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حتماً شما نیز از اخبار و حاشیه هایی 
درباره مهاجرت یــک خواننده گمنام 
و رفتار او در خــارج از مرزهای ایران که 
این ور و آنور منتشر شــده شنیده اید، 
هرچند این روزها به علت شیوع ویروس 
چینی آن قدر در حوزه موسیقی اتفاقات 
کم است که اخبار چنین زردی توانایی 
بولد شدن در افکار عمومی و صفحات 
مجازی را پیدا می کند؛ اما سوای از مسائل 
زرد و صورتی که همیشــه پرمخاطب 
هستند و توده مردم به آنها توجه دارند؛ 

این بار خبر درباره فردی است که تا پیش 
از مهاجرت و بــروز رفتارهای غیرعرف 
معمول ایران از او، کســی حتی نام او را 
نمی دانســت اما پس از مهاجرت حاال 
شــناخته و به دلیل رفتارش به سرعت 
در خیلی از جاها دیده می شود. هرچند 
هنوز کسی از این عالقه مندان حواشی 
و مطالب زرد به درستی نمی داند که این 
خواننده اصاًل چــه مدت به خوانندگی 
اشتغال داشــته و یا چه آهنگ هایی از 
او شنیده اســت که حاال برایش رفتار او 

مهم است؟
اینکه زیســت اهالی پاپ در خبر و 

رسانه )خبرسازی و انتشار نامشان در 
اخبار( تعریف می شــود شکی نیست 
و اینکه اهالــی پاپ هیاهــو را به علت 
شــهرت آوری دوســت دارند و از آن 
بهره برداری می کنند پرواضح اســت 
چراکه دنیای پاپ در بیــن توده های 
گسترده معنا پیدا می کند و هر چه بتوان 
جماعت بیشــتری را به خود مشغول 
داشــت هدف برآورده شده است حال 
چه ماحصل شــنیدن یک قطعه باشد 
چه شــنیدن اخبار زرد و صورتی. او به 
شهرت رسیده و بر ســر زبان ها افتاده 
است و این دنیای آمال هر شهرت طلبی 

اســت که به وضوح حتی مایــه ای در 
موسیقی ندارد اما مایل است در دنیای 
شهرت غوطه ور شــود. و چه رسانه ای 
بهتر از صداوسیما راه به خانه های عموم 
مــردم دارد و پلکان بهتــری برای باال 
رفتن برای رســیدن به شــهرت عامه 
مردم است؟ تلویزیونی که کمتر در آن 
برنامه ای برخالف ســلیقه توده  مردم 
ارائه می شود و اغلب سعی دارد با سطح 
سلیقه مردم خود را هماهنگ کند. حال 
در این میان کسانی هستند که به عنوان 
ستاره ساز فعالیت دارند و با ارتباطاتی که 
در سیستم های پخش گسترده اخبار 

و اطالعات دارند خــود را تهیه کننده و 
یا حامی معرفی می کنند تا در سیستم 
تجاری خویش از تمامی منابع موجود 
بهره برداری کنند و رونق تجارت خود 
را بیافرینند ازاین روست که می توان رد 
آنها را در برنامه های پرمخاطب تلویزیون 
در لحظاتی خاص پیدا کرد. همانند همان 
برنامه لحظه سال  تحویل که شبکه جم 
به یمن تهیه کننده اش توانسته بود در 
آن حضور یابد و تلویزیون مدام نام این 
خواننده گمنام را زیرنویس می کرد که 
مثاًل شخص مهمی از او بسازد و حضور 
یک گمنام را بزرگ تر از آنچه واقعاً هست 
به تصویر بکشد. هرچند جایگاه برنامه 
لحظه سال تحویل را به یک رپرتاژ آگهی 
تقلیل داده بود و بی احترامی به بیننده 
ســال تحویل بود که نمی دانست چرا 
خواننده گمنام مدام مورد بزرگنمایی 
قرار می گیرد و ایــن نمایش پرفریب و 
دروغین از افراد کم مایه برای کدام هنر 
آنهاســت. اینکه سال هاست تلویزیون 
در اختیار کسانی است که خرده دانش 
و سوادی ندارند و تهیه کنندگان پولدار 
هر حوزه قادر به هدایت برنامه های آن 
هستند، بحثی اظهر من الشمس است 
و بار دیگر ماهیت پــوچ و توخالی آن را 
اثبات می کند؛ اما در مقوله ستاره سازی 
از خواننــدگان پاپ گمنــام نمی توان 
آنها را بی گناه دانســت. سال هاست که 
موسیقی جدی نقشــی در صداوسیما 
ندارد و جام جم نیز به خوانندگان جدی 
روی خوشی نشــان نمی دهد اما امثال 
شــبکه هایی نظیز جــم می توانند در 

کلیدی ترین لحظات تلویزیون تبلیغ 
و بزرگســازی شوند. بســیاری در این 
سال ها از مافیای موسیقی و قدرتمندان 
پولدار در این حوزه گفته و نوشــته اند 
که چگونه در مهمان کــردن خواننده 
پاپ موردنظر خــود از تلویزیون بهره 
می گیرند و یا آنها را مهمان برنامه های 
پرمخاطب می کنند، چراکه برنامه های 
تلویزیون نیز نیازمند منابع مالی برای 
سازنده آن هستند و مافیای موسیقی 
خوب مبلغ آنها را می داند که مثالً لحظه 
سال تحویل چه مبلغی را می تواند خرج 
کدام مهره درآینده پول ســاز خود در 
تلویزیون کند تا از او خواننده ای بسازد 
که همه مردم او را می شناســند. بماند 
که اغلب خوانندگان پاپ برای حضور 
در تلویزیون باید آهنگ هــای خود را 
از تیغ شــورای موســیقی صداوسیما 
بگذرانند اما بااین همه تلویزیون بهترین 
مأوای ستاره های پوشالی برای اقبال به 
آنهاست. رسانه ای که نه تنها در ارتقای 
سلیقه مخاطب نقشی ندارد بلکه آن را 

نیز ویران کرده است.
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اعالم برندگان جشنواره ملی موسیقی 
جوان با نکوداشت استاد شجریان

آیین اختتامیه آنالین چهاردهمین جشنواره 
ملی موســیقی جوان جمعه شــب نهم آبان ماه 
برگزار شــد و برگزیدگان بخش های مختلف این 
رویداد معرفی شدند. مراسم اختتامیه چهاردهمین 
جشنواره ملی موسیقی جوان به صورت آنالین از 
تاالر وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار گرفت و 
برگزیدگان پرشمار بخش های مختلف این رویداد 
معرفی شدند. در این دوره از جشنواره ۲ هزار و ۳۵۰ 
خواننده و نوازنده در گروه های سنی الف، ب و ج و در 
شاخه های موسیقی دستگاهی، کالسیک و نواحی 
به رقابــت پرداختند که بیشــترین آمار جذب در 

جشنواره از ابتدا تا کنون بوده است.
به علت تعداد زیاد شــاخه های داوری و حضور 
پرشمار شرکت کنندگان در این رویداد، و طوالنی 
بودن فهرست برندگان لطفا برای مشاهده اسامی 
برگزیدگان بخش موسیقی نواحی، ردیف دستگاهی 
و موسیقی کالسیک به ســایت nay.ir متعلق به 
انجمن موسیقی ایران مراجعه کنید. چهاردهمین 
جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری دکتر هومان 

اسعدی توسط انجمن موسیقی ایران برگزار شد.
دکتر اســعدی در اختتامیه با گرامی داشت یاد 
اســتاد شــجریان گفت: »پیش از هر چیز بر خود 
واجب می دانم که یادی کنــم از بزرگمرد جاودانۀ 
موسیقی ایران زمین، استاد محمدرضا شجریان، 
که ما نیز در نهمین دوره از جشنوارۀ ملی موسیقی 
جوان افتخار میزبانی و همراهی ایشــان به عنوان 
عضو شوراهای تخصصی را داشتیم، ولی متأسفانه در 
ادامه کار تقدیر یارمان نبود. از طرف خودم و استادان 
و همکاران گرانقدرم به جامعۀ موسیقی و ملت ایران 
عمیقاً تسلیت عرض می کنم.»با مهر آمد و با مهر 
رفت، و تا مهر باقی ســت و تا صوت و سامعه و هنر و 
انسانیت باقی ست یاد و نام و صدای ملکوتی اش باقی 
و جاودان خواهد ماند.« او سپس ابزار امیدواری کرد 
که در آینده و در زمان مقتضی جایزه ای ویژه به نام و 
یاد استاد محمدرضا شجریان، به گونه ای که شایسته 
و درخور شأن و منزلت این بزرگمرد تاریخ موسیقی 
ایران و جهان باشد، در همین جشنواره یا رویدادهای 

مشابه تدارک دیده شود.

پاییز پارسی منتشر شد
پاییز پارسی اثر مشترک هرمز فرهت و امیرمهیار 
تفرشی پور منتشر شــد. به تازگی نشر بین المللی 
»دیواین  آرت« در کشور انگلستان اثر دو آهنگساز 
کشورمان از دو نسل متفاوت را منتشر کرده است 
پرفسور هرمز فرهت آهنگساز و مدرس شناخته شده 
دانشگاه و اتنوموزیکولوگ برجسته ایرانی و امیرمهیار 
تفرشی پور آهنگســاز خوش فکری که با ایده های 
خویش آثــاری را در کنار بزرگان آهنگســازی به 
انجام رسانده است. این آلبوم به دلیل انتشار اولین 
اثر آهنگســازی شده پرفســور هرمز فرهت، با نام 
»توکاتا« که بر اساس تم »کریشیم« گیلکی آشنای 
عالقه مندان این حوزه است و همچنین سونات های 
پیانوی این آهنگساز که پس از سال ها و برای نخستین 
بار منتشرشده است اهمیت افزوده ای دارد. در بخش 
دیگر این آلبوم قطعات امیرمهیار تفرشی پور آهنگساز 
معاصر ایرانی قرار دارد که شامل چهار اثر برای پیانو 
است که متأثر از فرهنگ ایران با نام های یسنا، جشن 

در پاسارگاد، پندار و شب آهنگ ارائه شده است.

نوازندگی همه این آثار توسط خانم مری دواال 
پیانیست برجسته ایرلندی اجراشــده و در سالن 
کنسرت مدرســه موســیقی منوهین انگلستان 
ضبط شده است. در حال حاضر این شرکت معتبر 
نشر موسیقی در حال آماده سازی و انتشار تمامی 
نت های این آثار اســت که به زودی در دســترس 
عالقه مندان قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر اســت 
شرکت دیواین آرت سال گذشته نیز اثری مشترک 
با نام »فراغی« از اســتاد فوزیه مجــد و امیرمهیار 

تفرشی پور منتشر کرد.

نوا

نو  نوا

سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از روز شنبه 
دهم آبان ماه با اجرای گروه هایی از مناطق مختلف ایران کار 

خود را در شهر کرمان آغاز شد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، ســیزدهمین دوره جشنواره 
موسیقی نواحی ایران طی ۴ روز متوالی از دهم تا سیزدهم آبان 
ماه با موضوع »دوبیتی خوانی« با اجرای هنرمندانی از مناطق 

مختلف ایران در کاروانسرای وکیل برگزار می شود.
در چهار سال اخیر هر دوره جشــنواره موسیقی نواحی با 
موضوعی خاص برگزار شده که ویژگی مثبت جشنواره محسوب 
می شــود. با توجه به کثرت قومی و تنوع موسیقایی در ایران، 
جشنواره ها اگر موضوع نداشته باشند نمی توان از آن ها انتظار 

خروجی خاصی داشت. موضوعات جشنواره ازاین جهت انتخاب 
می شوند که در بین همه اقوام وجود داشته باشند، درباره علت 
انتخاب موضوع »دوبیتی خوانی« برای این دوره نظر دبیر هنری 
آن بر این است که ازآنجایی که دوبیتی یک گونه شعری است که 
در موسیقی های کالمی حضور جدی دارد و این کارکرد کالمی 
موسیقایی تقریباً در بین همه اقوام مشترک است و با تکنیک ها و 

شیوه های مختلفی خوانده و اجرای موسیقایی می شود و به نوعی 
دوبیتی خوانی وارد حوزه کالم و ادبیات موسیقایی می شود؛ 
بنابراین ازآنجاکه محور جشنواره ها عمدتاً بخش سازی بوده 
است، امسال با موضوع دوبیتی خوانی، محور آوازی موسیقی 
اقوام را بیشتر مدنظر قرار داده اند تا اجراهای آنالین شنیدنی تر 
برای همگان باشد. تقریباً دوبیتی در همه زبان ها، گویش ها و 
لهجه های رایج در ایران وجود دارد. دوبیتی ها از لحاظ ساختار 
ادبی، در قالب زبان فارسی بیشــتر بر وزن های عروضی و در 
بخش های مربوط به اقوام ترک بیشتر بر قالب هجایی استوارند. 
به طور مثال، در اکثر نقاط آذربایجان و مناطق اطراف آن، ابیاتی 
را داریم که هفت هجایی است. دوبیتی ها در بخش جنوب و حتی 
در بین اقوام لُر خصوصاً ممسنی و بویراحمد و حتی تاحدودی 
بختیاری عمدتاً تکیه بر فایزخوانــی و قالب دوبیتی های فایز 
دشتستانی است. در قشقایی ها، آسانک و در شاهسون ها هم 
ترینگه را داریــم که آنها هم مثل بایاتــی در آذربایجان قالب 

هجایی داشته و گسترۀ وسیعی از فرهنگ و ادبیات و موسیقی را 
دربرمی گیرد. در حوزۀ فارس و کارگان های شیرازی، جهرمی، 
صابوناتی نیز دوبیتی فارسی با لهجه مناطق نامبرده کارکرد 

پررنگی را دارد.
عالقه مندان می توانند هر روز اجراها را به صورت آنالین و 
آفالین از صفحه اینستاگرام جشنواره موسیقی نواحی، انجمن 
موسیقی استان کرمان و صفحه جشنواره موسیقی نواحی در 
سامانه »آپارات« تماشا کنند. افتتاحیه سیزدهمین جشنواره 
موسیقی نواحی ایران روز شــنبه ۱۰ آبان ماه از ساعت ۱۹ در 
کاروانســرای وکیل با اجرای هنرمندانی از مناطق مختلف 
ایران به شکل آنالین برگزار شد. همچنین مراسم اختتامیه روز 
سه شنبه ۱۳ آبان ماه، ساعت ۱۹ در همان مکان برگزار خواهد 
شد. سیزدهمین جشنواره موســیقی نواحی ایران با دبیری 
احمد صدری از ۱۰ تا ۱۳ آبان ماه در شهر کرمان برگزار می شود 

و جدول اجراهای آن به این شرح است:

جشنوارهموسیقینواحیازدیشبآغازشد

دوبیتی های نواحی ایران

بیتایاری

شامگاه پنجشنبه هشتم آبان ماه مجالی بود تا با 
برنامه »راهی به سوی ایران« ارکستر سینفونیتای 
آمستردام هلند هنر موسیقی و موزیسین ایرانی 
در عرصه بین المللی نمــودی دیگر پیدا کند. در 
این برنامه دو موزیســین طراز اول ایرانی، کیهان 
کلهر، نوازنده صاحب ســبک کمانچــه و کیان 
سلطانی، جوان پرآوازه و نوازنده مطرح ویولن سل 
به اجرای قطعاتی از آهنگسازان بزرگی چون رضا 
والی، آهنگساز و استاد دانشــگاه کارنگی ملون 
پیتسبورگ آمریکا و دکتر فرخزاد الیق پرداختند. 
قطعه »آتشگاه« از ساخته های کالین جیکوبسن 
با نوازندگــی کیهان کلهر آغازگــر برنامه ای بود 
که به صورت زنده از وب ســایت ارکســتر زهی 
سینفونیتای آمستردام پخش می شد. جیکوبسن 
قطعه آتشــگاه را پس از همراهی کیهان کلهر در 

بازدید از مناطق تاریخی ایران و پس از دیدن آتشگاه 
دوره ساسانی در جاده اصفهان به شهر نجف آباد 
ساخته است که با تک نوازی کلهر به نوعی فضای 
موسیقی غرب را با شرق درآمیخته است. این قطعه 
در تور کنسرت »شهر خاموش« کیهان کلهر که 
سال گذشــته در ایران به روی صحنه رفت در هر 

شب کنسرت اجراشده است.
قطعه دوم برنامه شــامگاهی »راهی به سوی 
ایران« اثری از رضا والی الهــام گرفته از تصنیف 
دختر شیرازی در قالب موسیقی زهی ارائه شد که 
بازتاب دهنده نگاه خاص این آهنگساز به موسیقی 
فولکلور ایران بود. رضا والی سال هاســت که در 
راستای هویت در موسیقی گام برمی دارد و نگاه او 
بویی از موسیقی فولکلور سرزمینش دارد که با زبان 

قابل فهم در عرصه جهانی ارائه می شود.
قطعه سوم یکی از ساخته های کیهان کلهر برای 
دونوازی کمانچه و ویولن سل بود که کلهر به همراه 
کیان ســلطانی آن را اجرا کردند. کیان سلطانی 
نوازنده جوان بااستعدادی است که از خردسالی 

تحت تأثیر هنر پدر و مادر موزیسین خود »خسرو 
ســلطانی و فرزانه نوایی« به موسیقی روی آورده 
و استعداد زود شکفته شده ای است که به خوبی 
توسط دنیل برن بویم درک شده و به ارکستر شرق 
و غرب دیوان این رهبر ارکســتر نامدار راه یافته. 
سلطانی آن قدر نبوغ از خود نشان داد که هر سه 
آلبوم اول او توسط کمپانی مطرح جهانی »دویچه 
گرامافون« با همراهی دنیل برن بویم عرضه شده 
است. او اکنون در ۲8  سالگی بر صحنه های اعتبار 
جهانی خوش درخشیده است؛ و البته باافتخار در 
همراهی با کیهان کلهر که اولین اجرای مشترک 

آن دو نیز بود یادکرده است.
اما قطعه چهارم به گاه پنجم اثر دکتر فرخزاد 
الیق از آلبوم »هفت گاه معلق« بود که اجرا شــد 
و نشــان داد این اثر چقدر برای اجرا دشوار است و 
چه میزان نبوغ یکه و منحصربه فرد آهنگساز در 
ساخت و شکل گیری ویژه آن تأثیر داشته است. در 
این شب گاه پنجم با فاصله و تفسیر متفاوتی از آنچه 
در آلبوم هفت گاه شنیده  شده است به اجرا درآمد؛ 
و ارکستر کمتر توانست آن تصویری که آهنگساز 
در آن پرقدرت شــکل داده را کنــار هم بچیند و 
همان چیزی را مجدداً بسازد که پیش تر در آلبوم 
تجسم یافته بود؛ که شاید این مساله به کم آشنایی 

نوازندگان با قطعه و یا تفســیرپذیر بودن قطعه 
برای اجرا باشد که اجرای متفاوتی را منجر شده 
اما چیزی از شگفتی این قطعه نکاست و می شد 
حیرت انگیز بودن آن را همچنان شنید. البته باید 
زمان زیادی بگذرد تا ارزش و درک هفت گاه معلق 
دکتر فرخزاد الیق، آهنگساز معاصر، برای همگان 
کشف و پدیدار شود حتی برای نوازندگان خارجی. 
چراکه هنوز با گذشت زمان زیادی که از ارائه آلبوم 
»هفت گاه معلق« گذشــته کمتر در بین عموم 
موزیسین های کشورمان شــناخته  شده است 
اما در بین موزیسین های جدی این حوزه ارزش 
واالیی دارد که همین امر نشان دهنده این است که 
این اثر فراتر از زمان خود افق هایی را درنوردیده که 

تا امروز فکر کسی به آن راه نیافته است و باگذشت 
زمان هنوز نتوانسته چیزی ورای آن به موسیقی 
معاصر ایران بیفزاید. هر بار اجرای هفت گاه نشان 
می دهد که چقدر آهنگساز در ارائه و بافت این اثر 
ظرافت ها را دقیق بــه کار گرفته و با چه دقتی آن 
را برای اجرا رهبری کرده است. هرچند امروزه نام 
این آهنگساز برای اهالی موسیقی آشناست و اثر او 
در محافل جدی موسیقی قدر می بیند؛ اما تا پیدا 
کردن آن جایگاهی که شایسته آن است فاصله دارد 
و حداقل در کشور خودمان برخوردها با آن هنوز تا 
جایگاه واقعی آن در تاریخ موسیقی فاصله زیادی 
دارد؛ اما روزی این اثر بزرگ به اندازه خویش درک 

خواهد شد. مطمئنم.
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