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بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بیوفاست  		

کنم ،روي سلفژ بيشتر کار ميکردم و از حمايتهاي
ايشان بهرهمند بودم.
شيوه آموزشي استاد کامکار با نت نبود؟
چرا ،اتفاقًا يکي از مزيتهاي زندهياد حسنآقاي
کامکار اين بود که به صورت آکادميک و با نت
کار ميکرد .ايشان چهرههاي بسياري را به جامعه
موسيقي معرفي کرد .بههرحال ما آنجا ارکستري
را به همراه لطفي ،بيژن کامکار ،پشنگ کامکار و...
تشکيل داديم و يک اجراي خوب با سرپرستي
׳׳هوشنگ کامکار׳׳ در تلويزيون رضائيه داشتيم.
استاد کامکار در سنندج بودند و شما در
بانه...چطور رفتوآمد ميكرديد؟
ما تا  6سالگي بانه بوديم و پدرم رئيس دارايي
اين شهرستان بود .بعد به سنندج آمديم و پدرم
رئيس دارايي ديواندره شد که نزديک سنندج بود.
من به همراه برادرانم جمشيد و جميل ،روزهاي
تعطيل به سنندج و بعد از آن ،به ديواندره ميرفتيم
تا درس بخوانيم.
اصولًا کردستان مهد موسيقي است و
بسياري ازبزرگان موسیقی کرد هستند
در مناطق کردنشين ،موسيقي حرمت زيادي
ي دارد .براي مثال ׳׳شيخ
حتي ميان پيشوايان مذهب 
عبدالرحمن خالص طالباني׳׳ که دو قرن پيش
زندگي ميکرده ،خود شاعر و موسيقيدان بزرگي
است .او گفته :׳׳معشوقه ما از نظر غيب نهان است/
بر ديده عشاق جگرسوز عيان است׳׳ که منظورش
از معشوقه ،خداوند است .حتي شهرهاي کردنشين
عراق و ترکيه هم سرشار از موسيقي است .کردها،
موسيقي سرزمينهاي خودشان را غني کردند.
و بعد وارد دانشکده هنرهاي زيبا شديد.
بله ،سال  52بود .در آن زمان دکتر صفوت و
استاد برومند هم در دانشگاه بودند .استاد احمد
پژمان و استاد عليرضا مشايخي هم استاد ما بودند.
استاد تقي مسعوديه آوانويسي را ياد ميداد .تقي
برکشلي هم پيانو يادمان ميداد .شاهين و هرمز
فرهت هم به ما درس ميدادند.
اوضاع موسيقي ايراني چطور بود؟

حضرت علی (ع)

متاسفانه اينترنت به جوانان ما ׳׳شبهعلم׳׳
ميدهد،يعنيبرجوانانمشتبهميکندبه د ا نشي
در زمينه موسيقي دست يافتهاند،
درحاليکه رودخانه کمعمقي را به آنها
نشان ميدهد .بهطور مثال يک جوان
چند مطلب کوتاه در مورد موسيقي
ايراني ميخواند و به اين باور ميرسد
که به تمامي زواياي اين موسيقي دست
يافته است .چطور ممکن است چنين
دانشي با اينترنت به دست بيايد؟
موسيقي ايراني اقيانوسي بيکران است
که حتي اساتيد مو سپيد کرده که سالها
در اين راه خوندل خوردهاند به تمامي
گوشههاي آن پاي ننهادهاند .همچنين همه ابزار
و امکانات براي جوانان مهياست .هر فردي
در اين جامعه بهراحتي ميتواند با يک کامپيوتر،
قطعهاي را ضبط و به سرعت در اينترنت پخش
کند.بدين ترتيب کاري ضعيف که هيچ ريشه و
اصالتي ندارد ،به راحتي در گوش و ذهن مردم نفوذ
ميکند .به همين دليل اين جوان که دانش چنداني
هم ندارد دست به توليد کارهايي ميزند که به
جرأت ميتوانم آنها را پرتوبال بنامم .برخي از
اين خوانندگان با موسيقيهاي ضعيف و سخيفي که
توليد ميکنند ،واقعا درحال اهانت به اشعار بزرگاني
مانند موالنا ،سعدي و حافظ هستند .نميتوانيم هر
چه دلمان خواست را به اسم موسيقي بر اشعار
فاخرمان سوار کنيم و مدعي شويم موسيقي ايراني
ساختهايم.
کارنامه کاري شما بسیار پربار است و به
چند دهه برمیگردد؟
به جرأت ميتوانم بگويم در بيستوچندسالگي
آثار قابل تأمل و آبرومندي را ساختهام .آثار
خاطرهانگيز و ماندگاري مانند ׳׳کجاييد اي
شهيدان خدايي׳׳ با نوازندگي خودم ،استاد فروهري،
استاد گنجهاي ،استاد کيانينژاد و ...اجرا شده و با
آهنگسازي و سرپرستي خودم ضبط شده است.
درخصوص تفاوت فرم صدايي و سبک خوانندگاني
که با من همکاري داشتهاند بايد بگويم بيش از
هرچيز دوستي و همنشيني در انتخابهاي من تأثير
داشته است .بهطور مثال شهرام ناظري ،محمدرضا
شجريان و شاپور رحيمي در آن سالها از دوستان
نزديک من بودند ،ما رفتوآمد خانوادگي داشتيم
و ساعات زيادي از روز را با يکديگر ميگذرانديم.
اين همنشينيها به همکاري و خلق آثار مشترک
ميانجاميد.
موسيقي را پيش استاد کامکار ياد
گرفتيد؟
بله؛ البته نت و سلفژ را پيش نصرتا...خان
حدادي فراگرفتم .آقاي حدادي در آموزشگاه
کامکار ويولن درس ميداد و من چون ميخواستم
خودم را براي ورود به دانشکده هنرهاي زيبا آماده

موسيقي اصيل ما ارزش بسياري داشت و
استاداني مثل صفوت ،برومند و استاد
ذوالفنون حضور داشتند .هر کدام از ما
که پيشرفت ميکرديم ،به مرکز حفظ و
اشاعه راه پيدا ميکرديم.
شما در مرکز حفظ و اشاعه با چه
کساني همدوره بوديد؟
محمدعلي کيانينژاد ،رضا
شفيعيان ،مجيد کياني ،ناصر فرهنگفر،
ناصر فرهمند و بهمن رجبي .علياکبر
شکارچي و حسين عليزاده باالتر از من
بودند و آقاي مشکاتيان يک سال بعد
ا ز ما آمدند که بعد از مدتي از آنجا جدا
شد .ما در ׳׳حفظ و اشاعه׳׳ اين امکان را داشتيم
که موسيقي گوش کنيم و آرامآرام وارد سطح
حرفهاي موسيقي شويم .سعيد هرمزي و علياصغر
بهاري ،آرشيو موسيقي سنتي را در اختيارمان
ميگذاشتند و استوديو هم داشتيم.
از همزماني اين کارها خسته نميشديد؟
صبح تا شب ما با موسيقي ميگذشت .ده جا
هم درس ميدادم .روزهاي تعطيل هم به خرمآباد
ميرفتيم .رئيس اداره هنر اين شهر ،ميخواست
׳׳فرهنگ و هنر׳׳ اين شهر را به سطح سنندج برساند
و من فرهنگ و هنر لرستان را آکادميک کردم .بعد
به استخدام فرهنگ و هنر در آمدم.
با نگاهي به فعاليتهاي هنري شما ميبينيم
که چهرههاي زيادي را معرفي کرديد.
خواننده خوب ،قطعه خوب ميخواهد .من هم
هميشه دنبال صداهاي جديد ميگشتم .اصولًا اهل
ريسک هستم و برايشان زحمت زيادي هم کشيدم
و بسياري از آنها با تنها يک قطعه معروف شدند.
همکاري با شهرام ناظري چگونه شکل
گرفت؟
من ابتدا با روانشاد رضوي سروستاني کار
ميکردم تا اينکه انقالب شد و ايشان به علت اينکه
همسرشان بهشدت مذهبي بودند ،ديگر به شکل
سابق ،کار موسيقي را دنبال نکردند .بعد با آقاي
ناظري ،آشنا شدم .من هنوز ارکستر فوقبرنامه
دانشگاه را با دکتر سروش ايزدي اداره ميکردم
و همکاري ما شکل گرفت .آقاي ناظري آلبوم
رسمي نداشت و تنها چند سرود در ׳׳چاووش׳׳
خوانده بود .سالها بعد هم که ايشان خودش را از
وزارت کشاورزي به فرهنگ و هنر منتقل کرد و
بازنشسته شد .عليرضا افتخاري و شاپور رحيمي
هم با آهنگهاي من مشهور شدند.
سرنوشت ارکستر سنتي و ارکستر اقوام
چه شد؟
اين ارکسترها هويت ملي ما هستند .ما با اين
دو ارکستر ،موسيقي و هويت ايراني را به بسياري
از کشورها معرفي کرديم؛ اما سالها است که اينها
تعطيل شدهاند و هيچکس هم نميپرسد چرا.

