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امیر بکان، آهنگساز و مدرس دانشگاه

جامعه موســیقی و بهتــر بگوییم 
جامعه جهانی، یکی از تأثیرگذارترین 
موســیقیدانان و آفرینش گر اصوات 
جادویی و سحرکننده خود را از دست 
داد. ششم جوالی امسال روز خوبی نبود 
و شــاید روزگار هم از فقدان او غمگین 
است. واقعاً به او چه صفتی باید اطالق 
کرد؟ مرد هزارچهره؟ همه فن حریف؟ 

یا خداوندگار موسیقی؟
آری! انیــو موریکونــه آهنگســاز 
برجســته، یکــی از بی نظیرتریــن و 
تأثیرگذارترین موسیقی دانان فیلم و 

صحنه، در 92 سالگی جاودانه شد.
 او بســیاری از خاطرات زیستی ما 
را شــکل داد. تأثیــر آفرینش های او 
به خصوص درزمینه موســیقی متن 
فیلم هــا و آثــار متعــدد تلویزیونی، 
طی حدوداً 60 ســال، میراثی غنی از 
ملودی ها و موسیقی های ماندگار، در 
ذهن و حافظه شنیداری بشریت ثبت 
کرده که کمتر کســی به ایــن افتخار 

نائل آمده است.
با موســیقی متن فیلــم ماندگار 
»سینما پارادیزو«، با تم عاشقانه ملودی، 
موریکونه، بســیاری عاشــق شدند. 

سکانس بسیار معروفی که تم در آنجا 
استفاده شده و تأثیر شگفت انگیز این 
تم را همگان در فیلم درک و احســاس 
کرده اند. به راســتی او با این فواصل و 
هارمونی، چه جادویی به پا می کند که 
این چنین در عمق وجود می نشیند و 
انســان را تا مدت ها استحاله می کند؟ 
گویی، او جدای از فرایند کمپوزیسیون 
و معماری اصوات، بــه تک تک نت ها 
جان بخشی می کند و عالوه بر هندسه 
نت ها، به تعریفی دیگر از زوایای دیده 
نشده موسیقی می رسد که کمتر کسی 
به این نقطه نائل آمده است. نت های او 
سراسر زندگی هســتند. با موسیقی او 
می توان زندگی را مفهومی دیگر بخشید. 
او راز هارمونی عاشقانه را به خوبی یافته و 
آن چنان آن ها را کنار یکدیگر می چیند 
که گویی خداوندگار این اصوات است. 
موسیقی های او را همگان شنیده اند. 
در فیلم هــای به اصطالح »وســترن 
اسپاگتی« که خالق آن ها سرجیو لئونه 
ایتالیایی اســت.کارگردان بسیاری از 
فیلم های وسترن ایتالیایی که موسیقی 
این فیلم ها نیــز جــزو ماندگارترین 
موســیقی متن و تم های به یادماندنی 
اســت. موریکونه در اســتفاده از همه 
ظرفیت های صوتی برای بهتر نزدیک 

شدن مخاطب به فیلم و البته دستاوردی 
غیر از تصویر و داستان را نیز به او هدیه 
می کند و آن در موسیقی متن به اصطالح 
 Main Theme ،»تم »بکر و بدیــع
نامیده می شود. او در آفرینش تم بکر و 
بدیع، سرآمد است. در فیلم »خوب، بد و 
زشت« صدای سوتی که با دهان نواخته 
می شود را با موسیقی به اصطالح کابویی 
با هارمونی و سازبندی متناسب موضوع، 
در هم می آمیزد؛ و صدای نوعی گرگ 
محلی در صحرای نــوادای آمریکا را به 
نام »کویوت« دستمایه تم اصلی فیلم 
قرار می دهد و آن شاهکار خلق می شود.

 در فیلم مأموریــت، Mission، با 
بازی درخشــان رابرت دنیرو و جرمی 
آیرون، تم »پدرگابریل« که برای ساز 
ابوا نوشته شــده و یکی از ماندگارترین 
ملودی های فیلم اســت، را می آفریند 
که حتی بر روی آن اشعاری با زبان های 
مختلف نیــز ســروده شــده و اجرا 
می شود. یکی از نکات ظریف و خالقانه 
موریکونــه، اســتفاده از ظرفیت های 
کاراکترهای داستان به عنوان متریال 
برای ساخت موســیقی است. جدای 
از ســاخت ملودی هــای عاشــقانه و 
حماســی و فانتزی بــرای فیلم ها در 
ژانرهای مختلف، او دســت به کارهای 

شــگفت انگیزی می زنــد. در فیلــم 
اورکا،Orca بــه کارگردانــی مایکل 
اندرســون، که در مــورد نهنگ قاتلی 
است که ماجراهایی را با یک شکارچی 
نهنگ دارد و نقش شکارچی را ریچارد 
هریس فقید بازی می کند، در این فیلم 
صــدای نهنگ را دســتمایه تم اصلی 
کرده و با آرانژمان های مختلف و البته 
با یک صدای متزوسوپرانوی متفاوت 
ازنظر رنگ صوتی، دقیقاً صدای نهنگ 
را با همان فرکانــس ارائه و در الیه های 
مختلف با هارمونی های متفاوت ارائه 
می دهد که بسیار شنیدنی است و فیلم 
بسیار دردناکی نیز هست، به طوری که 
شنونده با نهنگ قاتل همراه می شود و 
این تأثیر هنر موسیقی و قدرت آفرینش 
موریکونه را به اثبات می رساند. هر فیلمی 
که انیو موریکونه برای آن موســیقی 
ساخته جزو برجسته ترین هاست. در 
فیلمی به کارگردانی برایان دی پالما با 
عنوان »تســخیر ناپذیران« یا »دست 
نیافتنی هــا«، Untouchables  با 
بازی درخشان شون کانری، رابرت دنیرو 
در نقش گانگســتر معروف نیویورک 
»آل کاپون«، کوین کاســتنر و اندی 
گارســیا، در فانفار و مقدمه موسیقی 
را می نویســد که در پس تاریکی ها و 
خشونت گانگســترهایی که به قاچاق 
و ترور مشغول هستند، می توان طلوع 
خورشــید و کنار رفتن تاریکی ها را در 
موسیقی درک و دریافت کرد و همچنین 
درصحنه های تغزلی و عاشــقانه ساز 
ساکســیفون را با نوایی جادویی به کار 
گرفته و لحظات عاشقانه و ملودرامی را 
برای شــنونده به ارمغان می آورد و این 
نشانه نبوغ آهنگساز در خلق موسیقی 
اســت. در فیلــم »روزی روزگاری در 
آمریکا«، ســاز پن فلــوت را به عنوان 
ســراینده درام انتخاب می کند و سیر 
زندگی بچه ها را تا دوران بزرگ ســالی 
و دگردیســی آن ها برای رســیدن به 
دنیای خیالی خود در آمریکا و رسیدن 
به زندگی ایده آل را، با زبان موســیقی 
تصویر می کند که این موسیقی هم جزو 
شاهکارهای تاریخ موسیقی فیلم است.

موســیقی موریکونــه فقط یک 
موســیقی با تعدادی ملــودی زیبا و 
زمزمه پذیر نیســت. موسیقی او، خود 
زندگی است با همه فراز و نشیب های 
آن. بــا همه لحظات شــیرین و تلخ، با 
همه نیســتی ها و هســتی ها، بعضی 
مواقع موسیقی او در اشک یک پسربچه 
تجلی پیدا می کند یا در چشمان تشنه 
زندگی در وسط صحرای نوادا. موسیقی 

موریکونه خود زندگی است.
موســیقی او حاصل یک کاوش و 
کنکاش کائناتی است. او خود انسانی 
زالل و آســمانی است و موسیقی او نیز 
آینه تمام نمای اوست. او راوی زندگی 
است. وقتی از غم و حزن صحبت می کند 
در عمق جــان می نشــیند و وقتی از 
حماســه صحبت می کند انسان را به 
احساسی غرورانگیز وا می دارد. او فقط 
خداوندگار ملودی های عاشقانه و تغزلی 
نیست و در لحظاتی آن چنان با موسیقی 
خود فانتزی می آفریند که گویی راوی 
یک اثر کمدی تمام عیار اســت و این از 
ظرایف کار اوست. موسیقی متن فیلم
Buddy Goes West  به کارگردانی 
مایکل الپو و بازی باد اسپنســر یکی از 
نمونه های بارز آثــار فانتزی موریکونه 

است.
موریکونه در طی 60 ســال، بیش 
از 400 موسیقی متن برای فیلم های 
ســینمایی و تلویزیونــی آمریکایی 
و اروپایی نوشــت. طیف وســیعی از 
موسیقی برای ژانرها و گونه های مختلف 
سینمایی پلیســی، جنایی، عاشقانه، 
ملودرام، حماسی و اجتماعی و کمدی. 
تسلط او در نوشــتن موسیقی متن با 
گونه های مختلف او را به آهنگســازی 
همه فن حریــف معروف کــرده بود. 
استقبال او برای نوشتن موسیقی متن 
به کارگردان و گروه ســازنده این امید 
را مــی داد که کاری ماندگار ســاخته 
خواهد شد و اغلب چنین بود. او زندگی 
را می شناخت و با دســتی پر به میدان 
می آمد و همگان را شگفت زده می کرد و 

به راستی او »خالقی خالق« بود.
 تســلط به موســیقی کالسیک و 
خصوصاً ساز ترومپت که ساز تخصصی 
او بود در رپرتوار غنی ایشــان، بیش از 
صد اثر برای صحنه در حوزه موسیقی 
مستقل اســت که هرکدام نیز در نوع 
و فرم خود شاهکار اســت. البته مردم، 
بیشتر انیو موریکونه را به آهنگساز فیلم 

و تلویزیون می شناسند. او از نسلی است 
در حرفه موســیقی متن برای تصویر، 
که به ایــن حرفه منزلت داده اســت 
همچون پیشــینیان خــود مثل پدر 
موسیقی فیلم »مکس اشتینر« فقید 
و دیگرانی مثل جری گلد اســمیت، 
موریس ژار، ران گودوین ، ویلیام والتن، 
جان ویلیامز، هوارد شور و خیلی های 
دیگر که با حضورشــان در سینما، به 
موضوع موســیقی متن، کــه یکی از 
تکیه گاه های فراینــد و محصول فیلم 
اســت و به عنــوان ارکان »تألیف« در 
سینما به حساب می آید، غنای هنری 
و فرهنگی بخشــیده و آثاری که بدین 
عنوان و به صورت مســتقل در کنار به 
اکران رفتن فیلم منتشر می شود واژه

Soundtrack  اطــالق می گردد که 
خیلی از دنبال کننــدگان فیلم های 
ســینمایی اقدام به نگهداری و آرشیو 
ســاندتراک های فیلم های سینمایی 
ماندگار می کنند و قطعاً آثار موسیقی 
متن انیو موریکونه فقید جزو همین آثار 
است. شاید غلو نباشد بگوییم همه اهل 
زمین حداقل یک بار اثری از او را شنیده 
و زمزمه می کنند. با موسیقی موریکونه 
می توان زندگی کرد. شاد شد، عاشق شد 
و در بهت و حیــرت فرورفت. او همواره 
همراه ماست چون موسیقی او در ذهن و 
ضمیر ما و در حافظه بلندمدت ما حضور 

دارد و در کائنات نیز منعکس است. 
 پس، بدرود »مایسترو موریکونه« 
و ســپاس از شــما کــه برایمــان 
یادگارهای ماندگاری گذاشتید، پس 
می شــود هم چنان، »عاشق شد« و 

»عاشق ماند«.

موریکونه، خالق جاودان های موسیقی فیلم جاودانه شد

بدرود مرد مقدس

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

استعفا در دفتر موسیقی 
حسین زمان مجوز نگرفت

ترانه »برادر جان« به 
ترانه سرایی »علی اکبر 
یاغی تبار« و با صدای 
»حســین زمان« به 
دلیل تشابه اسم آن با 
ترانه ای که سال ها پیش 

در ایران قبل از انقــالب »داریوش اقبالی« خوانده 
مجوز نگرفت. بعد از شــش ماه و نیم انتظار، نهایتاً 
ترانه برادر جان با صدای حســین زمان ازنظر دفتر 
موسیقی فاقد شرایط کسب مجوز و اجرا اعالم شد. 
دفتر موسیقی دلیل این مساله را شباهت محتوایی 
آن به ترانه برادر جان داریوش اقبالی بیان کرده است. 
همچنین اعضای شورای شعر هم به حسین زمان 
گفته اند: »چون نگران خودت بودیم مجوز ندادیم!«. 
جالب اینجاست که برای کنسرت زمان این اثر مجوز 
گرفته بود و ضمن اینکه حســین زمان بعد از 17 
سال محرومیت از عرصه موسیقی از سال گذشته 
بدان بازگشته اســت. الزم به ذکر است در ماه های 
اخیر شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی دستخوش 
تغییراتی شده است چنانکه شنیده شده در واکنش به 
این تغییرات سعید بیابانکی از این شورا استعفا کرده 
است. درباره تهدید به استعفای دیگر شاعر حاضر در 
شورای شعر نیز شایعاتی شنیده شده است که در 
اعتراض به روند نامشخص صدور مجوز ترانه هاست. 
دفتر موسیقی شایسته است به منظور شبهه زدایی از 
عملکرد خود به طور شفاف مشخص سازد شعرهای 
نامناسبی که این روزها مجوز می گیرند امضای چه 
کسانی را در زیر برگه تأییدیه شعر همراه دارد که شعر 
تأییدشده برای کنسرت این خواننده، حسین زمان، 
را حاال نامناسب برای صدور مجوز تشخیص داده اند.

    
کرونا در ارکستر سمفونیک تهران 

در چند روز گذشته 
مطلع شــدیم یکی از 
اعضای گروه کر ارکستر 
سمفونیک تهران نیز به 
کرونا مبتال شده است. 
بهرام اهلل وردی با انتشار 

فایل صوتی از اینکه نادانسته شاید ناقل بیماری در 
بین اعضای ارکستر بوده باشد از تک تک همکارانش 
عذرخواهی کرده است. با این وضعیت اما مشخص 
نیست حاال که ارکستر سمفونیک از دی ماه گذشته 
به سبب گذاشتن و رفتن شبانه شهرداد روحانی به 
آمریکا بدون رهبر مانده اســت و تکلیف مشخصی 
ندارد و در چهار ماه ونیم گذشته که به سبب شیوع 
بیماری کرونا فعالیت های اجرایی موسیقی تعطیل 
است چرا اعضای ارکستر ســمفونیک برای ضبط 
موسیقی مشغول هستند؟ آن هم وقتی نه سامان و نه 
رهبری دارند نه شرایط سالمتی بر کشور حاکم است! 
مدیریت حاکم بر بنیاد رودکــی چگونه مدیریتی 
هست که ارکستر بدون رهبر و تمرین را در روزهای 

شیوع سهمگین بیماری کرونا به کار وا می دارد؟
    

وضعیت نامشخص جشنواره 
موسیقی فجر

بعــد از نزدیک به 
5 ماه کــه از برگزاری 
جشــنواره موسیقی 
فجر دوره سی و پنجم 
در بهمن ماه سال 98 
کــه می گــذرد هنوز 

مشخص نیست تکلیف وضعیت جشنواره امسال 
چگونه است. ضمن اینکه مطابق آیین نامه مصوب 
جشنواره موسیقی فجر، دفتر موسیقی می بایست 
در روز اختتامیه دبیر دوره آتی را مشــخص سازد 
که در اســفندماه 98 این گونه نشــد و تاکنون نیز 
مدیر دفتر موسیقی اهتمامی به رعایت آیین نامه 
جشنواره موسیقی فجر نداشته است غیرازاینکه تنها 
اصرار بر تغییر آیین نامه داشته عمالً چیز دیگری در 
خصوص جشنواره موسیقی فجر اتفاق نیفتاده است. 
همچنین جلسه نقد و بررســی دوره آخر با حضور 
رسانه ها و اهالی موســیقی نیز هنوز برگزار نشده 
است. از شفافیت مالی نیز در این دوره هنوز خبری 
نیست و از میزان هزینه دوره برگزارشده نیز آماری 
هنوز بعد از گذشت 5 ماه منتشرنشده است. ای کاش 
از میزان عالقه مدیر دفتر موسیقی به تغییر آیین نامه 
موجود، اندکی به رعایت این موارد گفته شده در باال 

که در آیین نامه هم قید شده اختصاص می یافت.

نوا

موسسه »خانه هنر خرد« به مناسبت زادروز احمد پژمان، 
آهنگساز برجسته موسیقی کشورمان، یک اثر منتشرنشده 
این هنرمند را هفته گذشته در فضای مجازی منتشر کرد. این 
اثر به مدیریت هنری علی صمدپور در انتشارات موسسه خانه 

هنر خرد منتشر و بر وب سایت »بیپ تیونز« عرضه شده است.

احمد پژمان در توضیح این قطعه در گفتگویی که بر روی 
صفحه اینســتاگرام »خانه پایور« قرارداد چنین گفته است: 
»سال 1964 برای تحصیل در رشته آهنگسازی عازم کشور 
اتریش، شهر وین، شدم. در سال دوم آکادمی یک قطعه به نام 
»کنسرت برای 9 ساز« نوشتم و با راهنمایی استادم »توماس 

کریستیان داوید« آن را تمام کردم که با پیشنهاد و کمک ایشان 
در رادیو وین این موزیک را اجرا و ضبط کردم. سال بعد، 

در کالس ارکستراسیون قطعه ای به نام »راپسودی« 
را می نوشتم که نشان آقای »هاینس سنداور« دادم 
که ایشان عالوه بر تدریس آکادمی در رادیو وین هم 

ارکستری داشتند و هفته ای سه بار با آن اجرا داشتند. 
در ضمن قطعه اورتور »پارســیان« را هم نوشته 

بودم و به ایشان نشان دادم. به من گفتند که هر 
دو اثر را می خواهند در رادیو وین با ارکستر 

سمفونیک ضبط  کنند. قطعه »راپســودی« را ضبط کردند 
اما متاسفانه وقت نشد که قطعه  »پارسیان« را ضبط 
کنند. پس از پایان تحصیل و بازگشــتم به ایران به 
علت مشغله زیاد این اثر را فراموش کردم، امسال بعد 
از50 سال باالخره آن را دوباره پیدا و برای کوئینتت 
سازهای زهی تنظیم کردم و تغییرات زیادی 
به آن دادم و اثــری که االن می بینید 
بازسازی همان قطعه ای است که 

خیلی عوض شده.«

در زادروز احمد پژمان؛ 

قطعه 50 ساله پارسیان منتشر شد

بیتا یاری

موسیقی در شرایط امروز ما چه معنایی دارد؟ 
شاید معنای موسیقی را بسیاری نوشته باشند، 
اندیشمندانی نیز در عمق کلمات به جستجوی 
آن پرداخته و چندوچون آن را بررسی کرده باشند 
و به لحاظ ذاتی آن را واکاویده و دست آخر تعریفی 
از آن ارائه داده باشند. موسیقی بالذات چیست؟ 
چه کارکردی دارد؟ و حاال چه جایگاهی امروز در 
تصوراتمان از آن داریم و چه جایگاهی را در امروز به 

دست آورده است؟ 
در این چند دهه زندگی کم ســخت نبوده و 

روزگار هم، اما موسیقی هرچند مبهم و با وضعیت 
نامشخص وجود داشته، جســتان و خیزان به راه 
ادامه داده و آهسته و پیوسته به عنوان هنر صرف 
در حال تقال بوده است. اما حاال چند ماهی می شود 
که از شیوع بیماری عالم گیر کرونا گذشته و در این 
نزدیک به 5 ماه گذشته اولین چیزی که به علت 
شرایط واگیری بیماری تحمیل شده است توقف 
فعالیت های موسیقی و تمامی کنسرت هاست. 
تعطیلی بسیاری از آموزشــگاه ها و فقر حاکم بر 

خانواده های اعضای آن هاست.
این روزها ما به تحلیلگران اجتماعی موسیقی 
نیازمندیم که موســیقی را در شــرایط امروز ما 
معنا کنند. که موســیقی اکنون چیســت؟ هر 
چه بیشتر می گذرد و هر چه شــرایط زندگی در 

شیوع بیماری کویید 19 سخت تر می شود بیشتر 
فکر می کنم که موســیقی چیزی از جنس رفاه و 
امنیت و فرهنگ است. چیزی از جنس امید است. 
چیزی از جنس زندگی. چه روزهایی بودند که به 
سالن های کنسرت می رفتیم و به تماشای اجرای 
موزیســین های دلخواهمان می نشستیم. چه 
روزهای خوبی که با شور و شوق بسیار زیاد به انتظار 
خرید بلیت کنسرت موردعالقه مان می نشستیم 
و روزشماری می کردیم تا روز کنسرت فرابرسد 
و هنرمند محبوبمان را در حال اجرای موسیقی 
ببینیم و در موسیقی غرق شویم. این تصویر حاال 
که تمامی فعالیت های موسیقی تعطیل شده اند 
چیزی از جنس آرزوســت و آرزو برای اینکه این 

روزهای ازدست رفته دوباره برگردند.

خرید بلیت کنســرت و هزینه کــردن برای 
موسیقی در جایی که موسیقی برای دولتمردانش 
هیچ اهمیتی ندارد مگر بــرای جنجال و دعوای 
سیاســی و یا حذف آن قدرت نمایی برای حریف 
معنا می شود، کاری است اساساً فرهنگی و اکنون 
می بینیم آن هایی که مخالف موســیقی بودند 
چقدر خشنودند که بدون کوچک ترین حرکتی 
توانسته اند آن را تعطیل کنند. بازگشایی دوباره 
کنســرت ها که تقریباً با جامعه هل داده شــده 
به ســمت فقر، چیزی از جنس امیــد به بهبود 
شرایط اســت و معنای رفاه را نیز با خود توأمان 
دارد. حاال می فهمیم که کنســرت رفتن در رفاه 
نسبی بودن طبقه متوســط بوده است و اکنون 
همان طبقه به لحاظ شــرایط سخت اقتصادی 
 به سختی شاید رنگ رفاه نسبی را که داشت ببیند. 
با انبوه آموزشگاه های موسیقی تعطیل شده که 
روزگار پر از محنت و سختی را بر مدرسان موسیقی 
تحمیل کرده،  کار فرهنگی آموزش دچار مشکل 

شده است و امید به بهبود آن در این شرایط ناممکن 
است. یعنی همچنان موسیقی چیزی از جنس 
آرامش و امنیت برای خانواده موزیسین ها بوده که 

اکنون به خطر افتاده است. 
موسیقی هرچند در عزا و شــادی ها جایگاه 
کارکردی دارد؛ اما حضور دوباره موسیقی پس از 
شرایط سخت تحمیل شده به موزیسین ها یعنی 
شادی. آوردن شادی به خانواده های موزیسین ها و 
مردمی که ترس گرفتاری و بیماری کرونا امنیتشان 
را به خطر انداخته و روحیه آن ها را مخدوش ساخته 
است ضمن اینکه تعطیلی کسب وکارها نیز آن ها را 
به فقر گرفتار کرده. این یعنی موسیقی چیزی از 
جنس زندگی است برای همه جامعه چه آن هایی 
که به دیدن کنسرت ها می روند چه آن هایی که 
موسیقی کسب وکار آن هاســت. این زندگی هر 
چه زودتر باید برگردد وگرنه شــمع جان جامعه 
موسیقی بیشتر آب خواهد شد و بازگرداندن آن به 

زندگی کاری دشوارتر.

موسیقی در شرایط امروز ما چه معنایی دارد؟

حال خوب، امید و چیزی از جنس زندگی

دنگ و دونگ

یکی از نکات ظریف و 
خالقانه موریکونه، استفاده 
از ظرفیت های کاراکترهای 

داستان به عنوان متریال 
برای ساخت موسیقی است. 

برای مثال در فیلم اورکا که 
در مورد ماجراهای نهنگی 

قاتل است؛ دقیقاً صدای 
نهنگ را با همان فرکانس 

و در الیه های مختلف با 
هارمونی های متفاوت ارائه 
می دهد که بسیار شنیدنی 

است
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