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فرهنگي

گفتگو با فريبرز الچيني درباره زنده ياد محمد نوري
او صداي سرزمين خورشيد بود

سرزمين   زمستان  1370 بود آه با آلبوم   «آواز هاي 
شيد » بـا صـداي محمـد نـوري مـانوس شـدم      . خور
ــيراي او را در تـــك    ــرم و گـ ــداي گـ ــش از آن صـ پيـ
جا شـنيده            جا و آن هاي پيش از انقالبش اين آهنگ 
بودم، اما آوايش در ترانه هايي چون ديار خوب من،  
مارال، اي وطن، بخفته دل، الاليي و ديگر قطعات        
ــا صــدايش بــه الفــت و   ايــن آلبــوم، آشــنايي مــرا ب

همنشيني تبديل آرد. 

نوري            خبر درگذشت محمد  آه  شنبه  شبانگاه  از 
شد، اهـالي رسـانه هـا و خـبرگزاري هـا بـه          پخش 
باره          نان در ند و از آ سراغ موسيقيدانان مختلف رفت
آه در اين ميان جاي          اين صداي جاودان پرسيدند 
خالي          عد از انقالبش  3 آهنگساز اصلي آارهاي ب

شهرام گلپريان آس سر مي برد و دسترسي به او ناممكن بود، از  آه در خارج از آشور به  سرير  بود. محمد 
خبري نداشت و محمد الچيني نيز طبق معمول آمتر دوست داشت خودش را نشان دهد. در اين ميان اش
آه     2 آلبوم در شب سرد زمستا من براي گفتگو با الچيني بيشتر از ديگر آهنگسازان آارهاي نوري بود، چرا 
س آه او  شد  شرايطي انجام  ساخته هاي او بودند        . گفتگو با فريبرزالچيني در  سرزمين خورشيد از  آوازهاي 
شدن يكي از بستگانش در بيمارستان بود            . اگر نبود نام بلند و بزرگ مح گرفتار آارهاي هنري اش و بستري 

نوري، شايد هيچ گاه اين مصاحبه انجام نمي شد.

آي با صداي محمد نوري آشنا شديد؟

دهه  40 خورشيدي بود آه در راديو با او آشنا شدم. آن زمان من تازه شروع به آار آرده بودم و نوري  10 س
آه البته         23 سال بعد اين فرصت د مي شد آه مي خواند. از همان زمان دوست داشتم با او همكاري آنم 

داد.

منظورم اين بودآه چه زماني آواز نوري به گوشتان خورد و براي اولين بار صدايش را شنيديد

سبك ويژه و زيباي خودش سال هاي دهه         30 و ابتداي دهه  ?40. از همان زمان نوري  گردد به  خب اين برمي 
سال ها موسيقي پاپ آرده بود  . در آن  داشت و بسياري از جوانان و نوجوانان از جمله من را جذب صدايش 
س شماري فعاليت مي آردند          . در اين ميان نوري چون به  آرده بود و خوانندگان انگشت  جايش را در ايران باز 

سبك هاي جاز، بلوز يا مشابه آنها نرفته بود، با ديگران تفاوت داشت.

سبكش از آجا سرچشمه مي گرفت؟

شنا مي  آرد و بخوبي  مي  گوش  غربي را  ثار  ها آ برخالف خيلي  شت و  سلط دا بان انگليسي ت به ز نوري 
چ بود           . آن آارش  جه  يك و ها  ين تن ته ا كايي                . الب تا آمري بود  پايي  هاي ارو تاثير آار مي توان گفت بيشتر تحت 

ترانه هاي او شخصيت مي داد، ريشه هاي ايراني اش بود.

آب و هبورسراهنمای سایتپيوندهاارتباط با مادرباره ماروزنامهصفحه اصلی
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چه ريشه هايي؟

نوري موسيقي رديف دستگاهي را مي شناخت، روي موسيقي نواحي و فولكلوريك ايران آار آرده بود و با اد
ها دست به دست هم د آه همه اين آالسيك و معاصر ايران بويژه شعر آشنايي عميق و گسترده داشت 

از او چهره اي خاص ساخته بود.

جداي از همه اينها، نوري هميشه تشنه دانستن بود و پيش استادان گوناگون عرصه موسيقي و ادبيات تح
سوي ديگر مطالعات بسياري در زمينه هاي مختلف هنري و فره آرده و چيزهاي بسياري ياد گرفته بود     . از 

داشت آه به آارش عمق مي داد.

هنوز اين پرسش جدي هست آه آار محمد نوري را در چه گروه و نوع موسيقي بايد قرار داد
او يك هنرمند پاپ بود؟

آه درباره آارهاي نوري ص وقتي از پاپ صحبت به ميان مي آيد، بيشتر وجه مردمي  و عامه پسند آن است 
آرد و امروز مي آند. براي مثال ترانه جان مريم يك موسيقي مردمي  است آه از همان سال ها شهرت پيدا 

بسياري آن را گوش و زمزمه مي آنند

ــ ــير علم ــاپ ســبك و غ ــر، او موســيقي پ ــيز چنيــن شــرايطي دارنــد  . امــا از ســوي ديگ . ديگــر آارهــاي او ن
نمي پسنديد. آارش آنچنان قوام و استحكام هنري و فرهنگي داشت آه عالوه بر عامه مردم، اساتيد موس
پايي پاپ ارو هاي  موزه  قع او آ شتند              . در وا هايش را دوست دا نه  نيز ترا عه  و مخاطبان فرهيخته و نخبه جام
دانش موسيقي و پيشينه نغمه هاي فولكلور و بومي  ايراني در هم آميخته و سبكي فاخر را پديد آورده بود.

آه به سال هاي دهه هاي          60 و  70 خورشيدي و همكاري شما با آن زنده ياد برس پيش از آن 
بهتر است از ويژگي هاي زندگي هنري اش در پيش از انقالب بيشتر بدانيم.

آار در محيط هاي غير ه آه هيچ عالقه اي به  يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد نوري پيش از انقالب اين بود 
مثل آافه ها يا جاهاي شبيه آن و مجالس آنچناني نداشت.

با اين آه پول خوبي به او پيشنهاد مي دادند، اما هرگز پا به اين جور جاها نگذاشت                . در عوض بارها براي
صحنه رفـت و بـي هيـچ چشمداشـتي خوانـد        . آسـب پـول هيـچ جـايي در هـنرش نداشـت      . خـو يه روي  خير
مي گفت آه موسيقي آسب و آارش نيست و قرار نيست از آن پول در بياورد     . نوري راه خودش را در موس

رفت و اين هم در سبك خواندن و هم شكل زندگي هنري اش ديده مي شد.

آم آاري نوري در دهه 50 خورشيدي به چه دليل بود؟

در آن سال ها چون خوانندگان زيادي مي خواندند و رسانه ها به دنبال انواع ديگر موسيقي پاپ بودند، او بش
ش آه او دوست دا نه  آار آن گو شرايط  بود و  شده  نگ  فاخر او ت شايد عرصه براي موسيقي  شد    .  آار  آم 
برايش فراهم نبود. براي همين 2 دهه آناره گرفت و سال هاي 68 و 69خورشيدي بود آه دوباره شروع آرد

و اولين آارهايش با شما بود.

اين افتخار را پيدا آردم آه با او 2آلبوم «در شب سرد زمستاني» و «آوازهاي سرزمين خورشيد» را آار آنم

در موقعيت يك همكار او را چگونه هنرمندي ديديد؟

گر  آه دي بود  يژه اي  هنرش پديده و شت                  .  شاط خاصي دا با او ن آردن  آار  آه  بود  حري  سيار متب ستاد ب ا
حروف و واژگـان مثـال زدنـي ب بر  يد  سبك خاصش در تاآ نه و  شعر و ترا بر  سلطش  صدايش، ت شود   .  نمي 

هست. صدايش حجمي  خاص و گيرايي بسيار قوي داشت.

آرده بود  . او پلي ميان موسيقي پاپ غربي و مح بهترين ساز، صداي انسان است و اين در نوري تجلي پيدا 
ايران بود و براي همين آارش رنگ و بوي اينجا را داشت.

آيا اين دو آار را بر اساس سبك ويژه خواندن او آهنگسازي آرديد؟

شعر، تر آه  آرد          . او از آن خوانندگاني نبود  آار مي  سنجيده، دقيق و با وسواس  غير از اين نمي شد. نوري 
ملودي را انتخاب آني و از او بخواهي تا بيايد و آار را بخواند. نوري در تمام مراحل انجام يك آار حضور داشت

شكل گرفت     . احساس عجيبي در آو در  2 آلبومي آه باهم انجام داديم، آهنگسازي من بر اساس صداي او 
بود آه نمي شد بدون توجه به آن آار آرد و آهنگ ساخت.

درباره وسواس و دقت در آارش توضيح بيشتري بدهيد.
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لطفًا نظرات را فارسی واردنظر خوانندگان:

ارسال ننام:    پست الکترونيک: 

يم، او شعر حساس بود      . براي مثال وقتي مي خواستيم آهنگي ترآي را اجرا آن روي اداي هر واژه ترانه و 
تلفظ تك تك واژه ها و حرف ها آار مي آرد و در اين راه از بسياري آمك مي گرفت. براي همين تلفظ هايش همي

صحيح بود.

در خواندن ديگر ترانه هاي محلي نيز همين تسلط را از خودش نشان مي دهد.

درست است. او براحتي از پس خواندن ترانه هاي ترآي، آردي، گيلكي، شيرازي و... با لهجه درست و دقي
مي آمد.

راز اين موفقيت چه بود؟

آار    . در ضبط آثارش بارها پيش مي آمد سختكوشي، سختگيري، سواد موسيقايي، نظم و انضباط و دقت در 
مده و ترانـه را  آار در نيا سته از  مي خوا آه  طور  مي گفت آن  مد و  مي آ باره  فني دو حل  مام مرا پس از ات

مي آرد.

شعار سيار مشكلي روي ا آه ملودي ب سرد زمستاني  شب  سختكوش بود    . براي مثال در آلبوم در  بسيار 
شت  سر اين وقت گذا قط  2 ماه اول  شد               . ف آرد و خسته نمي  آار مي  ساعت ها  يوشيج داشت، هر روز 

جايي برسد آه به گفته خودش احساس شعر را بتواند بخوبي بيان آند.

ها را از وادي خاموش واژه ها به ق محمد نوري با صداي خود به اشعار نيما طنين ديگري بخشيد و گويي آن
سرزمين خورشيد ا باشكوه و پرفراز و نشيب اصوات رهنمون شد. اين همكاري موفق در آلبوم مشترك آواي 
آرد تا ل آار مي  گاهي ماه ها  آار خود داشت و  يافت. به خاطر دارم آه نوري دقت و حساسيت خاصي در 

ترانه را به بهترين وجهي ارائه نمايد.

پس شما را به عنوان يك همكار حسابي خسته مي آرد.

سوي او، به ما هم انگيزه و توان بيشتري مي آار از  و چه خستگي شيريني. چرا آه عالقه و جدي گرفتن 
هترين تجربه هايم ا در توليد آن دو آلبوم، از صبح تا عصر بي وقفه آار مي آرديم. آار روي اين آلبوم ها يكي از ب

و يكي از افتخارات حرفه اي ام به حساب مي آيد آه هنوز پس از گذشت سال ها گويا آهنه نشده است.

و چرا اين همكاري ادامه پيدا نكرد؟

از سال گذشته قصد همكاري براي ترانه هاي فولكلور در آلبوم جديدي با محمد نوري را داشتم آه قرار بود پس
رفع آسالت ايشان شروع شود آه افسوس بخت با من يار نبود. روحش شاد و يادش گرامي  باد.

مهدي ياورمنش / گروه فرهنگ و

نظرات خوانندگان (0 نظر)

   تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه جام جم می باشد. هرگونه استفاده غيرقانونی از مطالب سایت پيگرد قانونی خواهد داشت .
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