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مخاطبی��ن و طرفداران 
بدانن��د ک��ه ش��ما به 
یادشان هستید و ببینند 
که همچنان هس��تید و 
درگیر وی��روس کرونا 
نیس��تید و می توانی��د 
برنامه اج��را کنید. در 
حقیق��ت این ش��رایط 
فقط از نظر مالی نیست 
ک��ه تاثیر منف��ی روی 
موس��یقی گذاشته بلکه 
از نظ��ر احساس��ی هم 

همین شرایط وجود دارد. از نظر حسی هم این 
گونه اجرا ها حس مطلوب و خوبی نصیب آدم 
نمی کند؛ این که آدم برود و در س��الن بنشیند 
و ب��رای صندلی های خالی برنامه اجرا کند که 
فقط یک تعداد دوربین حضور دارند و تصویر 
می گیرند که شاید آن طرف مردم ما را ببینند، 
نه اینکه بد باشد، خوبه ولی اثر مطلوبی از نظر 
احساس��ی روی هنرمند نمی گذارد و می تواند 
روی کیفی��ت هنری کار هم تاثی��ر بگذارد و 

کیفیت کار را پایین بیاورد.  
٭طرف��داران ش��ما طی��ف مختلف��ی از 
مخاطبی��ن هس��تند، از س��نین مختل��ف تا 

سلیقه های گوناگون؟ 
علت اینک��ه از طیف های متف��اوت مردم با 
کار ه��ای من ارتب��اط برقرار می کنند ش��اید به 
خاطر پیام هایی هست که در شعر ها وجود دارد 
و در واقع نوع سبک من و ارائه موسیقی من شبیه 
کار های دیگر نیست و از طرفی سعی می شود که 

بتواند با همه طیف ها ارتباط بگیرد 
 ٭از اپرای حالج برایمان بگویید که اجرا های 
متعدد و پرش��مار آن در بیشتر شهر های کشور 
هم��راه با تمدید اجرا ها انجام ش��د. در خارج از 

کشور هم اجرا شده است؟ 
اپ��رای حالج فقط در ایران اجرا ش��د و در 
کش��ور های دیگر اجرا نش��ده است. در ایران 
تقریب��ا در همه ش��هر های ایران اجرا ش��ده 

و ی��ک اث��ر کاملًا مل��ی و تاریخی هس��ت به 
خاطر ش��ناختی که مردم از ادبیات این کار و 
آش��نایی که با قصه کار دارند، با اپرای حالج 
ارتباط مس��تقیم و خوبی برقرار کردند. از نظر 
پیام هایی هم که کار درون خودش دارد، یک 
نوع هم ذات پن��داری به وجود م��ی آورد. به 
خاطر این پیام ها با استقبال خیلی خوبی روبرو 
ش��د. فضای مجازی، تصاویر و جنب و جوشی 
که روی صحنه وجود داشت، نور ها و رنگ ها 
همه اینها باهم کمک می کنند که یک اثر مثل 
اپرای حالج بتواند خوب دیده ش��ود و اینقدر 

طرفدار پیدا کند.  
٭قرار ب��ود که اپرای دیگ��ری را بعد از 

اپرای حالج روی صحنه ببرید. 
بله. اپرای دیگ��ری هم تحت عنوان یهودا 
و ش��یدا آماده ش��ده و قرار ب��ود روی صحنه 
ببریم که متاس��فانه به خاطر شیوع کرونا همه 
برنامه های موسیقی ایران لغو شد و ما هم مثل 
بقیه همچن��ان در انتظار این هس��تیم که این 

شرایط بحرانی از بین برود 
 ٭از خوانن��دگان و نوازن��دگان کش��ور 
چه کس��انی )پاپ و سنتی( مورد عالقه شما 

هستند و کار هایشان را دنبال می کنید؟ 
کار های هم��ه موزیس��ین ها و خواننده ها را 
دنبال می کن��م و گوش می کنم. همه آهنگ های 
قش��نگی دارند که ارزش شنیدن دارد و من هم 

همه آنها را گوش می کنم.
٭نظرتان در مورد خدا؟ 

خ��دا از هر چ��ه پنداری 
جدا باشد

خ��دا هرگ��ز نمی خواهد 
خدا باشد

نمی خواهد خ��دا بازیچه 
دست شما باشد

که او هرگز نمی خواهد
چنین آیینه ای وحش��ت 

نما باشد
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  جور ديگر بايد ديد

حس��ن به مینو مي گوید خدا س��قط را منع کرده. 
آیا خدا ری��ا و دروغ و بازي کردن با زندگي دو زن و 
س��ه بچه را منع نکرده؟    ندی��دن بچه به بهانه اینکه 
روحیه اش خراب نش��ود از بهانه هاي نامعقول است 
چون اگر بچه اي پدرش را ببیند خیلي بهتر از این است 
ک��ه او را نبیند. در حالت دوم اس��ت که بچه عقده اي 
مي ش��ود نه در حالت اول. او این حرف را مي زند تا از 
زیر مس��ؤولیت پدري و فرزندي شانه خالي کند. کار 
ناجور دیگر حسن بدگویي از مادر پیش پسر است. او 
از آنهایي است که براي اینکه خودش را مقبول جلوه 
دهد، دیگران را س��رکوب مي کند.    محسن مادرش 
را دوست دارد. دوري از او برایش ناگوار است. اگر 
در خانه پدرش زندگي کند، کوچک ترین بي مهري 
را خیل��ي بزرگ مي بین��د و روحی��ه اش خراب تر 
مي ش��ود. ف��رض کنیم مینو مثل هر م��ادري به او 
بگوید چرا درس��ت رو نمي خوني؟ ی��ا حق نداري 
بري کوچه. کرونا هم هس��ت. در این حالت ممکن 
اس��ت این جمله هاي معمولي براي محس��ن خیلي 
س��نگین باش��ند و او را لجوج و پرخاشگر کند. اگر 
قرار باش��د محس��ن پیش پدر زندگي کند، مینو و 
حس��ن باید آموزش هایي ببینند. براي یارا هم باید 
توضیحاتي داد و مسائلش را حل کرد. ضمن اینکه 
بای��د در نظر بگیریم که دخت��ران نوجوان معاصر 
از پس��رها خوششان نمي آید هرچند دوست دارند 

تریپ پسرانه داشته باشند. 
  حس��ن بي آنکه مس��ائل خانه خ��ودش را حل 
کرده باش��د و با مینو هماهنگ شده باشد، به سهیال 
و محس��ن قول الکي مي دهد که بچه را پیش خودم 
مي برم. او از اعتقادات مذهبي مینو استفاده مي کند 
تا او را قانع کند که محسن را پیش خودشان بیاورد. 
او ب��ه این ه��م فکر نکرده که اگر پس��رش نافرمان 
باش��د، مینو چطور مي تواند او را کنترل کند؟ حسن 
صبح مي رود و ش��ب برمي گرد. و آیا حس��ن به این 
فکر کرده که حق مینو چیس��ت؟ او که پاي زندگي 
نشس��ته و یکهو خبردار مي شود شوهرش زن دوم 
و پس��ر یازده ساله دارد، چقدر آسیب دیده؟ حسن 
ب��دون اینکه آن آس��یب ها را جبران کن��د، از مینو 

مي خواهد پسرش را هم برایش بزرگ کند.
  به نظر ش��ما تکلیف محس��ن چه مي شود؟ 
چط��ور مي ش��ود مینو و ی��ارا را راض��ي کرد که 
محس��ن را نگه دارند. و آیا حس��ن براي جبران 
گذشته باید چه روش��ي داشته باشد.    امیدوارم 
مش��کل این خانواده قبل از عید نوروز حل شود و 

خودشان گلي شوند در سفره هفت سین. آمین! 

  مرد سر به زيري که سر به هوا بود


