گفتگو

مريم احمدي

گفتگو با«سعيد سراج» خواننده موسيقي پاپ:

اثر هدفدار با توجه به عالئق
مخاطب مهم است

*لطف ًا ابتدا كمي از خودتان بگوييد.
سعيد سراج متولد بهمن سال  ،١٣٧٦دانشجوي مهندسي شيمي  ،از
دانشگاه علم و صنعت و خواننده پاپ هستم .ضمنا دبير تحريريه نشريه
سراسري بازتاب هم هستم.
از چه زماني به طور حرفه اي وارد دنياي موسيقي شديد؟
*
از س���ال  ٩٤فعاليتم را به صورت حرف���ه اي آغاز كردم و وارد دنياي
موسيقي شدم.
*مش ّوقتان چه كسي يا كساني بودند؟
در ابتدا خانواده كمي مخالفت داش���تند اما بع���د از اينكه از صدايم
استقبال شد ،تشويقم كردند .فؤاد غفاري عزيز(تنطيم كننده كارهايم)
حسين ش���ريفي ( تيم ايوان باند) كه لطف زيادي به من داشته و
و ّ
ترين
خانم حديث دهقان كه هميشه مرا مورد حمايت قرار دادند ،اصلي
مشوقانم بودند.
*چه مس��يري را در موس��يقي طي كرديد و هم اكنون چه
آهنگهايي را منتشر َكرده ايد؟
درحال گذراندن دوره های آموزش���ی تئوری موسیقی و ُسلفِژ و صدا
سازي یعنی شناخت نت ها  ،ریتم ها و اصوات در كنار استاد مصطفي
جاللي پور هس���تم و با تمرین مکرر و مستمر  ،مسیر تخصصی فوق را
طي ميكنم .و اما آهنگهاي منتشر شده عبارتند از:آهنگهاي دريا  ،تو
ميتوني و چشمامو بستم به تنظيم فؤادغفاري وشعر حديث دهقان ،
همچنين آهنگ پرچم ايران به تنظيم دكتر محمدرضا چراغعلي و شعر
ايرج قنبري كه از همه شبكه هاي صدا و سيما پخش شده  ،و در حال

حاضرمشغول تهيۀ آهنگ هواي گريه هستيم كه تنظيم كنندۀ خوب
كشورمان فؤاد غفاري آنرا ساخته است.
*چرا موسیقی پاپ را انتخاب کردید؟
هر موس���یقی عالقه مندان  ،طرفداران و جاذبه و زیبایی خود را می
طلبد  .موسیقی پاپ با توجه به زبان روز و نو ،بیشتر مورد عالقه مردم
بوده و ارتباط نزديكي با عامۀ مردم دارد .موسيقي پاپ يعني موسيقي
مردمي  .اينكه بيشتر ميتوانستم با مردم ارتباط برقرار كنم این نوع
موسیقی را با توجه به متد مخاطب شناسی برگزیدم. 
*تحصیالت آکادمیک را چقدر در موفقیت یک موزیس��ین
دانید؟
موثر می
ً
تحصیالت آکادمیک قطعا می تواند در موفقیت موزیس���ینها نقش
داش���ته باش���د  .با توجه به اینکه در فضای دانشگاهی  ،هنرجویان
موسیقی با استادان این رشته ارتباط مستقیم دارند و دائم در معرض
نقد و نظر اس���تادان هستند  ،می تواند کمک شایانی برای آنان باشد
اما به خاطر داشته باشیم فقط شیوۀ آموزش آکادمیک نمی تواند تنها
دلیل پیشرفت باشد بلکه پشتکار  ،عالقه  ،استعداد  ،ذوق و ویژگیهای
شخصی در پیشرفت موس���یقی هنرجویان نقش مهمتر و موثرتری
موفقيت باشد.
تواند يكي از اصلي ترين عوامل
دارد .تجربه هم مي
ّ
*به نظرتان جامعه باید یک خواننده را هدایت کند یا خواننده

با آثارش می تواند جامعه را در مسیردرست هدایت کند؟
در اینکه رسالت هنر چیس���ت  ،همواره در تاریخ هنر هم بحثهای
زیادی ش���ده است و این مسائل دامنۀ بسیار درازی دارد و از حوصله
این مجال و مقال خارج اس���ت اما به صورت اجمال می توانم بگویم
که هنر راستین و موثر با جامعه در تعامل است و هر دو مقوله متمم
و مکمل یکدیگرند. 
اما ترجيح من اين است كه يك خواننده با كارها و اثرهايي كه توليد
ميكن���د بتواند يك جامعه را به س���مت و هدف مثبت هدايت كند
و حرفش را بتواند از طريق موس���يقي خ���ود بيان كند .در واقع يك
مخاطب منتظر اين است كه حرف من را بشنود كه چه تفكري خواهم
داش���ت .صرف اينكه يك كار توليد شود و در طول مدت تغييري در
جامعه احس���اس نشودكار مثبتي انجام نشده .ما در حقيقت ميآييم
يك حس مثبت و نتيجه خوب را حاال با احس���اس و تنطيم آهنگ و
البته ش���عرالقا ميكنيم .تا يك مخاطب با اين مضمون كه محتوايي
خوش���ايند براي عام جامعه است  ،اخت بگيرد .اثر هدفدار با توجه به
عالئق مخاطب مهم است.
* درحال حاضر بازار موسیقی برای جوانان چطور است؟

بازار موسيقي پاپ براي جوانان مقداري هنر زده شده و كمتر كسي
شود و بيشتر
براي كس���ب تجربه و علم موس���يقي وارد اين كار مي
دنبال رفتن روي استيج و عكس گرفتن هستند .يك خواننده و يك
موزيسين بايد اموزش ببيند و ادامه مسير را با قدرت طي كند  .چون
بين كس���ي كه بدون علم وارد عرصه موسيقي ميشود و كسي كه با
شركت در كالسهاي اموزشي موس���يقي به اين عرصه وارد ميشود
تفاوت بسياري است .جوانان عالقه وافری به موسیقی در زمینه های
مختلف دارند  .من باب مثال برخی گرایش به موس���یقی س���نتی و
کالسیک دارند اما بیشتر آنها گرایش به موسیقی پاپ و به روز دارند
*تهیه کنندگان موسیقی چه نقشی در موفقیت یک خواننده
دارند؟
با توجه به اینکه تولید آثار موس���یقی هزین���ه های زیادی از جمله:
آهنگسازی  ،تنظیم و ارکستراس���یون  ،استودیو  ،میکس و مستر ،
دستمزد نوازندگان و غیره دارد و هزینه های زیادی متوجه خواننده
خواهد شد  ،طبعیتا اگر تهیه کننده در کنار خواننده باشد بسیاری از
مشکالت حل خواهد شد. 
تواند نقش فراواني داشته باشد.
قاعدتاً يك تهيه كننده مي
*با توجه به تحصيل در دانشگاه علم و صنعت از پيشرفتهاي
علمي خود بگوييد.
در حال ثبت دو اختراع هس���تم كه واحد مركزي خبر  ،از اين اختراع
گزارش تهيه و پخش نموده اس���ت .در حال نوش���تن مقاالت علمي
هستم كه در زمينهCFD يكي از آنها را نوشتم.
*آيا اجراهاي تلویزيوني و يا استيج داشتهايد؟
در برج ميالد يك كنسرت در كنار مهدي يراحي عزيز داشته ام
بله ،
و در شبكه هاي مختلف س���يما به مناسبتهاي مختلف دعوت شده
ام و كإرهاي حماس���ي من در انتخابات در تمامي شبكه ها نيز پخش
شده است.

هدف نهایی همه موسیقی ها
باید شکوه خداوند و طراوت
روح و روان باشد.
یوهان سباستیان باخ

دو پناه��گاه در مقابل مصیبت
های زندگی وجود دارد :موسیقی
و گربه ها.
آلبرت شوایتزر

موسیقی ،ش��کل کوتاه شدۀ
احساس است.
لئو تولستوی

موسیقی مثل رویا است .رویایی
که من نمی توانم بشنوم.
لودویگ فان بتهوون
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