آواز بنان

*

دكتر غالمحسين يوسفي
هشتم اسفندماه سالگرد درگذشت غالمحسين بنان ( 1290ـ
1364ش) استاد نامـدار واا ارـران اسـته بـي همـين مناسـ ت
مقالياي منتشر نشده ا

ندهراد استاد دكتر غالمحسـين رسسـف

در مينة واا بنان منتشر م كنيمه راد هردا هنرمند گرام باده

صداي گرم ا دلانگيز بنان در جانها شسر م افكند ا خسش ختاني ارن نساي
پرجاذبي ا گيرا بي مدد نسار ض ط صدا هميشي باق است هرچند پيكر اا در خاك
فرا خفتي استه ساعات ا را ها ا ش هار كي واا دلرباي اا اقـت مـرا خـسش
داشتي ا ذاق ا حال بي من بخشيده است فرااان است ا بيـان چگـسنگ ارا ـا
عاطف با ون وااي شسقوفررن خسد لطف درگر دارده
نسشتياند كررمخان بنانالدالي (پدر بنان) مستسفي خسشخط ا مسسيقيدان
بسد ا غالمحسين بنان نخست در كسدك ا راي دستگاه فسنـسگرا

اسـتسانياي

كي واا پدر بر راي ون ض ط شده بسد صداي اي را اقليد م كرده استه بعـالاه
* كلك ،ش  ،12-11بهمن ـ اسفند  ،1369صص 47-43ه
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در ااالر خانة متنعم ونهـا( )1دسـتگاه پيـانس ا اگرد در دسـترش غالمحسـين قـرار
داشت ا اا در خردسال بي اشسرق استاد مراض ن دااد ـ كي اسـتعداد اي را در
مسسيق اشخيص داده بسد ـ بي نساختن ارد ا خسانـدن انـنيپ پرداخـت ا بـا
مقدماا كي مادرش فراهم وارده بسد ،در عين حال ا اعليمات گاه بيگاه پسرخالة
خسرش برخسردار م شد ا گسشيهاي واا را در درس مراضـ خان نـ دااد بـي
كسانش بي خاطر م سپرده ش
معرا

نيز در حضسر جمع ا خسانندگان ا نسا نـدگان

مان ـ كي در خانة بنانالدالي بسدند ـ غالمحسين شش سالي بـي پيشـنهاد

مادر پشت ارد قرار گرفت ا قطعـياي را نساخـت ا خسانـد كـي مـسرد احسـين
حاضران ااقع شد ا پـدر مسافقـت كـرد اي مسسـيق بيـامس ده بعـد ا مراضـ
ن دااد ،استادان بنان در واا مير ا طاهر ضياءالذاكررن رسار ا استاد ناصر سيپ
بسدنده عالاه بر ارن اا بي ادبيـات ا شـعر فارسـ عالقـة فـرااان داشـت ا ارـن
گرارش ا دلبستگ ا همان مان كي در مدرسة ثرات احنـي م كـرد وشـكار
بسده بعدها بنان در انجمن مسسيق مل با كلنـ علينقـ ا رـري ارا ـا سـپ
خسرشااندي رافت ا ا اا نكتيها ومسخـت ا نيـز معاشـرت بـا راحاهلل خـالق ،
ابسالحسن ص ا ،مراض محجـسب ا درگـر هنرمنـدان معرفـت اا را در مسسـيق
اكمي ا ذاق هنرياش را الطيپ كرد ا هم ا ردرـپ مسسـيق اررانـ وگـاه
امام رافت ا مداها در انجمـن مسسـيق ملـ خساننـدل اال بـسده سـالها بعـد در
همكــاري بــا رادرــس (ا  1319ش) ا بخنــسد در برنامــة «گلهــاي رنگارنـ »
شادراان دااد پيرنيا واا بنان هرچي خسشتر درخشـيد ا قلمرارـ بيشـتر را رـر
نفسذ گرفته
*
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ارنها ا بسياري مطالب درگر را دربارل ارـن هنرمنـد نـامسر ـ كـي در دارل
فعاليت هنري خسرش سيند ا پنجاه برنامي اجرا كرده است ـ م اسان گفـته امـا
ونچي مرا مجذاب واا اا كرده نكتياي است لطيپ ا ون ارنكي بـي گمـان مـن ا
كسان كي واا شان را شنيدهام كمتر كس مث اا (ا حسين قسام  :فاختياي) حق
شعر ا كالم را بي ر ار ا كمال ادا كرده استه ب شـك مسسـيق خـسد اـيثيري
شگفتانگيز ا سحرگسني دارد ا وهنگسا ان ارجمندي كي بنـان وثارشـان را اجـرا
كرده ا را نسا ندگان اسانا كي با سا دلنسا خسرش با اا همواا شدهاند در اـرار
هنر اا ايثيري بسزا دارند اما قطعات مسسيق ا واا ارران عالم ا ارن فراخاـر
دارده مسسيق اقت با واا همراه م شسد دا نيـراي بـزرد بـا ركـدرگر همگـام
م گردند :ايثير وهن

ا قدرت نفـسذ سـخنو ا اگـر اركيـب ارـن دا هنرمندانـي

صسرت گيرد اثري بزرد ا پاردار پدرد م ورده
بعالاه درمسرد واا ارران دا نكتة مهم درخسر مالحظي است :رك ون كـي
شعر فارس درخشندهاررن جلسهگاه ن سغ هنري ارران اسـته بـي ع ـارت درگـر
بار اررن مظهر استعداد ا قررحة هنري ارران شعر فارس استه بنابرارن برخسرد
با شعر در هر ميني بارد بسيار وگاهانـي صـسرت گيـرده بـدره اسـت ادا كـردن
كلمات شعر ـ كي هررـك داراي ار ش معنـسي ا صـسا خاصـ اسانـد بـسد ـ
بيصسرا راشن ا مفهسم در واا  ،ضرارا است مسلمه اما نكتـة درگـر ون كـي
شعر بيعالاه بر ا ن ا بحر خاد خسد ،ا لحاظ اركيب كلمـات ا سـا گاري ا
حسن الفيق حرا

ا اكييها ا سكساها ا ايكيدهار كي در بافت سـخن منـدر

است مسسيق دران دارد كي شـناخت ا كشـپ ا وشـكار گردانـدن ون محتـا
معرفت ا بنيرت خاد ا گسش حساس ا وهن شـناس اسـته ارنجاسـت كـي
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فرق خسانندل خسشواا ِ ناوگـاه ا هنرمنـدِ سخنشـناس پدرـدار م شـسده اقتـ
م بينيم بسياري ا وهنگسا ان ا ارانيسراران ارن نكات را درنم رابند ا ا عهـدل
الفيق شعر ا وهن

برنم ورنـد ا بـي قـسل عننـرالمعال  ،نسرسـندل قابسسنامـي،

«سرادشان جاي درگر است ا خمي جاي درگر» ،ونگاه بي ار ش كار كسان كـي
چنين هنري دارند بهتر پ اسانيم برده بنابرارن ،ارن نكتـي كـي مسسـيقيدان بنـير
مانند وقاي حسينعل مالح دربارل بنان نسشـتي اسـت در كـار اي امتيـا ي اسـت
بــزرد« :بنــان در الفيــق شــعر ا مسســيق ســخت خسشســليقي بــسد ا اسجــي
اسساسگسنياي بي راشن ادا كردن كلمات شعري داشته»
*
ونچي بنان خسانده نشان م دهد اي شعر راح فارس را خسب درك كـرده
ا فرا ا فراد واا ا رر ا بم صداي خسد ا احرررها ا اكييها را با امسّ معان
ا ظرارپ سخن كامالً پيسند م داده استه بي ع ارت درگر با هماهنـ

گردانـدن

افسسن صدا ا مسسيق با حركت ا اپش دران شعر ا اراني ،ايثيري شـگر

بـي

وااي خسرش بخشيده استه كشش ا احررر ا اقـپ ا ايكيـد ا اا ا فـراد در
واا اا بجاسته هيچگاه شنيده نم شسد كلمياي را بشكند ا نابجا درن
كند ،را بر سر حرا

را شتاب

صامت ا انسدادي براي احررر دادن االش ع ث نمارد ،رـا

ع ارا را كي با نساي بم سا گارار است با صست رر بخساند ا برعك ه خالصي
ونكي در ونچي ا اا م شنسرم مسسيق ا شعر ا واا همي داراي راحـ ااحـد ا
همنسا ا همگامند ،ون هم در كسست هموهنگ ظررپ ا هنرمندانيه بعـالاه اا در
عرضي داشتن ارن كيفيت بي ابتكارهار دسـت م نـد متنـسّو ا متناسـب در هـر
مسرد ،چندان كي احرررها ا رر ا بمها ا كرشميهار كـي در واا ااسـت بـراي
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ر ا ا شعري بلند ،كشش ا رگبارش ا

شنسندل وشنا خسد در حد مسسيق ا وهنگ
جلسه ا اابش دارده

كاف است بار درگر بي ارن قطعات با ايم گسش دهـيم اـا ارـن نكـات را
بهتر احساس كنيم:
همي عمر برندارم سر ا ارن خمار مست (ماهسر)ه
مرا عاشق شيدا ،مست ا ب پراا اس كردي (سيگاه)ه
وهن

كاراان با درلمان (دشت )ه

من ا را ا ل درساني بسدم (سيگاه)ه
حاال چرا؟ (عشاق ا بسسليك)ه
سالها دل طلب جام جم ا ما م كرد (سيگاه)ه
امرا  ،مها ،خسرش بيگاني ندانيم (ابسعطا)ه
كنسن كي صاحب مژگان شسخ ا چشم سياه (شسر)ه
بي راد ص ا (سيگاه)ه
بنان با صداي گـرم ا دلپـذرر خـسرش نـيفقط در مركّـبخسان ا اجـراي
ساختيهاي علينق ا رري ـ كي محتا مهارت امام است ـ ارـن لطـپ قررحـي ا
هنرمندي را ا خسد نشان م داد بلكي در خساندن درگر انساو ارانيها (نظير وهن
بختياري« :دست بي دستمالم نزن ،دستمالم حررره» ا ضرب ها مانند« :ني دل مفتسن
دل ندي») نيز كمال ذاق را بي خر داده است :شيسل ب نظير بنان را در خسانندگ
وقاي نساب صفا ،شاعر معاصر ،كي با اا همكاري هنري داشتي است بي ارن خـسب
بيان م كند« :بنان بي من م گفت :من صدا را با گلسي خسدم م سا مه»
*
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احرررهارش حساب شده بسد ههه غزل را كي بي اا م دادند را خسد انتخاب
م كرد ق الً م سنجيد ا مزمي م كرد اا ب يند اجراي ون با كدام دسـتگاه اناسـب
دارد ،همان كاري كي فرصتالدالة شيرا ي در بحسرااللحان مسرد بحث قـرار داده
استه شعر واا را مانند مرحسم ظلّ م خساند ا سپ

احررر م داده راي حر

ب صدا احررر نمـ داد ،شـعر را بـا احرررهـاي ب جـا نم شكسـت ا نـامفهسم
نم كرده شعر را م فهميد ،هضم م كرد ا بعد م خسانـده غزلـ را اجـرا كـرده
است با ردرپ «نشينم»( )2كي غزلسرا بي جاي «ب سسم»« ،نشينم» را انتخاب كرده ا
بنان با چنان مهارا ارن غزل را اجرا كرده كي هر ا ابتذال كلمي را گرفتي ا ارـن
كاري است كي ا عهدل همي ك

برنم ورده

راحاهلل خالق نسشتي است« :صست بنان ههه لطيپاررن صـدار اسـت كـي
ااكنسن شنيدهامه اا اقت صدا را در گلس م غلطاند بقدري احرررهـارش مـنظم ا
مراب ا خسشوهن

ا ر است كي كمتر نظير داشتي استه عالاه بـر ارـن گـسش

بنان بسيار حسّاس است ا هرگز ندردهام كي پردهاي را خار بگيرده بنان در واا
استعدادي ب نظير دارد ههه در خساندن س ك ماهرانـي ا بسـيار مطلـسب دارد كـي
خاد خسد ااست ههه» ا بيقسل وقاي حسـينعل مـالح «شـارد بتـسان ا درـدگاه
ر ار شناس صست خسش بنان را بي خط منحن اش يي كرد كي عاري ا هرگسني
ااري است ا شنسنده مطلقـاً بـري ،درشـت ا رـا عـدم نـرمش ا ون احسـاس
نم كنده»
*
من ب ونكي مسسيق شناس باشم ،بي عنسان شنسندهاي داستار بي رـاد كسـ
كي سالها ااقات عمر مرا با واا ا هنر خسرش ا شسر ا شسق سرشار كرده است
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ارن سطسر را م نسرسمه هماكنسن بي خسد نسرد م دهم كي با گسش جان بي وااي
دلنسا ا هنر جاادان بنان بسپارم ا قطعات رر را بشنسم:
اس سس وه من ،اي مرغ شب ،چي م دان (دشت )ه
دل دارم خرردار مح ت (سيگاه)ه
ومد اما در نگاهش ون نسا شها ن سد (همارسن)ه
داد حگسنت بي اس اعليم خسدورار را (دشت )ه
چن

رادك (اصفهان)ه

رك را در وغسش اس ورام گرفتم (ابسعطا)ه
انم در كسرل اب سس د امشب (افشاري)ه
رك شب وخر دامن وه سحر خساهم گرفت (دشت )ه
*
هراقت واا مسّا بنان را م شنسم گسر بر ساحل ارستادهام ا امسا دررا
نرم نرم بي سسي من در حركتند ،اندك انـدك فرااـر م ورنـد ا بياـدرر مـرا در
وغسش م كشند ا با خسد م برندو ا را چسن عطري مط سو ا سكروار اسـت كـي
ا دار م رسد ا كمكم مشام جان را پر م كنده برخسرد واا اا بـا اعنـاب مـن
چنان است كي انگار سرانگشتان مهربان مح ـسب پردههـاي جـانم را بـي نـسا ش
درم وارده
*
من هميشي رك ا مظاهر بار صنع خدااند را در هنر ا وفررنش هنرمندان
دردهامه شگفتا در قلم جانبخش ون نقّاش ا پيكراـراش ا خسشنـسر

ا رـا در

پنجة گرمپسي نسا نده ا لحن وفررن ا در وااي شـسرانگيز حنجـرل خساننـده چـي

224

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 43 /

سحري بيكار رفتي كي هرچند ا حيث پيكر ا اندامها نظيـر هـزاران فـرد درگرنـد
هزاران ان بي مددِ هم نيز نم اسانند ذرّهاي ا هنر ونان را بي اجسد وارند؟!
خيز اا بر كلك ون نقّاش جانافشان كنيم
كارن همي نقش عجب در گردش پرگار داشت!
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