هفت هنر
چه اتفاقي رخ داد که آهنگسازي مثل شما،
در اوج فعاليتهاي هنرياش ،ده سال از فضاي
موسيقي فاصله گرفت؟ اصلًا در اين سالها کسي
سراغتان را گرفت؟
بله ،خيليها دنبال من بودند؛ اما من بسيار آزرده
بودم .خب ُکرد هم هستم و نسبت به تصميماتم
قاطع! (خنده) .در رسانهها مدام کارهاي
من شنيده ميشود و فقط نام خواننده
را ميآورند؛ بياينکه حتي يکبار
نامي از آهنگساز برده شود .از
سوي ديگر ،متوليان موسيقي
هيچکدام تخصصي در اين
زمينه ندارند .کپيهاي
غيرمجاز هم در اين سالها به
هنرمندان موسيقي ضربههاي
بسيار زيادي زده است .شما
ميتوانيد يک قطعه را از همهجا
بشنويد ،بياينکه يک نفر از آنها
براي شنيدن موسيقي هزينه کرده
باشد .کپيرايت هم که در ايران وجود
ندارد .گاهي با خودم فکر ميکنم که همه -از
مخاطبتامسئوالن-ناخداگاهدارندتمامتالششان
را ميکنند تا هنرمند هرچه بيشتر دلسرد شود.
فعاليتهاي هنري در ايران براي همه ،درآمدهاي
کالن دارد ،جز خود هنرمند و مجموعه اينها است
که سبب ميشود کسي مثل من برود و ده سال
عزلت بگزيند .اين تنها مسأله من نيست .بسياري
از هنرمندان در اين سالها با اين سرنوشت مواجه
شدهاند .هيچکس از خودش نميپرسد چرا بزرگاني
مثل لطفي ،مشکاتيان ،جنگوک و فريوسفي بايد در

اين سن پايين از دنيا بروند.
بيشترين آسيبي که شما از آن حرف
ميزنيد ،مسأله اقتصادي است.
بههرحال هماکنون در تمام دنيا و به تبع آن
ايران وضعيت اقتصادي آشفته است و همه از آن
آسيب ميبينند؛ اما خواهناخواه در چنين شرايطي
هنرمندان از همه بيشتر در معرض آسيب قرار
دارند .چون در اين اوضاع ،اولين چيزي که حذف
ميشود ،׳׳هنر׳׳ است .من رهبر ارکستر سنتي
وزارت فرهنگ و ارشاد هستم اما بال و پر
من را چيدهاند .در صورتي که من
تنها به  12-10نوازنده نياز
دارم .زماني که دکتر ايماني به
عنوان معاون وزير فرهنگ
و ارشاد اسالمي فعاليت
ميکرد ،هم ارکستر
اقوام و هم ارکستر سنتي
را تعطيل کرد .همين
ماجرا هم در افسردگي
من نقش مهمي داشت.
امروز هم براي ادامه کار
اين ارکستر اعالم آمادگي
کردهام؛ اما انگار دوستان
عالقهاي ندارند .وقتي زندگي
روحي و اقتصادي شما تا اين اندازه
نابسامان شود ،خواهناخواه روي زندگي خانوادگي
شما هم تأثير ميگذارد که براي من هم گذاشت
و منجر به افسردگي بيشتر من شد و خودم را از
همهچيز کنار کشيدم.
در اين سالها قطعهاي نوشتيد؟
بله،خيلي زياد .همين االن  14-15اثر کامل
دارم که ميتواند به صورت آلبوم منتشر شود و
اميدوارم که اين اتفاق بيفتد.
فقط قطعه نوشتهايد؟

محمدرضا شجريان ،شهرام ناظري ،مرحوم ايرج بسطامي ،عليرضا افتخاري و
رضوي سروستاني ...وجه مشترک تمام اين اساتيد مطرح موسيقي ايران يک نام
است:׳׳محمد جليل عندليبي׳׳ استاد مسلم موسيقي ايران که حدود يک دهه خود را از
فعاليتهاي موسيقيايي محروم کرده و اينک با ساالر عقيلي به عرصه موسيقي بازگشته
است .سکوت استاد بسيار سوال انگيز بود و اين گفتوگو بهانهاي شد تا از داليل
سکوتش بگويد ،از تجربه کار با اساتيد مختلف و از آينده موسيقي ايران.
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ساز هم ميزدم .من هيچوقت فعاليتهايم را
متوقف نکردم .فقط بروز بيروني نداشتند و البته در
اين سالها تدريس هم نکردم ،چون تربيت شاگرد
حوصله ميخواهد و وجدان من قبول نميکرد که
فقط پولي بگيرم و به اندازه کافي به آنها درس ندهم.
من فقط آهنگسازي نميکنم .هم خوانندهپروري
ميکنم و هم تدريس و هم کنسرت ميگذارم .اين
روزها هم که بار ديگر فعاليتهاي موسيقاييام را
شروع کردهام ،ميخواهم براي کمک به جوانها
فعاليتهاي بيشتري انجام دهم.
به وجود خوانندهساالري اعتقاد داريد؟
حتمًا .بخصوص اينکه در اين سالها بسياري از
صداهاي متفاوت بايکوت شده و راه را براي چند
نفر باز کردند .اصلًا يکي از داليلي که خودم را
کنار کشيدم ،همين مسأله بود .من يکي از بهترين
کارهايم را به يک خواننده دادم و بعد از آن به
سنندج رفتم اما او کار را به نام خودش منتشر کرد!
به نظر من ،اين افراد کاسبان هنر هستند ،هرچند که
خود من در شهرت آنها بسيار مؤثر بودهام .خيلي از
کارهاي من بعد از  37-38سال همچنان ماندگار
است و مردم زمزمهشان ميکنند.
در اين سالها چطور زندگي ميکرديد؟
خيلي بد .خيلي بد.البته مشکالت براي همه
وجود دارد اما تحمل اين شرايط براي يک هنرمند
سختتر است .چون وجود يک هنرمند ،سراسر
حس است .به هر ترتيب ،من حاال بازگشتهام و
بسيار خوشحالم که خواننده توانمندي مثل ׳׳ساالر
عقيلي׳׳ همراه من است .او انسان بسيار شريفي
است و سرشار از احساس .راستش مثل اغلب
خوانندههايي که من پيش از اين با آنها کار کردهام،
نيست.
چرا این روزها همه خود را عالم موسیقی
میدانند؟
من سرچشمه مشکالت را اينترنت ميدانم.

محمدجليل عندليبي

اينترنت همه را
آهنگساز کرده است

