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لیال موسی زاده

آهنگسازی پیشکســوت، زبده 
و گزیده کار کــه در خلوت و تنهایی 
بــه دوراز هیاهــو به دل مشــغولی 
خود، آفریدن نت های موســیقی و 
آهنگســازی، می پردازد هرازگاهی 
نیز آثاری منتشر می سازد که بیش 
از هر چیز نشــان دهنده قلب تپنده 
موسیقی در ذهن اوست و پایداری 
و اســتقامتش در هنری کــه با آن 
زیسته. فوزیه مجد اکنون 81 سال 
از عمر پرثمرش می گذرد و هنوز هم 
نبض موسیقی ذهن او قدرتمندانه 

امید می پاشــد و نت ها را می رویاند. 
در ایــن ســال ها او در هرجایی که 
سخنی از موسیقی معاصر بوده است 
حضوری پررنگ و وزین داشــته. و 
این روزها آخرین نوشــته های او در 
قالب سی دی مشترک با امیرمهیار 
تفرشــی پور به نام »فراقی« منتشر 

و در شب اجرا رونمایی شده است.
آخرین روز آبان ماه در کنسرتی 
که در فرهنگسرای نیاوران کنسرت 
کوارتت آتالس از کشور دانمارک به 
روی سن رفت و قطعه رؤیا زمین از 
آلبــوم فراقی نیز توســط این گروه 
به اجرا درآمد. آلبوم فراقی شــامل 

6 ترک موسیقی است که شامل دو 
اثر از امیرمهیار تفرشی پور و دو اثر از 
بانو فوزیه مجد است. دو اثر به نام های 
رؤیا زمیــن و فراقی از نوشــته های 
خانم مجــد هرکــدام دو موومان/

پویه دارد. 
کوارتت زهی آتالس در کنسرتی 
که شامگاه پنجشــنبه گذشته اجرا 
کردند رپرتواری از موسیقی معاصر 
را بــرای اجرا چیــده بودنــد. ابتدا 
قطعــه ای از امیر بکان اجرا شــد. او 
فوگی را در اختیار ایــن برنامه قرار 
داده بود که به گواه آهنگســاز پس 
از اجرا، کوارتت آتــالس به خوبی از 

عهده اجرای آن برآمد و آهنگســاز 
را از آن خشنود ســاخت. قطعه ای 
کــه تنها بــه نت اثــر، آهنگســاز 
و نوازندگان دسترســی داشــتند 
 ازاین رو قضاوت شنوندگان به اندازه

 صاحب اثر موثق نیست.
در ادامه قطعه زمان های گسسته 
از امیرمهیار تفرشــی پور اجرا شد 
که آن را به فوزیه مجــد اهدا کرده 
اســت. تفرشــی پور معتقد است: 
»»زمان هــای گسســته« به طور 
مســتقیم فرم هــای چرخشــی را 
تداعی می کند. این قطعه می تواند 
به عنوان یک دایره کــه با آکوردی 

پایــدار پایان یافته توصیف شــود، 
به گونه ای که این امکان را برای فرد 
فراهم می کند تا بعد از رســیدن به 
پایان موســیقی آن را دوبــاره آغاز 
کند. در زمان های گسســته مفهوم 
اختالف و تعادل موقت روشــنایی و 
تاریکی است که زمینه ساز موسیقی 
می شود.« آهنگســاز از اجرای این 

قطعه ابراز خشنودی کرد.
و در انتهای بخش ســوم، قطعه 
رؤیا زمیــن به آهنگســازی فوزیه 
مجد اجرا شد. رؤیا زمین دو موومان 
دارد. و آنگونه که آهنگســاز درباره 
این اثر در بروشــور آلبــوم توضیح 
داده: »موومــان اول بــا تک نوازی 
ویولن آغاز می شــود شاید پرنده ای 
آواز ســر داده ولی ناگهــان غرش 
ویولن ســل فضا را نــاآرام می کند. 
یک نقش و نگار)موتیف( جدید سه 
نتی، البمل یا الکرن، سی، البمل یا 
الکرن تا پایان ایــن موومان فضا را 
در اختیار می گیرد و شــنونده را به 
سمت موومان دوم هدایت می کند. 
حالت و احساس موومان دوم ظریف، 
شکننده، آوازگونه و در حال و هوای 
آواز معرفی شــده، ایــن موومان تم 
مشخصی دارد که در شروع اجزای 
آن به ترتیب توسط چهار ساز نواخته 
می شود و به شکل یک گام نخست 
پایین و سپس باال می رود و همواره 

حضور دارد. 
هر بار با تغییر شکل و دگرگون؛ 
حتی در بخش Lento به شــکل 
جویبــاری روان و جــاری ملودی 

رمانیتک اول را دنبال می کند. و در 
نزدیک پایان کوارتت، ویولن اول با 
یک ملودی احساساتی و اندوهگین 
وارد صحنه می شود و به تدریج سایر 
سازها را درگیر می کند، با تغییر تمپو 
و ماتریال و قرارگرفتن مواد تماتیک 
در محدوده صوتی بسیار زیر با یک 
پیوموسو یا تحرک بیشتر، موسیقی 
با ســبکی و آرامش بیشتر به سوی 
پایان می رود.« به طورکلی به گفته 
خانم مجد، ســاختار موسیقایی آن 
اشاره به موســیقی دستگاهی دارد 
و از فواصل دســتگاهی نیــز در آن 

استفاده شده است.
نخســتین اجــرای کوارتــت 
رویازمین در ســال 2008، ســال 
1387 در نیویورک توســط اعضای 
ارکستر مجلســی باربد با مدیریت 
رامیــن حیدربیگــی و نوازندگی 
سیروس بروخیم، ویولن اول صورت 
گرفته است. اجرایی که فوزیه مجد 
را کامــال راضی نکــرده و اجراهای 

دیگر نیز.
شــاید ایــن مســاله مهم ترین 
اتفــاق در این کنســرت همین بود 
که سه آهنگساز در حوزه موسیقی 
معاصر نســبت به نحــوه اجرای اثر 
خود موضعی یکســان نداشــتند و 
این معنای همان رویداد موســیقی 
پس از نوشته شــدن قطعه توسط 
آهنگساز اســت که می تواند در هر 
اجرا بازنمایــی و نمودی متفاوت، از 
مرود تا قابل قبول و تحسین شــده 

بیابد.

نگاهی به کنسرت رونمایی آلبوم »فراقی« به آهنگسازی فوزیه مجد و امیرمهیار تفرشی پور

ازمردودتاتحسینشده

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جایزه ساالنه بیتا به کیهان کلهر 
اهدا شد

چهارشنبه بیست و نهم آبان ماه برابر با بیستم 
نوامبر در مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد 
جایزه ساالنه بیتا به کیهان کلهر اهدا شد. این جایزه 
که از ســال 2008 بنا نهاده شده اســت ساالنه به 
بزرگان ادب و هنر اهدا می شود. الزم به ذکر است در 
سال گذشته این جایزه به فاطمه واعظی مشهور به 
پریسا و در سال 2010 به محمدرضا شجریان تعلق 
گرفته بود. در این مراسم پس از اهدای جایزه، کلهر 

به اجرای موسیقی پرداخت.
    

19هزار ترانه در صف مجوزگیری
مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حاشــیه دیدار از جشنوراه نوای خرم با 
اشاره به وضعیت ترانه هایی که در موسیقی پاپ مورد 
استفاده قرار می گیرد، گفته است: » بخش زیادی 
از فعالیت های دفتر موسیقی متمرکز بر موسیقی 
پاپ اســت به طوری که اکنون ۹۵ درصد وقتمان 
صرف رسیدگی به موضوعات این نوع از موسیقی 
می شــود. اکنون 1۹ هزار ترانه برای اخذ مجوز به 
دفتر موسیقی ارسال شده که بعضا در برخی از آنها از 
کلمه هایی استفاده شده که نمی توان آنها را عنوان 
کرد اما وظیفه خودمان می دانیم که نسبت به اصالح 
وضعیت شعر و ترانه در آثار موسیقایی تالش های 

بیشتری را انجام دهیم.«
    

وزارت ارشاد مخالف معافیت مالیاتی 
موسسات فرهنگی هنری است

علی اصغــر کاراندیش، معــاون حقوقی و امور 
مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به پیش نویس 
جدید الیحه اصالح برخی قوانین و مقررات مالیاتی 
که بر اساس آن پیشنهادهای لغو معافیت مالیاتی 
کلیه فعالیت های فرهنگی-هنری در حوزه هایی 
چون انتشارات، تئاتر، سینما و موسیقی )مشمول 
مالیات با ضریب 2۵ درصد( دیده شده است، اظهار 
کرد: »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه 
با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مخالف است و مراتب 
این مخالفت را به صورت کتبی به مراجع مربوط اعالم 
کرده است و هم در معاونت توسعه مدیریت منابع و 
هم در معاونت حقوقی هم پیگیــری الزم را انجام 

داده است.«

موسیقی بلوچستان

موسیقی نواحی ایران 7۵
از طرب تا خلسه: آهنگ های بلوچی

پژوهش، ضبط و نگرش متن: ژان دورینگ
ناشر: ماهور 13۹8

در فرهنگ بلوچ ها، موسیقی مردان و زنان را از 
تولد تا مرگ همراهی می کند. مانند شپتاکی، که 
زنان شش شب متوالی پس از تولد کودک می خوانند 
تا موتک یا آواز سوگواری که زنان در مراسم تدفین 
می خوانند. موسیقی کودک را می خواباند )لیلو(، 
به مراسم ختنه ســوران و مراحل گوناگون مراسم 
عروســی )ســالُنک، نازینک، لَهرو، هالو و غیره( 
رسمیت می دهد، در مراسم گوآتی درمان می کند، 
در مراسم َدمال، عبادت را تعالی می بخشد، شادی 
می آورد و اندوه را با ســاز و آواز به شکل )الحان( در 
فرم هــای مقامی )زهیریک، زهیــروک، به معنی 
اندوه( بیان می کند. در کل، موســیقی وسیله ای 
است برای بیان شعر: شعر بلوچی، غزل های صوفیانه  
فارسی، و حماسه های بزرگ )هانی و شی ُمرید، ُددا 
باالچ، میر َکمبــر، الال و گرانازو غیره(. آهنگ هایی 
که اینجا ارائه می  شوند متعلق به ناحیه  مکران، در 
جنوب بلوچستان اند )بلوچستان ایران و پاکستان( 
که با آوازهای شمال شرق بلوچســتان فرق دارد. 
موسیقیدانان مکران به راحتی بین ایران و پاکستان. 
و عمــان رفت و آمد می کنند و برخــی از آنها برای 
همیشــه در کراچی اقامت کرده  اند، که بیشــتر 

شیارهای این دو سی دی در آنجا ضبط شده اند.

نوا

نو نوا

لیال موسی زاده

هفته گذشته تنها برای معیشت ایرانیان هفته سختی 
نبود، بلکه برای عالقه مندان موســیقی جدی نیز روزگار 
به سختی گذشــت. هر چه به علت افزایش بهای بنزین 
شرایط پرالتهاب و شورش در کشــور حاکم بود، فضای 
فعالیت جدی در موسیقی نیز تنگ تر می شد. چراکه قطعی 
اینترنت و عدم دسترسی به شبکه های مجازی مانعی در 
سر راه فعالیت اهالی هنر است، اهالی که به واسطه ارتباط 
مستقیم و بدون واسطه در دنیای مجازی خیل هواداران و 

طرفداران را به خود متصل کرده اند و هر رویدادی را در این 
شبکه ها اطالع رسانی می کنند. ازاین رو کارکرد سایت های 
خبری بــرای عالقه منــدان در درجه چنــدم اهمیت و 

اطالع رسانی قرار دارد.
سال هاست که به واسطه حضور شبکه های اجتماعی 
مجازی و گســترش فضای غیر وبی که از آن با عنوان وب 
تاریک یاد می شــود شــیوه دیگری از کارکرد اینترنت 
رســمیت یافتــه و دیگر وب ســایت های شــخصی و 
کامنت گذاری در وبالگ ها از رونق افتاده اســت؛ بخش 
اعظمــی از محتوا، مطالــب و رویدادها در شــبکه های 

اجتماعی مجازی بارگذاری و اطالع رســانی و مستقیماً 
از این طریق به عالقه مندان ارائه می شــود بدون آنکه در 
وب سایت یا روی وب قابل دستیابی باشد. ازاین رو قطعی 
دسترسی به شــبکه جهانی اینترنت و عدم دستیابی به 
شبکه های اجتماعی ضربه مهلکی به رویدادهایی است 

که مستقیماً به هواداران اطالع رسانی می شود. هواداران 
کیهان کلهر، آهنگســاز و نوازنده پرآوازه کمانچه، هفته 
گذشــته قرار بود به خرید بلیت آخرین کنسرت های تور 
شهر خاموش در شــهر تهران به صورت وبی اقدام کنند 
که به علت قطعی سراســری اینترنت بلیت فروشی این 
آهنگساز پرآوازه و بین المللی کنسل شد و برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای آن تحت الشعاع این مساله در هاله ای 
از ابهام قرار گرفت؛ هرچند اکنون می توان در نبود اینترنت 
بلیت فروشــی وبی بر اینترانت کشــوری برگزار کرد اما 
در نبود شــبکه های اجتماعی مجازی اطالع رســانی به 
هواداران کمتر شــدنی اســت و ضمناً دیگر حال خوش 
 آن روزهای پیش از شــوک ناشــی از قطعــی اینترنت 

نیز وجود ندارد.

قطعی اینترنت و عدم فروش بلیت کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر

عدم دسترسی به مخاطب جدی

بیتا یاری

اگر روزگاری نه چندان دور تبلیغات شــهری  
روی بیلبوردها در قرق و از آن ستاره های یک شبه 
پاپ بود و تنها موسیقی پاپیوالر و یا هر چیزی که 
در این سطح گســتردگی برای عموم مردم ارائه 
می شد روی بیلبوردهای بزرگ شهری، از شش 
متری تا اندازه پل عابر بزرگراه ها می رفت حاال دیگر 
موزیسین های برآمده از بستر موسیقی ایرانی که 
اقبال خوبی به فعالیت خویش دیده اند نیز جایی 
روی بیلبوردهای شهری برای خویش گشوده اند؛ 
شهره های برآمده از موسیقی ایرانی که رویکردی 
پاپیوالرتر پیداکرده اند نیــز رقابتی تنگاتنگ با 

یکدیگر برای تصاحب این بیلبوردها دارند. 
سال هاست که بیلبوردهای شهری در مالکیت 
شــرکت های بزرگ و کوچکی اســت که هیچ 
گوشه ای از شــهر را بدون تبلیغات نگذاشته اند 

و آرامش حضور در شــهر را از ما ســلب کرده اند؛ 
آنها مدام تبلیغ کاالی خود را به ذهن شهروندان 
فرومی کنند و چیزهایی را به خــورد روح و روان 
مردم می دهند کــه می خواهند. آن هم به جهت 

کسب منافع خود. 
البته مجال آن نیســت کــه در خصوص آزار 
بصری شــهروندان از بیلبوردهــای تبلیغاتی و 
همچنین خراب کردن زیبایی شــهر سوای آزار 
روحی شــهروندان از تحمیل تبلیغات بگوییم. 
و یا از شــرکت های پرقــدرت و صاحب منافعی 
بنویسیم که دانسته یا ندانسته فرهنگ مردم شهر 
را دستخوش تهاجم خواسته های مادی خویش 
قرار داده اند؛ شرکت هایی که سال هاست کسی 
از نحوه واگذاری، اداره و نظارت بر آنها خبری ندارد 
و نمی داند چه کســانی با چه رویکردهایی برای 
مردم یک شهر تبلیغات می سازند  و روح و ذهن و 
ذائقه آنها را هدف گرفته اند، اما به هرروی پرواضح 
است که اگر در بین این همه تبلیغات در و پنجره، 
لوازم خانگی، شوینده ها، بانک ها، مؤسسات و ... 

اگر اندکی رویدادهای فرهنگی هنری بتوانند در 
بیلبوردها بیتوته کند؛ قدمی رو به بهتر سازی آن 
است هرچند که این کار هم نمی تواند از آزار ناشی 
از تحمیل تبلیغات به شهروندان بکاهد که در ذات 
فلسفه وجودی بیلبوردهاست. و حتی با این کار 
می تواند به عنوان آزاردهی شهروندان توسط رویداد 
فرهنگی نیز تعبیر شود. لکن فارغ از مسائل ماهیتی 
و ذاتی تبلیغات شهری و یا جنس موسیقی های 
روی بیلبورد رفته، که از حوصله این نوشته خارج 
است؛ حضور برخی خوانندگان یا نوازندگان روی 
بیلبوردها به علت سخنان و اظهارنظرهای پیشین 

آنان، مساله را جالب توجه می نماید. 
خردادماه امسال بود که محمد معتمدی اظهار 
داشت به نفع سیل زدگان استان لرستان درصدد 
برگزاری دو ســانس میالد نمایشگاه بین المللی 
تهران است و البته سلطان کنسرت )اصطالحی 
که معتمدی اصرار دارد در موســیقی باید به کار 
گرفته شــود چون افراد قدرتمندی هستند که 
در کار او ســنگ اندازی کــرده و می کنند( مانع 

اختصاص یافتن بیلبورد شهری به این برنامه شده 
است. او در ذیل به کار بردن واژه سلطان کنسرت آن 
را به مافیای موسیقی مربوط دانسته بود. مافیایی 
که بسیاری آن را به لحاظ بار معنایی کلمه مافیا 
و بضاعت موسیقی در ایران آن را تعبیری بسیار 
بزرگ و غلو شده ناشی از ترسیم ذهنی معتمدی 
می دانند؛ هرچند منکر وجــود روابط و کارهای 

شبه رفاقتی نیستند.
معتمدی خواننده موســیقی ایرانی ســال 
گذشته نیز برای اولین بار به صورت علنی از وجود 
مافیای موســیقی گفته بود و خواستار واکنش 
وزارت ارشاد در برابر آن شده بود. این روزها نیز 

بیلبوردهای کنســرت معتمدی در سطح شهر 
با تهیه کنندگی مرکز موسیقی »مأوا« به چشم 
می خورد، موسسه ای که شنیده ها از ارتباط آن 
با سازمان هنری رســانه ای »اوج«، که بیلبورد 
زندگی آسان او حاشیه ها و اعتراضات زیادی را 
در جامعه به دنبال داشــت، حکایت دارد و البته 
آقازادگــی و ژن خوب. این بدان معناســت که 
معتمدی در امتداد تــالش خویش برای یافتن 
بیلبورد شهری به جایی پناه برده که بتواند از گزند 
سلطان موسیقی و یا به تعبیر او مافیای موسیقی 
در امان بماند و این پنــاه او قدرتی مافوق قدرت 

مافیا باشد. اینجاست که باید ترسید.

در باب حضور محمد معتمدی روی بیلبوردهای شهر

پناه بردن از سلطان کنسرت به مرکز موسیقی مأوا

دنگ و دونگ
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