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 ٭ خدمت شللما سللام عرض می کنم و 
عیللد نوروز را تبریک می گویم واز اینکه در 

خدمت شما هستم، خوشحالم.  
 با سللام و درود. ارادتمندم. من هم نوروز 
را بلله همه مردم ایران به ویژه هواداران مجله 
شللما و کسانی که گفتگو را می خوانند، تبریک 

عرض می کنم.  
٭لطفًا قللدری از این روز هللای خودتان 

برایمان بگویید.  
 شللکر خدا خوبم و مشغول کار و تاش در 
گیان، در شهرستان شفت؛ در حال ساخت و 
ساز یک مجتمع توریستی برای همه هوادارانم 
هسللتم که به امید خدا بعللد از کرونا بتوانند 
بیایند اینجا و با برگللزاری برنامه های هنری 
و از طرفی برنامه های توریسللتی در شهر های 

مختلف گیان پذیرای هوادارانم باشم.  
٭عید باسللتانی نوروز از دیدگاه اسللتاد 
چه برجستگی ویژه ای دارد و حس و حالتان 

در روز های عید چگونه است؟  
 خوب نوروز در بین تمامی عید هایی که در 
ایران برگزار می شللود برای ما از نظر فرهنگی 
دیدگاه ناسیونالیسللتی دارد و عید و روز های 
جشن باسللتانی ماسللت و ایرانی تر از همه ی 
عیدهاسللت و همه ایرانی ها نوروز را به خاطر 
آغاز و شکوفایی بهار جشن می گیرند و از نظر 

معنا و مفهوم هم برای ما خیلی با ارزش هست 
و من هم عاقه ویژه ای به نوروز دارم و از نظر 
من در ایران این عید نسبت به دیگر عید هایی 
که برگزار می شود برای پارسی زبانان بیشتر 

از همه حائز اهمیت هست.  
٭آیللا در این روز ها اثر جدیدی از شللما 

خواهیم شنید؟ 
دو آلبللوم آماده انتشللار دارم؛ یکی تحت 
عنللوان ׳׳ای خانه ات خراب׳׳ و دیگری آثاری 
هسللت که با استاد حسین پیرنیا آماده کردم. 
قرار هسللت که این دو آلبوم منتشللر و وارد 
بازار شللود، اما به دلیل شللرایط فعلی و شیوع 
کرونا در ایران، قطعًا از نظر پخش با مشکاتی 
مواجه هستیم، به همین خاطر فعلًا صبر کردم 
و فقط گاهگاهی آثللاری را در فضای مجازی 

منتشر می کنم.  
٭حللال موسللیقی کشللور را چگونلله 
می بینید؟ فکر می کنید موسللیقی در ایران 

مسیر درستی را طی می کند؟ 
 این روز ها وضعیت موسیقی کشور با توجه 
به وضعیللت کرونایی از نظر اجرای صحنه ای 
متاسللفانه شللرایط خوبی نللدارد و همچنین 
اجرای صحنه ای وجود ندارد اما از نظر ضبط 
استودیو خیلی خوب شده کار های متفاوتی در 
استودیو ها ضبط می شللود. کلًا با توجه به این 
شرایط، کار ها بیشتر به سمت فضای مجازی 
گرایش پیدا کرده و بازار کنسرت های آناین 

هللم داغ شللده و از این ُبعد كاملًا قوی شللده 
اما در کل اگر موزیسللین روی صحنه نباشد و 
کنسرت نداشته باشد، از نظر تجاری، موسیقی 
خیلللی افت می کنللد که متاسللفانه این اتفاق 

افتاده است.  
 ٭شیوع ویروس کرونا کار های هنری را 
هم مثل سایر مسائل دچار مشکل کرد. آیا 
موسیقی توانست با این شرایط کنار آمده و 

مسیرش را طی کند؟ 
موسللیقی هم مثل بقیه شغل ها آسیب دید. 
مثل سللینما و بقیه هنر ها که از نظر هنری تقریبًا 
همگی به یک میزان دچار آسللیب شللدند ولی 
همانطور که قبلًا هم گفتم از نظر اجرای صحنه ای 
دچار مشللکل شللدیدتری شللد و اگر اجرا های 
صحنه ای وجود نداشللته باشللد، از نظر تجاری 
موسللیقی شکسللت خواهد خورد چون عملًا در 
فضای مجازی پولی برای شللنیدن موسللیقی از 
طرف شللنوندگان آثار پرداخت نمی شود و این 

آسیب بزرگی به بدنه موسیقی می زند.  
٭تللا جایی که بلله خاطللر دارم از زمان 
شللیوع کرونا حداقل دوبار کنسرت آناین 
داشللته اید. کنسللرت های آناین را چگونه 
می بینیللد؟ در حقیقت دنبال این هسللتم تا 
بدانم کنسللرت برای خواننده مردمی مثل 

شما بدون حضور مردم چه حسی دارد؟ 
 خدمت شللما عرض شللود که کنسللرت 
آنایللن فقط بللرای این برگزار می شللود که 

گفت و شنود
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 ׳׳استاد پرواز همای׳׳

خدا از هر چه پنداری جدا باشد

پ�رواز همای در عالم موس�یقی آدم 
کار بل�دی اس�ت و بار ه�ا نش�ان داده 
اس�ت که س�لیقه مخاطب را می شناسد. 
اجرا های موفق داخل و خارج از کشور 
او، نش�ان از توانمن�دی اش در ج�ذب 
مخاطب دارد که شاید باید دلیلش را در 
بی�ان در های اجتماعی، صداقت کالم و 
شعر های دلنش�ین و قوی و ترکیب همه 
اینه�ا با صدایی روح نواز جس�تجو کرد. 
او که دانش آموخته موس�یقی اس�ت از 
هم�ان اولی�ن کار های�ش نش�ان داد که 
توانمن�دی باالی�ی دارد و بای�د منتظ�ر 
ظه�ور یک پدی�ده بود. آنچ�ه در ادامه 
می آی�د گ�پ و گفت�ی کوت�اه با اس�تاد 
پرواز همای اس�ت که امید اس�ت مورد 

پسند خوانندگان مجله واقع شود


