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درباره چند اشتباه رايج در موسيقي

 آنچه البته به جايي نرسد 
فرياد است 

اشتباه در استفاده از واژ ه ها و تكرار اين اشتباه 
به نتايج نادرستي مي انجامد. از جمله اين اشتباه ها 
استفاده از واژه »موسيقي سنتي« است. موسيقي 
وقتي سنت شد؛ ديگر هنر نيست. زيرا شما بايد 
سنت را حفظ كنيد و حق عدول و تخطي از آن را 
نداريد! من آهنگساز اگر قرار باشد موسيقي سنتي 
كار كنم بايد همان چي��زي را به اجرا درآورم كه 
درگذشته انجام مي شده و ديگر خالقيتي وجود 
ن��دارد. اينجا پارامت��ر اول يك اثرهن��ري از بين 
مي رود. ما در مورد كاربرد واژه »موسيقي ايراني« 

هم با نوعي خطا روبه رو  هستيم.
 موس��يقي ايراني ش��امل انواع بس��يار غني 
و بني��ه داري چون موس��يقي لري، خراس��اني و 
بلوچي اس��ت. هم��ه اينها ايراني هس��تند و اگر 
قرار باش��د آن موس��يقي را موس��يقي ايراني نام 
نهيم پس بقيه موسيقي هايي كه ايراني هستند، 
تكليف شان چيست؟ بسياري از واژه هاي ديگري 
كه در موسيقي كشورمان استفاده مي شود همين 
وضعيت را دارند. آن چيزي كه تا حد زيادي نظر 
من و ش��ما را تامين مي كند، موسيقي كالسيك 
ايران اس��ت. حاال اگر تكليف اين واژه را مشخص 
كنيم، بسياري از مسايل حل مي شود. كمانچه به 
عنوان يك آلت موسيقي، داراي لحن خاصي است. 
حتي كمانچه اي كه در مناطق مختلف كشور ما 
نواخته مي شود لهجه اي مختص به خود دارد كه بار 
موسيقايي ويژه اي همراهش است. زبردست ترين 
نوازندگان كمانچه موسيقي كالسيك ايراني اصال 
نمي توانند مانند چوپانان بيسواد كه در كوه هاي 
لرستان نوازندگي آموخته اند، آن نوع موسيقي را 
بنوازند. كس��ي مي تواند اين كار را انجام دهد كه 
در آن محيط و صحرا بزرگ ش��ده و باد كوه ها را 

احساس كرده باشد. 
معتق��دم در عرصه موس��يقي بايد جلوه هاي 
موس��يقي خالص را به غيراهل فن نشان دهيم؛ 
از جمله اينك��ه يادآوري كنيم موس��يقي بدون 
صداي خواننده هم مي تواند جذاب و لذت بخش 
باشد. يكي از اشكاالتي كه باعث شده اين وضعيت 
ايجاد ش��ود، رواج فض��اي خواننده س��االري در 
نهادهايي چون صداوسيما است. من خود، يك بار 
در صداوس��يما اين موضوع را مطرح كردم. وقتي 

تلويزيون ي��ا راديو قطع��ه اي را پخش مي كند و 
گوينده مي گويد: لطفا قطعه اي از استاد شجريان را 
گوش دهيد! اين يك اشتباه محض است. زيرا اين 
قطعه متعلق به استاد شجريان نيست. اين قطعه 
مثال ساخته زنده ياد مشكاتيان است. صاحب اثر 
اوست و شجريان فقط يك خواننده است. آهنگساز 
از  سازي به نام حنجره او استفاده كرده است )اينكه 
من اس��م استاد شجريان را مي آورم به اين خاطر 
اس��ت كه او ب��ه دل نمي گيرد، اما ممكن اس��ت 
خوانندگان ديگر ناراحت شوند(. در اين بحثي كه 
مطرح مي كنم، قرار نيست خواننده حذف شود من 
از ش��جريان به عنوان حد اعالي اين موضوع نام 
بردم و منظورم اين است كه يادآوري كنم قطعه اي 
كه خواننده خوانده است، نهايتا صاحب اثري دارد 

به نام آهنگساز.
 در س��ينما عكس اين موضوع رخ داده است: 
با اينكه تهيه كننده صدها ميليون تومان در فيلم 
س��رمايه گذاري مي كند و كارگران هم به عنوان 
يك متخصص فيلم را مي س��ازد و دستمزدش را 
مي گيرد و مي رود؛ اما هيچ گاه  شما نام تهيه كننده 
را به عنوان صاحب اثر، نمي بينيد براي همين است 
كه ش��ما مي گوييد فيلم »مادر« اثر علي حاتمي 
است. متاسفانه اين اتفاق در عالم موسيقي نيفتاده 
است و مثال مي گويند آهنگي از »ساالر عقيلي!« 
ساالر عقيلي كه آهنگ نداشته است، اين آهنگ 
صاحبي دارد كه آهنگس��از و صاحب اثر است. او 
از حنجره ساالر عقيلي استفاده كرده. مي توانست 
از حنج��ره خوانن��ده ديگري اس��تفاده كند. اين 
اش��كاالتي كه از جانب صداوسيما به وجود آمده 
وضعيت بدي را رقم زده و متاسفانه وضع به آنچه 
اين روزها مي بينيم ختم شده است. اين چند مورد 
تنها مشت نمونه خروار بود. قصد نگارنده از بيان 
اين خطاها صرفاً آش��نا كردن مخاطب با واقعيت 
موسيقي ايراني است و در اين بين فرار از كليشه ها 
هدف من در تمام فعاليت هاي موسيقايي ام بوده 

است؛ هر چند بارها گفته ام: 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من 
آنچه البته به جايي نرسد، فرياد است 

* عضو رسمي كميته موسيقي ايكوم

به پاس 70سالگي باب ديلن

نماد موسيقي اعتراضي

باب ديلن در حالي 70س��الگي خود را پش��ت سر  �
مي گذارد كه به واقع از او به عنوان سياسي ترين خواننده 
جهان ياد مي كنند. به قول گزارشگر وال استريت ژورنال، 
او س��مبل و نماد موس��يقي اعتراضي در سراسر جهان 
اس��ت. از بهترين نمونه آهنگ هاي ديلن در اين زمينه 
 The Time( »مي توان به »زمان تغيير فرارسيده است
They are A - changin( ي��ا »نواخت��ن در ب��اد« 
)Blowin in the wind( اش��اره كرد. اين دو آهنگ 
در اكثر گردهمايي هاي ضدجنگ توسط طرفداران صلح 
اجرا مي شود. موسيقي باب ديلن هر روز توسط كاربران 
اينترنت دانلود مي شود و كسي هم آنچنان كه بايد قادر 
به جلوگيري از آن نيست. ديلن هم آهنگساز است هم 
خواننده و هم ترانه سرا كه اين خود باعث توجه بيشتر 
مخاطبانش به وي و هنرش شده است. وي در 24 می 
سال 1941 در شهر كوچكي در مينه سوتاي آمريكا به 
دنيا آمد. موسيقي هيجان انگيز راك اندرول و ستارگاني 
چون الويس پرس��يلي، جري لي لوييز و ليتل ريچارد 

نوازنده پيانوي س��بك كانتري، ديلن را س��خت تحت 
تاثي��ر قرار داد. ديلن بس��ياري از آهنگ هاي ريچارد را 
در مدرس��ه با پيانو مي نواخت. در 18سالگي به شكلي 
پي درپي گروه هاي كوچكي را سروسامان مي داد از جمله 
»گولدن كوردي، الستون گان و راك بوپرز.« با ورود به 
دانشگاه مينه سوتا در ميناپوليس مجموعه آهنگ هاي 
س��بك فولك )Folk( و كانتري خ��ود را تصنيف و در 
مجام��ع عمومي از قبي��ل رس��توران ها و كافه ها اجرا 
مي كرد. در همان دوران بود كه با الهام از اش��عار شاعر 
ولزي »ديلن توماس« سمت و س��وي آوازهاي خود را 
پي��دا كرد و نام »ديلن« را نيز به همين دليل به عنوان 
نام هنري خود برگزيد. در س��ال 1963 با انتشار آلبوم 
»چرخيدن آزاد« باب ديلن به سرعت تبديل به يكي از 
نمادهاي اصيل و شاعرانه تاريخ موسيقي مردمي آمريكا 
شد. دو قطعه مشهور »نواختن در باد« و »باران سختي 
مي خواهد بيايد« به ش��دت مورد اس��تقبال مردم قرار 
گرفت و سپس آلبوم »زمان تغيير« وي را به مهم ترين 
ترانه س��راي معترض آمريكا تبديل كرد. آشنايي وي با 
جنبش هاي سياسي-اعتراضي دهه هاي 60 و 70 و نيز 
پيوند عاطفي اش با ج��وان بائز خواننده پاپ و فولك - 
براي ه��ر دو نفر - مثبت و مفيد بود. بائز با بهره گيري 
از ترانه ها و اشعار ديلن هم پاي خود را ميان طرفداران 
فراوانش محكم تر مي كرد و هم ديلن را به آنان معرفي 
مي كرد. در دهه هاي 60 و 70 ديلن بس��يار پركار بود؛ 
س��االنه 200 كنس��رت. اين رقم كمي نيست، اما وي 
همواره ش��خصيت خود را به عنوان ش��اعر، ترانه سرا و 

خواننده جنبش اعتراضي آمريكا حفظ كرد. 

درباره امجدالملوك جاهديان

شيداي آواز در رنج بيماري

 همه آنها كه در كار موسيقي، عمر گذاشته اند،  �
اه��ل يك خانواده هس��تند؛ حتي اگر مش��كالت 
زندگي امروز، نگذارد كه مرتب همديگر را ببينند. 
برخالف آن قول مشهور، بي خبري هميشه دليلي 
بر خوش خبري نيست. اگرچه از صميم قلب مايليم 
كه هيچ وقت خبر بد نشنويم. شنيده ايم كه خانم 
امجد الملوك جاهديان كه با نام هنري  »ش��يدا« 
مي شناسيم شان مدتي است كه گرفتار رنج جانكاه 
بيماري شده  است. خانم شيدا از بانواني است كه در 
اين سال ها فعاليت مستمر هنري – آموزشي داشته 
و چ��راغ آواز ايراني را در حوزه كاري خود روش��ن 

نگه  داشته  است.
 هم اكنون همسر وي، آقاي مسعود جاهد، نوازنده 
و معلم ارجمند »ني« نيز درگير مسايل ناشي از اين 
واقعه تاس��ف آور شده  است. مشكل خانواده جاهد، 
بايد مساله مورد نظر تمام خانواده موسيقي باشد. 
دل هاي حساس اهل نغمه، نمي توانند از كنار اين 
معضل به سادگي بگذرند و نخواهند گذشت. دفتر 
موس��يقي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي، خانه 
موسيقي و انجمن موسيقي ايران، نهادهايي هستند 
كه چشم اميد اهل موسيقي به هنگام گرفتاري ها و 
تنگناها به آنها دوخته شده است. دلجويي از خانواده 
هنرمند جاهد و تفح��ص درباره آنچه براي آنها در 
عي��ن بي نيازي ممكن اس��ت الزم و فوري باش��د، 
وظيفه اي است كه بر عهده فردفرد جامعه عاطفي 
و مسوول موسيقي در اين ملك است. به قول شاعر 
معاصر مان: »وقت جذب مصايب« را در اينجا مغتنم 

بداريم و به ديدارشان برويم. 
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Á چگونه و از چه زماني موسيقي را آغاز كرديد؟ 
من آموزش موسيقي را از هفت سالگي آغاز كردم، اين 
درحالي بود كه خانواده ام وضعيت اقتصادي خوبي نداشت. 
در ابتدا به فراگيري تئوري موس��يقي پرداختم و س��پس 
به ويلنس��ل و كنترباس عالقه مند ش��دم و پ��س از اتمام 
تحصيالتم در كنسرواتور ملي موسيقي در پاريس همكاري 
خود را به مدت هجده س��ال با اركستر فيالرمونيك راديو 
فرانس��ه آغاز كردم و آن را ادام��ه دادم ولي در حال حاضر 

نويسنده و مديرتوليد برنامه هاي موسيقي در راديو هستم.
Á  به عنوان يك كارشناس باسابقه موسيقي، وضعيت 

موس�يقي در كش�ورهاي اروپاي�ي را چگون�ه ارزيابي 
مي كنيد؟ س�بك هاي مورد عالقه اكثر مردم چيست؟ 
و آيا اين نظر درس�ت است كه موسيقي پاپ بيشترين 
امكان�ات و فض�ا را در اروپ�ا به خود اختص�اص داده و 

تسخير كرده است؟
براي ارايه يك نماي كلي در اين زمينه با دشواري هايي 
مواجه هستيم. اينكه كدام نوع موسيقي در اروپا و فرانسه 
اهميت بيشتري دارد، پرسش ساده اي نيست. به گمان من 
وضعيت فرهنگي حداقل در فرانسه به شكل كلي ناپايدار، 
مشكل و تا اندازه اي مخاطره آميز است. مردم به دنبال راه ها 
و مداخل راحت تري هس��تند كه آنچن��ان نيازي به دانش 
و آگاهي براي گوش دادن نداش��ته باشند. تغييرات از آن 
زمان آغاز ش��د كه نوع پخش و ارايه موس��يقي تغيير كرد 
و موس��يقي به تدريج از تاالرهاي كنس��رت بيرون آمد. در 
حال حاضر آوازهاي سبك پاپ و عاميانه در صدر فهرست 
فروش، پخش راديويي و اجراهاي زنده قرار دارند و متاسفانه 

درصد پخش موسيقي كالسيك پايين است.
Á  به موس�يقي كالسيك اش�اره كرديد. وضعيت اين 

نوع از موسيقي را در اروپا و به خصوص فرانسه چگونه 
مي بينيد؟ موقعيت و جايگاه موسيقي كالسيك در حال 

حاضر كجاست؟
هم اكنون براي موس��يقي كالسيك، موقعيت سختي 

وجود دارد. اما اين وضع نااميد كننده نيست.
Á چرا به چنين موقعيتي رسيده ايم؟ 

مردم متقاعد ش��ده اند كه موس��يقي كالسيك، صرفا 
متعلق به نخبگان اس��ت كه اين طرز تفكري اشتباه است. 
مردم به ندرت موس��يقي كالسيك گوش مي دهند. شايد 
به نوعي راحت پس��ندي در گوش دادن به موسيقي مبتال 
شده اند. مي خواهند غذا بخورند اما نمي خواهند ياد بگيرند 

چگونه بايد غذا بخورند كه اين، خود نوعي توهم است.
Á  به اين ترتيب سرنوشت موسيقي كالسيك به كدام 

سمت مي رود؟
به شكل طنز آميزي آينده موسيقي كالسيك وابسته 
به خارج از قاره اروپاست. به طور مثال موسيقي كالسيك 
در چين و آمريكاي التين با استقبال شديدي مواجه شده 
اس��ت. در اين مناطق با نوعي حس كنجكاوي و عطش 
براي كس��ب دانش و معلومات مواجه هستيم. گويا تمام 
دروازه هاي جذب هنر و دانش باز ش��ده است. در مناطق 
يادش��ده مردم توجه خود را به سمت نوازندگان جديد و 
جوان كه با خود ايده ها و تفسيرهاي جديد آورده، معطوف 
كرده اند اما به شكل كلي جهان تغيير مي كند زيرا نيازمند 

تفكر و ايده هاي جديدي است.
Á  شما تجربيات فراواني با موسيقيدانان، آهنگسازان 

و نوازندگان اروپايي و فرانسوي داشته ايد، نحوه نگرش 
آنان در زمينه موسيقي غيراروپايي چيست؟ آيا عالقه 
يا توجهي به موس�يقي س�اير نقاط جهان دارند؟ مثل 

موسيقي التين، عربي يا كال شرقي؟
تا آنجا كه من اطالع دارم، موسيقيدانان اروپا و فرانسه 
بس��يار عالقه مند هس��تند تا تبادالت و تعامالت هنري و 
فرهنگي بين آنان و ساير هنرمندان جهان افزايش يابد. اين 
تعامالت، جوهره اصلي و سرمايه مهمي براي تحول و تكامل 
هنري و فرهنگي است يا حتي باالتر از آن، شرطي اساسي 

براي يك انقالب در سبك هاي هنري است.
Á يك نمونه قابل ارايه را نام مي بريد؟ 

نمونه بارز اين تعامل در موس��يقي جاز آمريكايي قابل 
مش��اهده است. به طور كلي هر نوع موسيقي كه براساس 
بداهه نوازي شكل مي گيرد، واجد اين ويژگي  است. در اين 
نوع موسيقي نوازندگان بايد فضايي براي »ديگري« ايجاد 
كنن��د تا آن ديگري نيز بتواند به بيان ايده هاي ش��خصي 
خود بپردازد. در چنين وضعيتي، موس��يقي مانند آينه اي 
جهاني عمل مي كند ك��ه بازتاب دهنده تمامي نگرش ها و 
تفكرات است. بسياري از موسيقيدانان و نوازندگان فرانسوي 
ي��ا اروپايي از تم ها و مواد غيرغربي بهره مي برند و طي آن 
به خلق، بازتوليد، بداهه ن��وازي و تركيب بندي هاي جديد 

مي پردازند.
Á  بهترين و  موفق ترين موسيقيدانان در زمينه تلفيق 

از نظر شما كدام افراد هستند؟
فكر مي كنم استينگ )sting( از جمله نمونه هاي موفق 
و خوبي باش��د. وي با مه��ارت از تم ها و نواهاي مختلف و 
متنوعي از جمله موسيقي روسيه و پركوفيف بهره مي برد. 

Á  بله، استينگ، با موسيقي رنسانس و عصر طاليي
موسيقي انگلستان نيز به خوبي آشناست...

 بل��ه، حال مي تواني��م كمي به عق��ب برگرديم. گروه
 The Doors  ك��ه تفس��يري جدي��د از قطعه آواجيو 
اثر آلبينوني آهنگس��از ب��اروك ايتاليايي اراي��ه دادند يا 
راوي ش��انكار كه با همكاري يهودي منوهين، موسيقي 
شوس��تاكويچ را به موسيقي جاز نزديك كردند و نيز نگاه 

استراونيسكي به موسيقي »پرگولسي«.
Á و از همه مهم تر؟ 

و از هم مهم تر ژردي ساوال كه استاد بي همتاي تلفيق 
موسيقي رنسانس اروپايي با موسيقي عرب- آندلسي جنوب 
اسپانياس��ت... از س��اوال نام بردم به ياد هنرمند هموطن 
ت��و افتادم »كريس��تف رضاعي« كه موس��يقي و آوازهاي 

سانتامارياي اسپانيايي را با موسيقي 
مقامي و فولكلوري��ك ايراني تلفيق 
كرده اس��ت. از نام ب��ردن اين تعداد 
موسيقيدان و آثار عميق و قابل توجه 
هر انسان دوستدار موسيقي احساس 
ش��ادماني مي كند. وقتي با ايده هاي 
جديدي چون تفسيرهاي محمدرضا 
مرتضوي روي موس��يقي موتزارت و 
بازخواني ه��اي آن توس��ط تمبك و 
دف يا با آثار كيوان ساكت با الهام از 
موسيقي آنتونيو ويوالدي توسط تار و 

س��ه تار آشنا شدم احساس خوشحالي زيادي داشتم. اينها 
واقعا به يادماندني هستند.

Á  ب�ه عنوان يك نويس�نده و كارش�ناس موس�يقي 
نظرتان در زمينه موسيقي معاصر ايران چيست؟ با چه 
آثار موسيقايي از ايران آشنايي بيشتري داريد؟ و كدام 

موسيقيدانان ايراني را بيشتر مي شناسيد؟
در صدر تمامي هنرمندان موسيقيدان ايران، دو نام براي 
من حايز اهميت بيشتري است. اول استاد حسين دهلوي 
كه از شاگردان استاد ابوالحسن صبا بودند كه با بهره گيري 
از سازهاي سنتي ايران و كالسيك غربي و تركيب موسيقي 
مدال و تونال نحوه جديدي از آهنگسازي را به جهان معرفي 
كردند و دوم اس��تاد »حسين عليزاده« آهنگساز و نوازنده 

چيرده دست سه تار. 
Á كدام اثر از استاد عليزاده را بيشتر گوش داده ايد؟ 

همنوازي عليزاده با ژيوان گاس��پاريان نوازنده دودوك 

ارمني يكي از بهترين آثار تلفيقي معاصر بود كه شنيده ام. 
Á ماهيت هنر ايراني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟  

هنر و ميراث فرهنگي ايران عظيم و بسيار غني است. 
چه در زمينه ادبيات و چه موس��يقي. به آثار خيام، حافظ، 
س��عدي و مولوي بنگريد... شعر فارسي رابطه تنگاتنگي با 
معنويت دارد. همين امر فضايي را براي موسيقيدانان ايران 
مي گشايد تا براساس آن بتوانند به تفسير و بداهه نوازي و 
بداهه خواني بپردازند. در شعر و موسيقي ايران همه عناصر 
و اجزا توسط روح، جان و معني با يكديگر در پيوند هستند. 
اين ميراث غني باعث مي ش��ود تا هنر اي��ران بتواند تا به 

معرفي هويت خود در سطح وسيع بپردازد.
Á  آيا در حال حاضر موس�يقي مي تواند فرهنگ هاي 

مختل�ف را در ي�ك نقطه مركزي متحد كن�د؟ به طور 
مثال موسيقي تلفيقي اين توانايي را 
دارد؟ و آيا اين موقعيتي پست مدرن 

نيست؟
هنر ابعادي جهاني دارد. به تركيب ها، 
درهم آميختگي هاي فرهنگي بنگريد... ما 
به عنوان انس��ان روي زمين همگي 
با هم برابر هس��تيم. هن��ر براي من 
مساوي اس��ت با آزادي و اميد براي 
پيوند و دي��دار مردم با يكديگر، آگاه 
شدن،  درك و پذيرش آراي ديگران. 
چه آن زمان كه به نوازندگي مشغول 
بودم و چه حاال كه نويس��نده و برنامه س��از هستم، تمامي 
وقت خود را صرف اين موضوع كرده ام. همواره خواس��ته ام 
تا پلي بين فرهنگ هاي جهان بسازم. اما در مورد موقعيت 
پس��ت مدرن بايد بگويم وقت��ي از اين اصطالح اس��تفاده 
مي كني، واقعا نمي دانم بايد چه بگويم يا چه موضعي بگيرم.

Á  براي همين اين سوال را مطرح كردم. درباره »معاصر  
بودن« چگونه مي  انديشيد؟

اصطالح مدرن در مورد زمان حال اس��تفاده مي ش��ود 
و پيش��وند »پست« متعلق به آينده است اما من موسيقي 
را پديده اي اب��دي مي دانم! )خنده(... به طور كامل معاصر 
بودن و مفهوم آن مي تواند دوران كوتاهي داشته باشد و اين 
تنها آينده است كه مشخص مي كند آيا يك سبك هنري 
ارزش��مند بوده يا خير كه آيا زنده و ريشه دار بوده يا اينكه 
تنها در يك دوره زماني خاص تاثيرگذاري داشته است. من 
آثار بسياري از آهنگسازان معاصر را نواخته ام و در بسياري از 

موارد، آنان را نمايندگان زمان و دوره خود ديده ام.
Á  بسيار خب. درباره فعاليت هاي راديو و توليدات خود  

بگوييد.
من دو برنامه مجزا در راديو موسيقي فرانسه دارم. يكي 
به نام »داس��تان هاي روز و شب« كه اخيرا روي وب سايت 
راديو نيز قابل شنيدن است. اين برنامه تركيبي است از كالم 
و موس��يقي متعلق به سراسر جهان. شنوندگان از سراسر 
جهان متوني را براي من مي فرستند. اين متون جهاني براي 

من بسيار اساسي و بااهميت هستند.
Á دليل اين اهميت چيست؟

وقتي م��ردم فضاي��ي ب��راي بازگويي احساس��ات و 
عقايدش��ان داش��ته باشند، احس��اس آرامش مي كنند و 
ديگر عصبي نمي ش��وند، بلكه كنجكاو مي شوند و به فكر 
فرو مي روند، مي  انديشند، چون مي دانند صدايشان شنيده 
مي ش��ود بر اين گم��ان تاكيد مي كنم ك��ه صداي مردم 
در قالب هاي هنري و خالقانه بايد ش��نيده ش��ود و مورد 

شناسايي قرار گيرد. 
Á .يك نمونه از توليدات اين برنامه را عنوان كنيد  

مدتي پيش به صورت زنده اش��عاري از زبان فارس��ي 
را به فرانس��ه ترجمه و با موس��يقي آروو پارت، آهنگس��از 
ميني ماليست استونيايي تركيب كرديم كه بسيار نتيجه 

جالب و زيبايي داشت.
Á .و برنامه ديگر  

برنامه ديگر من نشستي اس��ت كه در آن به معرفي و 
گفت وگو با ش��خصيت هايي مي پردازم كه دس��ت اندركار 

موسيقي هستند.
Á  چالش ها و مش�كالت ش�ما در زمينه ساخت  اين  

برنامه ها چه بوده و هست؟
حرفه من يك كار ويژه  اس��ت كه بيش��تر موس��يقي 
كالسيك را دربرمي گيرد اما در راديو به عنوان مدير توليد و 
يك نويسنده مشغول كار هستم. زندگي و كار سرشار است 
از ش��گفتي هاي خوب و بد كه بخشي از آن در ذهن روي 
مي دهد. به گمان من بهترين روش اين اس��ت كه عش��ق 
و محب��ت را در زندگي و كار دخيل كني��م. هر كاري كه 
مي كنيم با عشق همراه باشد. موسيقي، نوشتن يا خواندن 
يك متن در برابر ميكروفن . تنها عش��ق و عاطفه مي تواند 
انس��ان ها را به هم پيوند دهد. اين احس��اس و انديشه من 
است؛ همان كاري كه در تالش هستم با صدا و كالم خود 

امروز انجام دهم.

گفت وگوي اختصاصي با ورونيك سژه، موسيقيدان، داستان سرا و برنامه ساز راديو فرهنگ فرانسه

احساس شادماني با موسيقي ايران زمين
سيدعليرضا ميرعلينقي

موس�يقي آكادميك، اركس�ترال به كدام سو در حال حركت اس�ت؟ اين پرسشي است كه 
بسياري از كارشناسان موسيقي و ساير دست اندركاران اين هنر پاسخ هاي متعدد و متنوعي 
را براي آن در نظر گرفته اند اما اكثر صاحبنظران در اين زمينه معتقد هس�تند كه موسيقي 
كالس�يك و آكادميك با نوعي فترت و ش�ايد ركود مواجه اس�ت. اين نگراني از آنجا ناشي 
مي شود كه چرخه اقتصاد و موسيقي بر محور موسيقي پاپ و تا حدودي راك مي گردد و نه 
موسيقي كالسيك. مصرف گرايي مدرن باعث شده تا بسياري از الگوهاي فرهنگي و هنري 
به طور كلي واژگون و نحوه يا ش�كل هاي ديگري جايگزين آن شود. حال موقعيت موسيقي 
كالسيك به امري تقديري تبديل شده است. اين دغدغه ها و نگراني ها را مي توان در كالم و 
گفتار »ورونيك سژه« تهيه كننده برنامه هاي موسيقي در راديو فرهنگ فرانسه نيز حس كرد. 
سژه تنها يك برنامه ساز نيست بلكه يك موسيقيدان و نوازنده برجسته ويلنسل و كنترباس 
نيز هست. برنامه هاي وي مورد توجه بسياري از فرانسوي زبانان قرار گرفته است تا حدي كه 
روزنامه معتبر لوموند در توصيف سژه و برنامه هايش مي نويسد: »ورونيك سژه هم موسيقيدان 

است و هم داستان سرايي كه شنيدن موسيقي را با تخيل و تصويرسازي ذهني همراه مي كند. 
اين هنر سژه است؛ هنري كه مابين موسيقي و تمايالت ملودراماتيك به رفت و آمد مي پردازد. 
وي راهي را تجربه مي كند كه در آن ضرباهنگ كلمات با اصوات و رنگ ها تركيب مي شود تا 
محتوايي هماهنگ به مخاطب ارايه كند؛ محتوايي تخيلي و ذهني كه شكيبايي و تجربه هاي 
متفاوت�ي را در ش�نونده برمي انگيزاند. برنامه هاي او نوعي كنكاش و جس�ت وجو به ش�مار 
مي آيند.« سژه برنده چندين جايزه معتبر در زمينه موسيقي و ادبيات است: جايزه آدكس، 
لويي آماده، جايزه جهاني شعر و نيز جايزه اول كنسرواتوار موسيقي پاريس، در زمينه تحليل، 
سولفژ و موسيقي مجلسي. وي داراي درجه تخصصي دكترا در زمينه تئوري موسيقي است. 
آشنايي سژه با موسيقي ايران و نيز ادبيات فاخر اين سرزمين، بسيار جالب توجه است و به 
دليل همين آشنايي تا به حال در چندين برنامه به معرفي موسيقي و ادبيات معاصر و كالسيك 
ايران پرداخته. وي با عالقه خاصي به پرسش هاي ما توجه كرد و به آن پاسخ داد كه بخشي از 

اين گفت وگوي صميمانه پيش روي شماست.

ضياءالدين ناظم پور*عليرضا اميرحاجبي

مريم تاجيك: مي گويند س��يب شيرين است و ُسل 
اين بار بر آن ش��د تا با طعم ش��هدآگين سيب، رنج هاي 
ناگفته زميني را به نسيان سپرده و بي واسطه، آدميان و 
خلوص شان را خطاب كند. دوازدهمين مجموعه آنسامبل 
ُسل با تمركز بر فلسفه موسيقي و ژرفاي هنر در اختيار 
دوستداران موسيقي كالسيك قرارگرفت. فضاي اين كار 
آميزه اي از آداجيو و آندانته تا حركات هماهنگ اس��ت 
كه از س��طحي ترين اليه هاي روح تا پنهان ترين زواياي 
آن را – ك��ه گاهي همگان از آن فرار مي كنند- به بازي 

مي خوان��د.  اولين آوا از »زيبابين« )kaleidoscope(؛ 
مجموعه قطعات براي ويلن، اثر س��زار كويي آهنگساز 
روس است. اين قطعه چهاردقيقه اي- Orientale - در 
واقع شالوده اين مجموعه قطعات بوده و با پس زمينه اي 
آرام و ممتد، گويي ش��نونده را از خواب بيدار مي كند. 

نواي بعدي كه برگرفته از اپراي خشايار شاه َهندل است، 
هن��وز همان تم آرام را دنبال مي كند. اما باخ و تارتيني 
اين آرامش را به هم زده تا قطعه ششم كه به قول سازنده 
آن، »گلوك« نواي سازها با هم در فرم اپرايي به حمايت 
از درام  ب��ر مي آيند. در ادام��ه، باز نواها اوج گرفته و در 

فرم هاي روندو و سرناد، شنونده را به بازي مي خوانند تا 
قطعه سيزدهم كه سزاركويي انگار با همان نواي آرام و 
ممتد آرامش را به ميان مي آورد و در آخر بازي كس��ي 
مي گويد كه بع��د از يك روياي زيبا بايد حركت كرد و 
اين همان كنده ش��دن از زمين و حيله هاي آن اس��ت 
كه گريبانگيرمان نشود تا شايد به رهايي بينديشيم كه 
گرچه س��خت اما شيرين است. گفتني است، اطالعات 
 بيش��تر در مورد اين اثر و آنس��امبل ُس��ل در س��ايت

www.solmehabadi.ir در دسترس است.

نگاهي به آلبوم سيب، كار جديد گروه ُسل 

انديشيدن به رهايي

قفسه 
آهنگ

در صدر تمامي هنرمندان 
موسيقيدان ايران، دو نام براي من 
حايز اهميت بيشتري است. اول 

استاد حسين دهلوي كه از شاگردان 
استاد ابوالحسن صبا بودند كه نحوه 
جديدي از آهنگسازي را به جهان 

معرفي كردند و دوم استاد 
»حسين عليزاده« آهنگساز 
و نوازنده چيره دست سه تار
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