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آیندگان از ترانه امروز ما چه خواهند گفت؟
 حسین عصاران ، نویسنده »واروژان« از کتاب خود، ترانه و روند تکامل ترانه سرایی در ایران می گوید 

ë  شـــاید مطرح کردن این پرســـش، تکرار
یا کلیشـــه به نظر برســـد، امـــا ناچاریم در 
آغـــاز گفت وگو با همین پرســـش تکراری 
شروع کنیم که چه عامل یا عواملی شما را 
برانگیخت تا درباره واروژان تحقیق کنید و 
ماحصل آن را در قالب کتاب منتشر کنید؟

خب طبیعی اســـت بـــه علت عالقه 
زیـــادی کـــه از دوران کودکی بـــه »ترانه« 
داشته ام، به واروژان هم عالقه مند باشم؛ 
در واقع شاید تا قبل از تألیف این کتاب هم 
اطالعات نسبی که از واروژان، سبک کاری 
و کارنامه اش داشـــتم، نسبت به مجموع 
منابـــع موجود در این زمینه، بیشـــتر بود. 

وانا
ت ت

سای
ی: 

عک

مجید سرایی

عالقه مندی و طرفداری شـــهروندان یک جامعه از چهره های هنری ســـینمایی، 
تلویزیونی و موسیقایی، موضوعی کاماًل طبیعی است که مربوط به هیچ سرزمین 
و کشور خاصی نیست. گستره این عالقه تا جایی است که عده ای را بر می انگیزد تا 
به تحقیق و پژوهش درباره زندگی و آثار چهره هنری مورد عالقه شـــان بپردازند و 
ماحصل کار خود را در قالب کتاب یا مقاله منتشر کنند. اما تشخیص اینکه چنین 
تالش ها و کوشش های فرهنگی تا چه میزان دارای ارزش علمی-پژوهشی است، 

نیازمند توجه کارشناسان و منتقدان است.
کتاب »واروژان« یکی از نمونه هایی است که نویسنده آن تالش کرده تا با ارائه اثری 
تحقیقی و تحلیلی، تصویری صحیح از شـــخصیت واروژان، آهنگســـاز برجسته 
موسیقی پاپ در دهه های 40 و 50 خورشیدی ارائه دهد. حسین عصاران، نویسنده 
این کتاب که بعد از انتشـــار نخســـتین کتابش »باران عشـــق، زندگـــی و آثار ناصر 
چشـــم آذر« به ســـراغ واروژان رفته، در کنار پرداختن به زندگی و ابعاد شخصیت 
هنری واروژان از زبان همکاران او، ســـعی در ارائه تصویری دقیـــق از روند تکامل 
ترانه نوین ایران کرده است. زبان ســـاده و روان و همچنین فصل بندی موضوعی 
بر اساس مراحل زندگی شخصی و هنری این آهنگساز فقید، از ویژگی های جذاب 
این کتاب است؛ تا آن جا که انتشارات رشدیه، اقدام به تجدید چاپ کتاب، یک ماه 
پس از انتشـــار آن نمود. عنوان بندی فصول کتاب بر اســـاس ابیات یا مصرع های 
مشهور ترانه هایی که جزو آثار واروژان است، به جذابیت کتاب افزوده؛ مثل »شنبه 
روز بدی بود« فصـــل کودکی، »هرچی مـــی کارم مال تو« فصـــل حرفه تنظیم، 

»ساعت عزیمت تو، میشه انتها نباشه« فصل یادواره واروژان.
عصاران بر آن است که آسیب ها و آفت های زیادی عرصه تحقیق و پژوهش درباره 
زندگی و آثار مشـــاهیر فرهنگ و هنر را تهدید می کند. موضوعی که بهانه خوبی 
شد تا با او گفت و گو کنیم. آنچه در پی می آید، افشره ای از یک گفت و گوی مفصل با 

این نویسنده است که متن آن با نظر خود او تنظیم شده است:
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آقای حمید بهمنیاری حدود یک دهه 
قبل، بـــا وبالگ شـــخصی اش، بـــا نام 
»دلواره ها«، بر اســـاس مـــرور مجالت 
قدیمی، قدم های بسیار مفید و دقیقی 

در این عرصه برداشته بود.
ë  شـــما بـــا بســـیاری از هنرمندانـــی که

زندگی  کشـــور  از  خـــارج  سال هاســـت 
می کنند صحبـــت کردید. بـــا توجه به 
اینکه می دانستند کتاب در ایران منتشر 
می شود، چگونه با این موضوع برخورد 

کردند؟
بدون استثنا از کلیت پروژه خرسند 
بودند، اما طبعاً برخـــی از این عزیزان، 
برای مصاحبـــه با من نقطـــه نظراتی 
داشـــتند. البته همچنان که در مقدمه 
کتاب هم آورده ام، آقای جنتی عطایی 
به دالیل شـــخصی، حاضر به گفت وگو 
نشـــدند، هرچند که آنچه میـــان من و 
ایشـــان باقی مانـــد، جز احتـــرام نبود؛ 
امـــا جـــدا از احتـــرام بـــه نـــام واروژان، 
بـــرای هنرمنـــدان و هنـــرورزان طـــرف 
گفت و گوی من، کیفیت کار هم بســـیار 
مهـــم بود. دلیـــل آن را هم خـــود من، 
خوب می دانســـتم. در ســـال های اخیر 
بسیاری همان شیفتگان خاطرات این 
هنرورزان، با درخواســـت پاســـخگویی 
به ســـؤاالت گاه بی مایـــه و بدون عمق، 
ذهنیـــت آنـــان را نســـبت بـــه اینگونه 
تحقیق هـــا تغییـــر داده انـــد. به عنوان 
نمونه بـــه هزار زحمت بـــا آنها تماس 
گرفته اند و صرفاً به عشق خاطره بازی 
و بی هیچ هدفی، پرســـیده اند: »شـــما 
عکســـی از فالن خواننـــده دارید به من 
بدهید؟« یا »کدوم خواننده بهتر بود؟« 
حال تصور کنید با این نوع درخواست ها 
و ســـؤاالت، چـــه ذهنیتـــی در ذهن آن 
هنرورز یا هنرمند ایجاد می شود. من با 
علم به این موارد، برای خودم سؤاالت 

متأسفانه بحث 
تاریخ نگاری و 

تحقیق ترانه، در 
همان حد اولیه اش 

باقی مانده است. 
درحالی که اجرای 

درست آن، مستلزم 
مطالعه تاریخ 

سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی معاصر هم 

هست. اینکه فالن 
ترانه را فالن هنرورز 
در چه حال و هوایی 

سروده و قرار بوده 
قباًل چه کسی آن را 
بخواند و این قبیل 

موارد، سطح کار 
است

ë  ،البته ایـــن فضـــا را در کتـــاب قبلی تان
»باران عشـــق«، هم ایجاد کرده بودید؛ اما 
گویا اینجا به مســـأله تأمل به یک مســـأله 
از وجـــوه مختلف خیلی بیشـــتر اهمیت 

داده اید.
البته توجه بفرمایید که آن کتاب بیشتر 
در قالب »تاریخ شـــفاهی« قرار می گیرد 
که سوژه اصلی، یعنی »ناصر چشم آذر« 
طـــرف گفت و گوی من اســـت. حال آنکه 
کتـــاب واروژان بیشـــتر یـــک کار تحقیقی 
می کنـــد؛ امـــا در کل موافقـــم که مســـأله 
چندصدایی بودن در این کتاب برجسته تر 
شـــده اســـت. در واقع اینجا کنـــار هم قرار 
گرفتـــن روایـــات مختلـــف در یـــک مورد 
خاص، ما را به نتایج کامل تری می رساند.

ë  احتمال زیاد می دهم که در این راه شـــما
با روایت هـــای مختلفی مواجه شـــده اید 
که همگی آنها درســـت و دقیق نبوده اند. 
به عنوان یک محقـــق، معیارهایتان برای 
تشخیص سره از ناســـره در نقل قول ها چه 

بوده است؟
سؤال مهمی است، چراکه در این ایام 

در این زمینه، با حجم زیادی از گفته های 
گاه نامعتبر مواجه می شـــویم که بی هیچ 
پشـــتوانه ای نقـــل می شـــوند. مهم ترین 
مســـأله این اســـت که خود محقـــق باید 
متعهد باشـــد حقیقت را پیدا کند، یعنی 
به خاطر ثبت و نشـــر روایـــات برای خود 
مســـئولیت قائل باشـــد و برایـــش صرِف 
دریافت و نشـــر روایات، به صورت درهم 
شـــده و ســـرند نشـــده، ارزشـــمند نباشد. 
یکـــی از بهتریـــن ایـــن ابزارها، ســـنجش 
نقل قول های مختلف با دیگر منابع است. 
به نظر من در پروژه های تاریخ شفاهی یا 
تحقیق پیرامون پدیده های تاریخی، فرد 
محقق باید تسلط کاملی به اصل موضوع 
داشته باشـــد. به یاد دارم در گفت و گویی 
کـــه در یکی از مجالت موســـیقی منتشـــر 
شـــده بود، یـــک کارورز نه چنـــدان معتبر 
ترانه، چنین ادعا کرده بود که در ســـاخت 
آهنگ ترانه »نفریـــن« با پرویز مقصدی 
همراه بوده اســـت. این در حالی است که 
اگـــر طرف گفت و گوکننده کمـــی به تاریخ 
ترانه آشـــنایی داشت، می دانست که این 

ترانه ساخته سال های ابتدایی دهه چهل 
اســـت کـــه در آن دوران ایـــن کارورز، هیچ 
جایگاه و فعالیتی نداشـــته است. مشکل 
اساســـی اینجاست که در ســـال های اخیر 
عالقه منـــدان به ترانـــه، بـــدون کمترین 
تعهـــدی به تحقیق درســـت، نقل و ثبت 
خاطـــرات کارورزان و هنـــرورزان قدیمی 
ترانه را با کار »تحقیق« اشـــتباه گرفته اند. 
به صراحت عرض می کنم که بســـیاری از 
این خاطرات بیشـــتر از جنـــس ادعاهای 
سهم خواهانه اســـت که این کارورزان در 
فقدان شخصیت های اصلی این عرصه، 
به منظور ارتقای جایگاه واقعی خود در کار 
ترانه مطرح می کنند. اگر بخواهم در این 
بـــاره جواب کلی ای خدمت شـــما عرض 
کنم همچنان به مسئولیت پذیری محقق 
در قبـــال نتیجه تحقیقـــش و اینکه بداند 
شرح وظایفش چیزی فراتر از روشن کردن 
دستگاه ضبط صوت است، اشاره می کنم. 
البته دوبـــاره تأکید می کنم کـــه این گفته 
من به هیچ وجـــه، نافی نقش و فعالیت 
برخی از محققان نیست. به عنوان نمونه 

واروژان، کتاب آوا ها و نواها

واروژان، نام کتابی است تألیف »حسین عصاران« از انتشارات »رشدیه« در 
سیصد و شصت و چهار صفحه که در سال 1396 به بازار کتاب آمده و عالقه 
مندان به موســـیقی پاپ و مردان پیشـــرو در این عرصه را حقیقتاً غافلگیر 
کرده اســـت؛ چرا کـــه نظیر این گونـــه کارها فـــارغ از جهتگیری های موجود 
در جامعه ما بســـیار کم و جســـته و گریخته ذهن دوســـتداران را به چالش 
می کشد. این کتاب سعی کرده است تا آنجا که ممکن است دور از جنجال ها 
نظر همکاران، دوستان و اعضای خانواده واروژ را درباره او منعکس کند و از 
خالل این تصاویر به بنیانگذاری آرانژمان و تنظیم ملودی هایی می پردازد 
که آغازگر ســـبک نوینی از نغمه پردازی در زمینه موســـیقی مردم پسند در 
ایران اواخر دهه چهل و دهه پنجاه خورشـــیدی شـــد. عالوه بر این میراث 
واروژان در ساخت موسیقی فیلم و تنظیم قطعات موسیقی نواحی ایران 
هم مورد توجه قرار گرفته است. تلفیق ترانه و نوا از دید واروژان هم موضوع 
دیگری بوده است که در این کتاب بر آن تأکید شده و توانایی های واروژان در 

چفت کردن ملودی و شعر را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده است. 
گهگاه شـــاهد برخی تناقض هـــا در توضیح برخی مطالب هســـتیم؛ برای 
مثال می توان به تفاوت نظرات درباره نقش اسپانســـرها در تهیه ساز برای 
تنظیم کنندگان و آهنگســـازان یا عدم تأثیر آنها و همچنین تأثیر تنظیم و 
هارمونیزاســـیون واروژ در شـــکل گیری نهایی برخی آثار ماندگار موســـیقی 
مردم پســـند دهه پنجاه و توجه مردم نسبت به آنها اشـــاره کرد که برآمده 
از تفـــاوت نظرات و اعتقادات و برداشـــت افرادی اســـت که در مصاحبه ها 
یاریگر نویسنده در تهیه این روایت بوده اند. نویسنده به سهم خود کوشیده 
وارد هیچ نوع جنجالی که روایت زندگی و آثار واروژ را مخدوش کند نشـــود. 
بالطبـــع ممکن اســـت روایت هـــای دیگری هـــم از برخی نـــکات زندگی و 
آثار واروژان وجود داشـــته باشـــد، اما این کتاب در ارائه تصویری از زندگی و 
آثار واروژان که مخاطب را به ســـوی اطالعات تکمیلی و جزئیات بیشـــتر با 
تفاوت های روایی ممکن راهنمایی کند، موفق بوده است. این کتاب گامی 
ارزنده است در راهی ناهموار و ناپیموده در کشور ما برای معرفی آثار کمتر 
شناخته شده بزرگان عرصه موسیقی و پیشروان نوخواهی و نوگرایی و نقد 
عاری از شـــائبه های شخصی عاشقانی که ســـرمایه تجربه و احساس ناب 

شـــخصی خود را توأم با دانش زندگینامه نویســـی نقد این راه ناهموار و پر 
پیچ و خم می کنند تا بشناسانند به آنان که تشنه نواندیشی و نوخواهی اند 

چگونگی پیمودن این راه را.
 درباره نویســـنده هم باید بیفزاییم که این دومین تالش او در شناسایی 
چهره های پیشرو در موســـیقی پاپ و الکترونیک از میان غبار فراموشی در 
جامعه ای است که زود دل می بندد و زود فراموش می کند. نخستین کتاب 
او در بردارنده تالشی برای روایت زندگی و آثار »ناصر چشم آذر« آهنگساز 
و تنظیم کننده مشهور سال های دور و دیر موسیقی این سرزمین است. این 
دو تالش نشان موقع شناسی نویسنده در ثبت و ضبط آثاری است که اگر در 
به خاطر سپردنشان درنگ شود، راه فراموشی می پیمایند و دیگر تنها باید 
بـــه یادی گذرا از آنها اکتفا کرد که »شـــنیده ایم روزی چنین آثاری در جهان 

ترنم می شده اند«.
 ما به سهم خود با وجود همه کاستی ها و محدودیت های احتمالی این 
اقدام سترگ نویسنده و همه دوستدارانی را که گام در راه ثبت آثار گذشتگان 
این مرز و بوم می نهند با امیـــد به آفرینش آثار ماندگار در آینده های دور و 

نزدیک این فرهنگ با شکوه ارج می نهیم.

برش

حسین شیرخانی

را از پیش طراحی کرده بودم و در بیشتر 
موارد هم آنهـــا را به صورت کتبی برای 
طرف های گفت و گوهایم می فرستادم 
تا ایشان هم با فکر و تحلیل قبلی جواب 

مرا بدهند.
ë  حتماً پیـــدا کردن این همه نام آشـــنا

و معتبـــر در کنـــار برخی نام هـــای کمتر 
شنیده شده هم کار ساده ای نبوده است.

در هـــر حـــال ســـعی کـــردم چیزی 
از قلـــم نیفتد. همـــه کتاب هـــم که بر 
اســـاس گفت و گو تألیف نشـــده است، 
من اکثـــر فیلـــم شـــناخت ها و مراجع 
ســـینمایی را مطالعه کردم و دوباره با 
مراجعه به خود فیلم ها، بررسی شـــان 
کـــردم. اتفاقـــاً یافتـــن مـــدارک کتبی و 
مجالت سختی بیشتری داشت و زمان 
بیشـــتری از من گرفت. ضمن احترام 
به همه کوشـــش های صورت گرفته در 
شکل گیری و تدوین این منابع، در این 
راه متوجه شـــدم که حجـــم اطالعات 
نادرســـت آمده در مراجع سینمایی ما 
هم کم نیستند. گذشـــته از بی توجهی 
بـــه معنـــای اصلـــی »موســـیقی متن 
فیلم« که در این منابع شامل ترانه های 
لب خوانـــی شـــده در فیلـــم هم شـــده 
است، در بعضی موارد کلیت اطالعات 
هم نادرســـت بوده است. بدیهی است 
که در کتاب واروژان هم اشـــکاالتی پیدا 
خواهد شـــد، چرا که این آغـــاز راه بوده 
و بعـــد از آن و از طریـــق نقد و بررســـی 
بیشـــتر، کمبودهای احتمالـــی آن هم 

رفع شود.
ë  اتفاقی که در ســـال های اخیر شـــاهد

رخ دادن آن هســـتیم، انتشـــار مطالب 
مختلـــف در قالب کتاب یـــا مقاالت در 
نشریات، درباره چهره های مطرح تاریخ 
موســـیقی پاپ، از جمله واروژان توسط 
است.  غیرمطرح  یا  مطرح  نویسندگان 
با توجه به مؤلفه هایی که شما در تألیف 
این کتاب در نظر گرفتید، کیفیت انتشار 
چنین مطالبـــی را که حـــاوی اطالعات 
درســـت و نادرست یا کلی در این زمینه 

هستند، چطور می بینید؟
باید درباره این موضوع از دو منظر 
نگریســـت؛ نخســـتین مســـأله تمایل 
عمـــوم بـــه ترانه های گذشـــته و درک 
ارزش هـــای نهفتـــه در آن آثار اســـت؛ 
اما منظر دوم کـــه به زعم من احتیاج 
به یـــک آسیب شناســـی دقیـــق دارد، 
جاگیری همین نگاه عالقه مند به ترانه 
در مطبوعات و برخی مجالت اســـت. 
از نظر من بیشـــتر این مـــوارد هنوز به 
ذات جـــدی این مدیوم پـــی نبرده اند 
و همه چیـــز را در حـــد خاطره نـــگاری 
تقلیـــل داده انـــد کـــه طبعـــاً ادامه آن 
تبعاتی هم خواهد داشـــت. متأسفانه 
بحث تاریخ نـــگاری و تحقیق ترانه، در 

صفر شروع کردم. 
»اســـتودیو طنین« نقطـــه ای مهم در 
ظهور واروژان محسوب می شود. به واسطه 
گفت و گوهـــای  منفـــردزاده  اســـفندیار 
مفصلی با بابک افشـــار و شـــهیار قنبری 
انجـــام دادم. گفته هـــای بابک افشـــار به 
دو علت بســـیار مهم بود؛ نخســـت اینکه 
مدیر اســـتودیو طنین و برنامـــه زنگوله ها 
بوده و در آن مقطع بیشترین آشنایی را با 
واروژان داشته است. دوم اینکه، عالوه بر 
مدیریت استودیو، تنظیم و اجرای بسیاری 
از آثـــارش را هم بـــه واروژان واگـــذار کرده 
بوده اســـت. گفت وگو با بابک افشار مرا با 

من از ســـال های کودکی با ترانه فارسی و 
موسیقی ایرانی دمخور بوده ام و چند نوار 
هم از کارهای واروژان در خانه داشتیم؛ اما 
به طور اخص به یاد دارم که اواســـط دهه 
هفتاد، ویژه برنامـــه رادیویی ای به نام »از 
مرغ سحر تا دو پنجره« پخش  می شد که 
در آن با تعـــدادی از بزرگان عرصه ترانه، 
درباره سهم آهنگسازان بزرگ این عرصه، 
در چند برنامه گفت و گو شـــده بود. در آن 
سری برنامه، بیشـــتر مصاحبه شونده ها، 
به اتفاق از نقش مهم و تأثیرگذار واروژان و 
ویژگی های اخالقی و حرفه ای او صحبت 
کردنـــد. با آن برنامه بود که اســـم واروژان 
در ذهنـــم اهمیت خاصـــی یافت؛ یعنی 
زمانی که صحبتی از فضای مجازی نبود 
و مطبوعـــات هم عالقه ای بـــه تحقیق و 
بررســـی و انتشار چنین مطالبی نداشتند. 
با گـــذر زمـــان و به مـــرور کـــه اطالعات و 
تحلیل هایم درباره تاریخ موسیقی و ترانه 
افزایـــش پیـــدا می کرد، درک و شـــناخت 
مـــن هـــم از اهمیـــت و جایـــگاه واروژان 
بیشتر می شد؛ اما اتفاق اصلی که آغازگر 
شکل گیری این کتاب بود، به دوران تألیف 
کتاب قبلی ام، یعنی »باران عشق« که به 
زندگی و آثار ناصر چشـــم آذر می پردازد، 
برمی گردد. خود آقای چشـــم آذر و دیگر 
بـــزرگان موســـیقی که بـــا آنهـــا گفت وگو 
کردم، با احترامی وصف ناپذیر از واروژان 
صحبت می کردند. ایـــن احترام عمومی 
بـــه واروژان دو مشـــخصه مهم داشـــت: 
نخست اینکه همه با قلبی روشن، همراه 
بـــا خرســـندی و بـــه دور از هرگونه حب و 
بغضی از او یاد می کردنـــد. دوم اینکه در 
این مقطع بیـــش از پیش با این واقعیت 
روبه رو شدم که هنرورزان ترانه، در زمینه 
ارکستراســـیون و تنظیم ترانـــه، همچنان 
از آموزه هـــای واروژان در ایـــن زمینـــه وام 
می گیرند. بـــا این حجم انرژی از ضرورت 
انجـــام ایـــن کار، زمانی که کتـــاب »باران 
عشـــق« در حال صفحه آرایی بود، کتاب 
واروژان را کلید زدم؛ اما مشـــکل اینجا بود 
که درباره واروژان اطالعات کامل و درستی 

نداشتم و...
ë  .ســـؤال بعدی من در همین باره اســـت

واروژان  از  زیـــادی  اطالعـــات  مـــا  واقعـــاً 
نداشتیم، شـــما با اتکا به چه منابعی نقشه 

راه کتابتان را ترسیم کردید؟
من بعد از کتاب »باران عشق« خودم 
را صرفاً یک منتقد یا عالقه مند به ترانه و 
موسیقی نمی دانستم؛ بلکه بیشتر خودم 
را در قامت یک محقق این عرصه تصور 
کردم، که حـــاال و بعد از کتاب واروژان این 
نقش را بیشـــتر هم باور کـــرده ام. دیدگاه 
من این اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه، باید 
خیلی جدی عمـــل کرد. با ایـــن رویه و با 
وجود همان اطالعات محدود و گاه ضد و 
نقیض اولیـــه از واروژان، به نحوی کار را از 

گذشته و همچنین روند کاری واروژان آشنا 
کرد. در ادامه، گفت وگو با شهیار قنبری نه 
تنها اطالعات و نگاه تازه ای از این مقطع 
مهـــم زندگی واروژان به مـــن داد، بلکه از 
آن طریق بیشـــتر بـــا ذهنیـــت واروژان در 
آفرینش های موســـیقایی اش هم آشـــنا 
شـــدم. اینکـــه واروژان بعـــد از یـــک دوره 
تنظیم کننده بودن، چطور به آهنگسازی 
کامل، در عرصه ترانه بدل می شـــود. این 
نقطه آغاز کار بود و رفته رفته و با دستیابی 
به اطالعات تازه و مطالعات بیشـــتر روند 
زندگـــی واروژان ســـر وشـــکل کامل تـــری 
گرفت، گفت و گوهـــای بعدی یک به یک 
و با طرح سؤاالتی از پیش اندیشیده شده، 
انجـــام گرفت و بـــه همین ترتیب ســـایر 
موارد با مشخص شدن مسیرهای تازه در 
کنار هم چیده شدند و شاکله اولیه کار پیدا 
شد. مسأله دیگر اینکه تا حد امکان، همه 
فیلم هایی را کـــه واروژان در آنها به عنوان 
ســـازنده موســـیقی متن حضور داشـــته، 
دوبـــاره دیدم و ســـؤاالتم را بـــا عوامل آن 

فیلم ها هم مطرح کردم.
حـــال در میان ایـــن گفت و گوها اگر در 
رابطه با واروژان نامی از شخصی دیگر هم 
مطرح می شـــد، به سراغ او هم می رفتم. 
مثاًل بعـــد از گفت و گو با کامران شـــیردل 
درباره موسیقی فیلم »صبح روز چهارم«، 
به سراغ هیأت  داوران آن جشنواره رفتم تا 
دلیل انتخاب واروژان را به عنوان بهترین 
ســـازنده موســـیقی متن فیلم هم بدانم. 
به همین شکل حجم زیادی از اطالعات 
شـــفاهی را گـــردآوری کـــردم؛ در کنار این 
تالش ها، بیشـــتر نشـــریات ســـینمایی و 
حتی عامه پسند دهه های 40 تا 50 را هم 
مطالعه و فیش برداری کردم، تاریخ های 
مختلف را بررســـی کـــردم، که بـــه لحاظ 
وقایع نگاری وقتی کنار هم گذاشته شدند، 
برای من روشـــن کننده بســـیاری از موارد 

مجهول بودند.
ë  همین چینش وقایع تاریخی، شـــما را به

چه نتیجه ای در حوزه تاریخ ترانه رساند؟
در میانه تألیف این کتاب متوجه شدم 
که »ترانه«های مـــا، در طول تاریخ خود و 
در عـــرض دیگر زمینه های هنـــری، روند 
منطقـــی مختص بـــه خودش را داشـــته؛ 
یعنی در متـــن تحوالت اجتماعی و حتی 
سیاســـی جامعه این عرصـــه هنری هم 

پوست  انداخته...
ë  این مســـأله در متن کتاب هم مشـــهود

است که کتاب »واروژان« تنها درباره خود 
واروژان نیست.

دقیقـــاً! در واقـــع این کتاب، در مســـیر 
شـــناخت واروژان، نـــگاه تـــازه ای هـــم به 
سرگذشـــت ترانـــه فارســـی در دوران اوج 
خـــود دارد که یکـــی از مهم ترین مقاطع 
آن همان فصل پوســـت اندازی »ترانه« یا 

همان »فصل نوین ترانه« است.

همان حـــد اولیه اش باقی مانده اســـت. 
درحالی که اجرای درســـت آن، مستلزم 
مطالعـــه تاریـــخ سیاســـی، اجتماعـــی و 
فرهنگـــی معاصـــر هـــم هســـت. اینکه 
فالن ترانه را فالن هنـــرورز در چه حال و 
هوایی ســـروده و قرار بوده قباًل چه کسی 
آن را بخوانـــد و این قبیل موارد، ســـطح 
کار اســـت. البتـــه من اینجـــا نمی توانم و 
نباید جایـــگاه همین واکاوی هـــای اولیه 
را هـــم رد کنـــم، چرا که خـــودم در کارم، 
این مـــوارد را هم پی جویـــی می کنم، اما 
مسأله اینجاست که در بیشـــتر موارد در 
اجرای همین ســـطح هم، جدیتی دیده 
نمی شـــود. چنانچـــه بـــرای این طرف به 
لذت بخش ترین  خاطره بـــاز،   اصطـــالح 
کار، گفت و گـــو با یک شـــخص خاطره گو 
است. در چنین فضایی افرادی هم پیدا 
می شوند که در غیاب یا سکوت هنرمندان 
و هنـــرورزان، در پی جایگاه ســـازی برای 
خود هســـتند و اتفاقاً دنبال گوش شـــنوا 
می گردنـــد. به تعبیـــری این دو دســـته، 
رسیده اند؛  مســـالمت آمیز  به همزیستی 
مسأله اینجاست که ثمره این همنشینی، 
رفته رفته در حال تبدیل شـــدن به تاریخ 
ترانه ماســـت. اینکه اپراتورهای استودیو 
هم در ســـال های اخیر برای خود جایگاه 
و شـــأن هنری ســـاخته اند، ثمـــره همین 
نگاه هـــای بی معیار اســـت. از پی پاگیری 
ایـــن نگـــره و جاگیـــری آن در مجـــالت، 
ویژه نامه هایی درباره چهره های مشهور 
ترانه منتشـــر می شـــود که کلیت آنها را، 
چنـــد مصاحبـــه گسســـته و بی ارتباط با 
هم، حرف های کلی درباره خصوصیات 
اخالقـــی و جدیـــت ســـوژه در کار و چند 
مقالـــه بی هـــدف، تشـــکیل می دهنـــد و 
عمـــاًل آن چنـــان نکته یـــا دیدگاه تـــازه و 
حتـــی اطالعات قابل  تأملی در آن یافت 
نمی شـــود. حال جالب اینجاست که در 
شرایط کاســـته شـــدن از شـــأن و جایگاه 
»کتـــاب« از میـــان همیـــن عالقه مندان، 
ایـــن  جمـــع آوری  بـــه کار  هـــم  کســـانی 
نوشـــته ها و انتشـــار آنهـــا در قالب کتاب 
مشغول می شوند که خود آغاز بسیاری از 

مشکالت است.
ë  می دهنـــد ترجیـــح  همـــه  واقـــع  در 

ژورنالیست باشند تا محقق.
زنده بـــاد! در ایـــن زمینه تـــا بخواهید 
نمونـــه ســـراغ دارم. مثـــاًل ویژه نامـــه ای 
درباره فریدون فروغی منتشـــر شـــد و در 
آن ترانه هایی به او منتســـب شد که اصاًل 
او خواننـــده آنها نبوده اســـت؛ اما ســـهم 
ناگوارتر، به آینده ارتباط دارد. فرض کنید 
پنجاه سال بعد یک محقق به این منابع 
مراجعه می کند و همین نادرســـتی ها را 
به عنوان یـــک حقیقت می پذیرد. در کل 
من نگران تاریخی هســـتم که آیندگان از 

ترانه ما می خوانند.


