهای دیگری
در کارم باشــم .بایــد فضاهای

استودیو به آن استودیو میروم .کنسرتهای زیادی
برگزار کردهام و ...همه اینها یک وقتهایی شــما را
خسته میکند و احساس میکنید که دچار روزمرگی
شدهاید .هر شغلی همینطور است ،اما اینها موقتی
اســت و باالخره بعد از چند روز آدم دوباره به حوزه
کاریاش برمیگردد و از نو شروع میکند.
چه چیــزی این وقتها تو را به موســیقی
برمیگرداند؟

خارج از تعارف باید بگویم مخاطبانم باعث میشوند
که این وقتها برگردم و با انگیزه بیشــتری به کارم
ادامه بدهم.
هیچوقت پیش خودت گفتیای کاش از ابتدا
شــغلم را عوض میکردم و خوانندگی را تجربه
نمیکردم؟

نه ،چون این کار را دوست دارم .حقیقتش این است
که من اشتباهات زندگیام را هم دوست دارم .اگر
اشتباهی هم در زندگیام انجام داده باشم آگاهانه
بوده و با آغوش باز هم آن را پذیرفتم .ک ً
ال هر کاری
هم که انجام دادم اول خودم از آن لذت بردم و بعد
از آن از مخاطبم خواستم که از این کار لذت ببرد.
همیشه هم این سبک کاری جواب بیشتری به من
داده اســت .هربار خودم از قطعهای رضایت کامل
داشــتم مخاطبم هم با آن قطعه ارتباط بیشتری
برقرار کرده است.
تا به حال برعکســش هم برایت پیش آمده
است؟ تا به حال شده که از آهنگی راضی نباشی و
آن را پخش کنی؟ نتیجهاش چه بوده است؟

پیش آمده .البته خیلی کم .مث ً
ال قطعه «بگو دوستم
داری» در آلبوم« خوشــبختی» من خودم با این کار
ارتباط برقرار نمیکردم اما اطرافیانم میگفتند خوب
است و بگذار در آلبومت باشد .من هم کار را در آلبوم
گذاشتم و از این کار نتیجهای هم نگرفتم .برای همین
است که میگویم اول باید خودت از کار خودت لذت
ببری تا دیگران هم لذت ببرند.
بگذریم .در ابتدای فعالیتت تشابه صدایت با
صدای شادمهر عقیلی حاشیههای زیادی را برایت
به وجود آورد .یادم میآیــد که در اولین
مصاحبهات گفته بودی که صدایم
کم کم برای مردم جا میافتد و

راستش آن فاصله زمانی نه تقصیر تهیهکننده بود و
نه کس دیگر .بیشتر تقصیر خودم بود چون آن زمان
درگیر کنســرتها و کارهای خودم بودم این فاصله
زمانی خیلی زیاد شد .آلبوم اول خیلی موفق شده بود
و من هم وسواسم روی آلبوم دوم بیشتر شده بود و به
همین جهت هم اینقدر طول کشید تا به بازار بیاید.
این رو زها مشــغول کارهای نهایی آلبوم
پنجمت هســتی .به کارنامــه کاریات که نگاه
میکنی وضعیت خودت را چطور میبینی؟

به هر حال از زمان تولید آلبوم اولم تا امروز چیزی نزدیک

موسیقی کالسیک در قزوین
«موســیقی کالســیک در قزوین» عنوان کتابی است از
دکتر حسین میثمی پژوهشگر موسیقی که وی در این اثر،
موسیقی قزوین در عهد صفویه و قاجار را مورد بررسی قرار
داده است .قزوین به عنوان شهری مطرح است که بیشک
نامش با ناموران موسیقی چون اقبالالسطان ،عارف قزوینی ،سید یحیا مجابی و ...پیوند
خورده اســت .خوانش این کتاب به ما میآموزد که تمامی آب و خاک کشورمان پیوندی
ناگسستنیباموسیقیوهنردارند.درایناثرتالششدهبهدورازگرایشهایناسیونالیستی،
تحوالت موسیقی قزوین بررسی و تصویر روشنی از این تحوالت ارائه شود .این کتاب در پنج
بخش به بررسی موسیقی در دوران نخست صفوی ،دوران دوم صفوی ،دوران سوم صفوی،
دوران اول قاجار و دوران دوم قاجار میپردازد که روش تحقیق در آن مبتنی بر تحلیل محتوا
با استفاده از اسناد کتابخانهای و مصاحبه است.
در این کتاب در سه مبحث نگرش ،رفتار و موســیقی مباحث بسیار خوبی مطرح شده و
موضوعاتفرهنگیآن،کهازجنسموسیقیاستبهسمتمباحثمذهبیوفقهیحرکت
میکند و از سوی دیگر با توجه به اینکه از جنبههای اجتماعی و حرفهای یک موضوع عام
بوده ،این موارد است که موجب میشود تحلیل بسیار دشوار شود.
این کتاب در 436صفحه و شمارگان دو هزار و 500نسخه ،به قیمت 15هزار و 900تومان،
توسط انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است.

حاشیهای که نبود .این حرفها هم اذیتم نمیکرد به
خاطر اینکه آن زمان یک خواننده نو پا بودم که تازه
آمده بودم و میخواستم شــروع کنم .زود بود برای
اینکه بخواهم از این چیزها ناراحت شــوم .اتفاقاً آن
هجمهای که در مورد این مسئله ایجاد شد درنهایت
به نفعم بود .چون بــه نوعی حالت تبلیغاتی هم برایم
پیدا کرد و باعث این شد که نگاهها به کارم جلب شود.
شــما وقتی با یک پدیدهای روبهرو میشوی برایت
تازگی دارد .اما وقتی زمان میگذرد اصل داستان تازه
مشخص میشود .تازه آن زمان مشخص میشود که
طرف این کاره هست یا نیســت .خیلیها در سینما،
موسیقی و فوتبالمان بودند که در زمان کمی کارشان
گل کرده اما بعد از مدتی اص ً
ال دیگر ناپدید میشوند.
به نظرم زمان اســت که جواب تمام این ســؤالها را
میدهد و خوشبختانه گذشت زمان هم باعث شد که
این حاشیهها و حرفها از کار و زندگی من بیرون برود.

خیلیهادرسینما،
موسیقیوفوتبالمان
بودندکهدرزمانکمی
کارشانگلکردهاما
بعدازمدتیاص ً
الدیگر
ناپدیدمیشوند.بهنظرم
زماناستکهجوابتمام
اینسؤالهارامیدهد
وخوشبختانهگذشت
زمانهمباعثشدکهاین
حاشیههاوحرفهاازکارو
زندگیمنبیرونبرود
خواننده بیسر و صدایی هستی ،خیلی در
مجامع هنری دیده نمیشوی و زیاد هم اهل گفتگو
و مصاحبه نیستی .چرا؟

راســتش شــاید خیلیها فکر کنند که خودم را
میگیرم یا آدم مغروری هســتم ولی اتفاقاً اص ً
ال
چنین شــخصیتی ندارم .منتها چون بیشتر آدم
درو نگرایی هســتم خیلی دوست ندارم شو آف
داشته باشم .بیشــتر وقتم را یا در خانه هستم یا
با دوستان موزیسینم میگذرانم .دوست دارم به
جای اینکه حرفم را در رســانهها و تریبو نهای
مختلف بزنــم در موســیقیام آن را عنوان کنم.
البته در ســا لهای ابتدای فعالیتم اینطور نبود.
خیلی مصاحبه میکردم و واقعــاً برایم جذابیت
هم داشــت .اما به مرور زمان برایــم تکراری و
عادی شد و خیلی از وقتم را هم میگرفت .برای
همین ترجیح میدهم االن بیشــتر وقتم را روی
موسیقیام بگذارم و به کارم تمرکز داشته باشم.
خودم را یک هنرمند درجه یــک نمیدانم اما به
نظرم یک هنرمند حرفــش را در کارش میزند.
اگر کســی مدام در رســانهها تریبو نها حضور
داشته باشد نشــا ندهنده این است که با چیزی
غیــر از کارش میخواهد خــودش را مطرح کند
و این به نظرم بــرای یک هنرمنــد اص ً
ال خوب
نیست .

در مورد خودت اینطور فکر میکنم که فاصله
سه ساله بین آلبوم اول و دومت به کارت ضربه زد.

خبر

باالخره به همه ثابت میشود که تأکیدی به تشابه
صدایم با شادمهر ندارم و سبک و سیاق خودم را
پیگیری میکنم.

خبر

مقامموسیقاییباپروند ه موسیقی
فیلممنتشرشد
کتاب فصل مقام موسیقایی دوره تازه شماره هفتم ویژه
موسیقی فیلم از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.
مقام موسیقایی با پروند ه موسیقی فیلم منتشر شد
هفتمین کتاب فصل مقام موســیقایی به ســردبیری رضا مهدوی در ادامه موضوع
موســیقی فیلم در ایران به موســیقی فیلم در جهان پرداخته و بــا عنوان صداهای
شنیدنی به مطالب تازه و خواندنی در عرصه صنعت و هنر سینما و هنر موسیقی در
شاخه موسیقی متن با عناوین :عصرطالیی موسیقی فیلم ،راهنمای جیبی موسیقی
فیلم ،رمانس هنوز زنده است ،تکههایی از یک زندگی ،در قالب مقاالت و ترجمهها و
مصاحبههایی است که محتوای این شماره را رقم میزند.
برای این شــماره گفتگوهایی با لوریس چکناواریان و احمد پژمان درباره جایگاه و
کارکرد موسیقی در سینما انجام شده است که میتواند برای هنرمندان و عالقهمندان
به موسیقی فیلم جذاب باشد ،همچنین گفتگوی خاطرهانگیز زندهیاد بابک بیات با
بهرام بیضایی در سال  77به نقل از مجله صحنه در این شماره گنجانده شده است.
هیئت علمی و تحریریه مقام موسیقای متشکل از افرادی چون :احمد پژمان ،علیرضا
مشایخی ،مجید کیانی ،شاهین فرهت ،محمدرضا درویشی ،رضا مهدوی و سهراب
حسینی است.

عکسنوشت
تو نبودی که من این
جام محبت خوردم

از راست به چپ  :استاد
مرتضیخانمحجوبی،
نوازنده پیانو ایرانی و یکی
از بنیانگذاران موسیقی
ملی ایران به همراه ادیب
خوانساری ،خواننده،
و یكی از بزرگترین
اجراكنندگان آواز
كالسیك ایرانی.
بخشیازگنجینه
موسیقی معاصر ایران،
محصول همکاری این دو
استاد است.

نگاه

از آتشت نشدم گرم و
دود کورم کرد
گاهی از جنس دنیای شــعر

و موســیقی و ادبیات بودن
زجرآور اســت .گاهی فقط
دلت میخواهد مخاطب یک
آهنگ و موسیقی باشی آن
هم از نــوع عامش نه خاص.
گوشهای بنشینی و با ذهنی
خالی از هرگونه دانشی از یک
اثر لذت ببری .اما نمیشــود ،به جای آنکه این
روزها آهنگها و ترانههــا مرهم دلتنگی و اندوه
شــود بدتر به رنجهایمان اضافه میکند ،انبوه
آهنگها با ترانهها و موســیقی ضعیف که چون
سوهان روح آدم را خراش میدهند.
آه موسیقی ...آه ترانه
از آتشت نشدم گرم و دود کورم کرد
ترانههایی با ضعفهای فراوان تألیف و نحو و ...که
گویا از قلم کسی بر کاغذ آمده که جز کتابهای
دبستان چیز دیگری نخوانده است و این شعرهای
بد همراه میشود با موسیقی بدتری که روح را به
جیغ بنفش وا میدارد.
از این بدتر این است که بسیاری از این ترانهها بر
پیشانیشان مهر تأیید وزارت فرهنگ دارند و تو
که میدانی شاعران خوبی در شورای شعر وزارت
ارشــاد حضور دارند ،تعجب میکنی و انگشت
حیرت میگزی که مگر میشود این ترانه که نه،
خیل عظیم این ترانههای کودکانه و پر ایراد از زیر
دستشان در رفته باشد؟
این شــاعران گرانمایه در آنجا مســئول حفظ
میراث زبان فارسیاند یا مســئول پیدا کردن و
حذف توصیفات هیبتی یار و دلدار در شعر؟
آنقدر این روزها اوضاع کیفی موســیقی با کالم
بد اســت که در این رودخانه گِلی تا قورباغهای
ابوعطا میخواند انگار خلق معجزهای روی داده و
موسیقی دچار تحول شده است.
این مردمان بنده خدا هم از بس گوشهایشــان
به شــعر و آهنگ بد عادت کرده است که تا در
این وســط بمی زیر میشــود و زیری بم دچار
هیجان و خلجان روحی میشــوند .حالشــان
شبیه دودنشینانی است که تا به قلهای میرسند
و هوای پاک ،اکســیژن به آنان نمیســازند و
ریههایشــان درد میگیرد ،پس بیخیال کوه و
کمر میشوند و به شهر آهن و دود بر میگردند.
در این سالهای اخیر هم کسی برای اصالح این
سلیقه آسیبدیده قدمی برنداشــته یا اگر هم
برداشته در جهت ویرانی بیشتر آن بوده است .به
قول کلیم کاشانی :این همسفران پشت به مقصود
روانند/شاید که بمانم قدمی پیشتر افتم.
خوانندهها و شرکتهای موسیقی هم که دم به
دم این آتش میدهند و بر سین ه این طبل معیوب
محکمتر میکوبند...
آخر کسی نیست به این دوستان بگوید در خواب
غفلت ماندن تا کی...
برادر عزیز آهنگســاز و خواننده و شاعر ،خودت
پس از شش ماه که بگذرد کار قبلی خود را گوش
نمیدهی ،نمیتوانی گوش بدهی ...ضبط ماشین
خودت بلندگوی آثار ماندگار تولیدی دهههای
پنجاه و شصت و کمی هم هفتاد است...
این حرفها و هشــدارها و تلنگرها را امثال من
سالهاست از پشــت انواع تریبونها زدهاند من
هم از این رو تکرار کردم که با این یادداشت یک
نفر از خواب خرگوشیاش حداقل برخیزد که اگر
تکانی از روی درد هم به خود بیاورد خیلی است...

بابک نبی

تا امروز چهار آلبوم تولید کرده و با همان آلبوم اول هم نامش بر سر زبانها افتاد .خیلیها در ابتدا اعتقاد داشتند که تشابه صداییاش
بهنام
مظاهری با شادمهر عقیلی باعث شهرتش شده اما با گذشت زمان کم کم شخصیت متفاوت کاری و هنریاش را نشان داد و به دیگران ثابت کرد
که میتواند کاراکتر مستقل خودش را در عرصه موسیقی داشته باشد .حمید عسگری شاید یکی از معدود خوانندههای پرکار و بیسر
و صدای موسیقی ایران باشد .او این روزها مشغول اجرای مراحل نهایی آلبوم پنجمش است و در دو فیلم سینمایی هم به ایفای نقش پرداخته است.
برخالف شنیدهها ،خوانندهای است که کم ادعا میکند و نقد را به کارش وارد میداند .صادقانه صحبت میکند و اعتقاد دارد که راز موفقیتش در این
بوده که همیشه سرش به کار خودش گرم است و سعی میکند با موسیقیاش حرفهایش را بزند.

ی که صدای خاصشان حاصل سیگار و دود است ،به
این تارهای صوت 
درد آواز نمیخورد .من همیشه میدانستم خوانند ه خوشصدایی
نیستم ،ولی به قول یک دوست اگر میخواهیم صدای آواز بشنویم،
باید برویم به اپرای متروپولیتن!
لئونارد کوهن سالها سکوت کرده بود و تنها در کافهای-که پاتوقش
در مونترال بود -دیده میشد ،اما پس از  15سال و در ماه می2008
تصمیم گرفت در لندن دوباره روی سن برود و میکروفن به دست
بگیرد و بار دیگر عالقهمندانش را به وجد آورد ،او در همین کنسرت
به نقل خاطرهای پرداخت و گفت :روزی با استاد موسیقیام در کافه
نشسته بودیم که گفت ،ببخشید اگر هنوز زنده هستم .حاال من هم
به همه شما طرفدارانم که سه نســل صدای مرا زنده نگه داشتید
میگویم که ،ببخشید که هنوز زنده هستم .پیرمرد غمگین در حیاط

خلوت خانهاش استودیویی دارد که کارهایش را در آن میسازد و
دخترش پاتریک نیز در ساخت آثارش همراهیش میکند ،خودش
میگوید :خیلی دلنشین است که به حیاط پشتی خانهات بروی و
از آنجا بپری داخل اســتودیویی ،که آن پشت است .کوهن درباره
دیدگاه موسیقیایش ،صادقانه میگوید که من هیچوقت دیدگاهی
نداشتم ،همیشه شبیه خرسی بودم که زیر یک درخت با کندوی
عسل باشــد و فقط تالش کند کمی از آن عســل را بیرون بیاورد
بدون اینکه نیشش بزنند .در آلبوم جدید نیز ،کوهن با لحن آرام
و شناختهشدهای به روال آهنگهای قبلی ،خوش میدرخشد ،اما
اینبار صدایش کمی شکستهتر از دوران جوانی به گوش میرسد.
«کمی شبیه اندوه» از آهنگهای آلبوم جدید او ،شاید نمونه خوبی
برای صدای پیرمرد 80ساله ترانه و سرود باشد.

