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آروین صداقت کیش

ایــن روزها کم پیــش میآید یک 
بســته موســیقی، یک آلبوم را که 
می شنویم شــگفت زده شویم از بس 
که همه شــبیه هماند. دو ســی دی 
حس نمادیــن حتی برای بــار اول 
شــنیدن چنین حســی را در آدم به 
وجود میــآورد. به تعجــب وامیدارد 
از این کــه چطور آهنگســازی با این 
آثار پخته و گاه زیبــا و ماهرانه تا این 
اندازه کم شــناخته و شــنیده شده 
اســت. یا برعکس چگونه »حســین 
اصالنی« آهنگســاز که ایــن روزها 
در دنیای موســیقی کمتــر نامی از 
او به گــوش می خــورد و به اصطالح 
پــرآوازه نیســت، آثــاری اینچنین 
درخور شهرت دارد. اینگونه، شگفتی 

یادآوری می کند که رابطه شــهرت و 
ارزش آثار همیشــه مستقیم نیست 
و ما نیز در یافتن کم آوازگان با ارزش 
در تاریخ موسیقیمان کوشا نیستیم. 
در یابندگی کوشــا نیستیم که هیچ، 
در فراموش کردن آهنگســازی که 
یک دهه و بیشــتر در رادیــو ایران 
ســابقه فعالیت موثر دارد نیز پیشی 
می گیریــم. دو ســی دی »حــس 
نمادین« نوعی مــرور بر حاصل عمر 
یک آهنگساز اســت در مدت زمان 
35 ســال و تجربه های موســیقایی 
و غیرموســیقایی که از سر گذرانده 
اســت. حدود چهار دهــه ای که در 
زندگی او بــا یک مهاجــرت، درد و 
رنج جســمی و روحــی )آن طور که 
خــودش می گوید( و امیــد، پادزهر 
همه اینهــا رنگ آمیزی شــده و هر 

یک از اینها نیز در موسیقیاش بازتابی 
یافته اســت. از این رو آثار او حدیث 
نفســاند، همین آنها را از آلبوم های 
همگونه دیگری کــه در دوره حاضر 
منتشر می شــود متفاوت می کند، به 
ویژه که آهنگســاز در دفترچه آلبوم 
به شــرایط جســمی و روحی منجر 
به هر یک از قطعات اشــاراتی کرده 
اســت. این حدیث نفس شاید در کار 
دیگران هم هســت، اما الاقل به این 
شکل به آن تصریح نمی کنند. از این 
راه ویژگی های روانشناختی قطعات، 
مخصوصا آنجا که خود آهنگساز هم 
تاییــدش می کند-تا آنجــا که توان 
بازگویی محــدود موســیقی اجازه 
می دهد- شنونده را با خود به دنیای 
همــان تجربه های زیســته هنرمند 

می کشاند.

قطعــات موجــود در آلبوم حس 
نمادین اغلب عنصری از ایرانی بودن 
را با خود دارند، خواه این عنصر ملودی 
و ریتم های مشــخص باشد همچون 
»چهارگاه برای پیانو« و »پل ایرانی؛ 
ترکیــب الکترونیک« یــا پیچیده و 
پوشیده تر مانند »قطعه برای فلوت« 
و »حس نمادین«. دگرگونی های آن 
عنصر ایرانی که می شــنویم در طول 
زمان رابطه نمادی از رابطه آهنگساز 
اســت با موطنــش، بــا جغرافیای 
زادگاهش کــه با حضــور طبیعی و 
بی واسطه در محیط در »قطعه برای 
پیانو و ارکســتر« آغاز می شــود، با 
سرگشتگی میان دو دنیا در »کوارتت 
زهی« و »قطعــه ای برای کالرینت« 
ادامه می یابد و تا نوستالژی مهاجرانه  
انباشــته در قطعه حــس نمادین و 

بازگشــتش به موســیقی گیالنی به 
نهایت می رســد. در نتیجه قطعات را 
کم و بیش اگر به ترتیب زمانی بنگریم 
نمودی از سرگذشــت مهاجرت یک 
هنرمند ایرانی هستند در عین آن که 
هر یک تجربه ای منحصر به فرد را نیز 
در خود دارند. یک بار دیگر مهاجرت، 
برکنده شــدن از بر و بــوم و پرتاب 
شــدن به جهان دیگری، این مساله 
بزرگ انســان معاصــر )و مخصوصا 
انســان ایرانی دهه هــای اخیر( به 
شکل هنرمندانه به شنونده یادآوری 
می شود. این مهاجرتی است که حتی 
پیش از جابه جایی فیزیکی می تواند 

در وادی ذهن آغاز شده باشد.
گذشــته از مهاجــرت و تجربــه 
دردمندانه و البته انســانی آهنگساز، 
قطعات این آلبــوم از نظرگاهی صرفا 
موســیقایی نیز قابــل توجه اند و نیز 
ســیر تطور ذهن ســبکی و مهارت 
موسیقایی آهنگساز را نیز به نمایش 
می گذارند. این امــر هم در مورد آنها 
که نیم نگاهی به گونه های موسیقی 
مدرن در قرن بیســتم )بیشتر اوایل 
آن قرن( دارند صــدق می کند، مثل 
»کوارتت زهــی« و هــم آنهایی که 
فضایی رومانتیک تر یا ایرانی تر دارند، 
مثل »قطعــه ای بــرای کالرینت«. 
بهترین شــاهد این تغییرات که در 
جهت بهبود نیز بوده است، دو نسخه 
مختلــف از »قطعه برای ارکســتر و 
پیانو« اســت که با فاصله بیش از سه 
دهه از یکدیگر ســاخته شــده اند و 
دگرگونی هایــی در جهت فخامت و 
انسجام بیشتر در ســازبندی و ... آنها 
به چشــم می خورد. قطع نظر از سیر 
تطور تفکــر آهنگســازانه، لحظات 
شورانگیز یا شاعرانه، با آنچه لحظات 
موسیقایی ناب خوانده می شود، نیز در 
این مجموعه آثار اصالنی کم نیست. 

مخصوصا در قطعاتی که برای فلوت، 
فلوت و پیانو و کالرینت نوشته شده که 

گاه حتی هیجان انگیز و نفس گیرند.
حسین اصالنی، و درنتیجه بخشی 
از هنرمندانگی آثــارش نیز، برآمده 
از ســاختار آموزش موســیقی این 
کشــور در روز و روزگاری اســت که 
کیفیت آموزش موســیقی بسیار باال 
بود و اهداف و نتایج آن الاقل از نظرگاه 
بنیانگــذاران و مجریانش روشــن و 
شفاف به نظر می رسید. نقش معلمانی 
همچون »هوشــنگ اســتوار« و ... و 
سیستمی که به آنها میدان آموزاندن 
نسل بعد می داد، چیزی است که این 
دست آثار به ما گوشزد می کند. بدین 
ترتیب شــاید آلبوم حس نمادین به 
طور ضمنی اهمیــت نقش کیفیت 
آموزش در شــکوفایی هنــری را در 
خاطر آورد و نیز بــاز به طور تلویحی 
توجهی بدهد به این که ســردرگمی 
امروزین در آموزش چگونه می تواند 
نیروی هنری را هدر کند و جوشش ها 
و اســتعدادهای انفــرادی را به  هرز 
بدهد و جان های هنرمندان را خسته 

و فرسوده کند.

نقد آلبوم »حس نمادین« به آهنگسازی »حسین اصالنی« به مناسبت جاودانه شدنش

سرگشته و مهاجر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اسدالهی در جشنواره فجر
گروه موســیقی »وحیــد اســداللهی« به 
سرپرســتی وحیــد اســداللهی از نوازندگان و 
آهنگسازان موســیقی آذربایجان در چارچوب 
سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به اجرای 

برنامه می پردازد.
وحید اســداللهی در گفتگو بــا خبرگزاری 
مهر گفت: طبق برنامه ریزی هــای انجام گرفته 
قرار است روز شنبه ۲۶ بهمن ماه کنسرتی را در 
چارچوب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر 
در برج آزادی تهران برگزار کنیم. این کنســرت 
در برگیرنــده اجرای رپرتواری تقریبــاً کامل از 
رنگین کمان موسیقی منطقه آذربایجان است 
که آنسامبلی از نوازندگانس ســازهای ایرانی و 
منطقه آذربایجان متشکل از مراد اسدالهی، رضا 
اسدالهی و بنده به عنوان نوازندگان گارمون، سعید 
میرزازاده نوازنده کمانچه، افشار نامور نوازنده تار، 
فرامرز جوادی نوازنده قوپــوز و تعدادی دیگر از 

هنرمندان پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.
آنچه ما در کنسرت جشنواره برای مخاطبان 
اجرا می کنیم مبتنی  بر چنــد بخش خواهد بود 
که در بخش بی کالم نوازندگان سازهای مختلف 
به تناسب قطعاتی که برای سازهای بومی منطقه 
آذربایجان طراحی شــده قطعاتی را به صورت 
گروه نوازی و تک نوازی اجــرا می کنند که فکر 
می کنم یکی از بهترین بخش هــای این اجرای 

زنده خواهد بود.

 در بخش های دیگر کنسرت نیز که به صورت 
با کالم اجرا می شود. بهاءالدین خراسانی با اجرای 
موسیقی ردیف دستگاهی و ترانه های آذربایجانی، 
افشار موذن زاده از خوانندگان جوانی که در مکتب 
برادران موذن زاده آواز را فرا گرفته موسیقی ردیف 
دستگاهی و شهاب میرزایی خواننده ترانه های 

عامیانه منطقه آذربایجان خواهد بود.
خیلی از مخاطبانی که از موســیقی منطقه 
آذربایجان آشنایی چندانی نداند بر این باورند که 
موسیقی این منطقه فقط مربوط به اجرای آثاری 
می شوند که شاد و ریتمیک هستند در حالی باید 
گفت این قطعات شاد که ما هم در کنسرت پیش 
رو برای ارتفای ســطح روحی مخاطبان آن ها را 
اجرا می کنیم فقط بخشــی از موسیقی منطقه 
آذربایجان است.  کما اینکه ما شرایط را به گونه ای 
طراحی کردیم که تماشاگران با گونه های دیگر 
این موسیقی در کنســرت جشنواره آشنا شده و 
مشاهده کنند که موسیقی آذربایجان دربرگیرنده 
چه ظرفیت عمیقی برای پرداخت است. ما باید به 
سهم خودمان شرایطی را فراهم کنیم که موسیقی 
آذربایجان موسیقی کشور ترکیه و ریتم های آن 
نیست که اگر به زبان ترکی روی صحنه خوانده 
شود می توان نام »موسیقی آذربایجانی« را روی 
آن ها گذاشت. این موســیقی قطعاً اقیانوسی از 
موسیقی های ارزشــمند و تفکربرانگیزی است 
که می تواند تا ســال ها در قالب های متفاوت به 
مخاطبان ارائه شــود. تالشــی که امیدوارم در 
کنسرت پیش روی جشنواره موسیقی فجر بتواند 

مورد پسند دوستداران این موسیقی قرار گیرد.
وحید اسداللهی از جمله نوازندگان پرمخاطب 
ســاز نقاره اســت که پس طــی دوران مختلف 
آموزشی در کشورمان به کشور آذربایجان سفر 
کرد و تحت تعلیم المــاس قلی اف تکنیک های 
نوازندگی را آموخت. او از سال ۱3۷۷ در باکو نزد 
تعدادی از هنرمندان مطرح موسیقی آذربایجان 
فعالیت های ارکســترال خود را ادامــه داد. وی 
تاکنون عالوه بر حضور پرتعداد در ارکســترها و 
آلبوم های هنرمندان مطرح موسیقی کشورمان 
در حوزه های موســیقی ایرانی و موسیقی پاپ 
کنسرت های متعددی را در کشورهای مختلف 
برگزار کرده که این برنامه ها با استقبال مخاطبان 

روبه رو شد.
کنسرت گروه »وحید اسدللهی« در قالب سی 
و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ساعت ۲۱ روز 
شنبه ۲۶ بهمن ماه در مجموعه برج آزادی تهران 

برگزار می شود.

نوا

نوشته: بن براتوکائو
ترجمه: بهروز آقاخانیان

در دوره ای کــه ابراز تأســف بــرای رِپ 
به مثابه فرمی هنری یا دست انداختن آن و در 
بدترین حالت لذت بردن از آن با حس عذاب 
وجدان وجهۀ غالب پیداکرده، طرفداران رپ 
بیش ازپیش احساس می کنند که بهتر است در 
جمع ها در مورد سلیقه موسیقی شان سکوت 
کنند تا اینکه حرفی بزنند؛ اما شــاید نه از این 
به بعد. به خصوص از وقتی که پا گذاشــتن به 
دنیای تولید موسیقی دیگر نیاز به کالس های 
تئوری موسیقی ندارد و از این بعد هم نخواهد 

داشت.
در اوایــل دهه ۲۰۰۰، اینترنتــی که تازه 
داشــت پا می گرفت، هنوز سروشکل خاصی 
نداشــت و درواقع به طور بالقــوه نامرئی بود. 
بعداً یک سری آدم فنی فهمیدند که چطوری 
می شود از آن پول درآورد و درنتیجه این پدیده 
نوظهور خیلی زود به فنا رفت. صحنه دیجیتال 
دنیا خیلی سریع پر از آدم های فرصت طلب و 
عوضی هایی شد که متأسفانه خالق هم بودند 
و مدام دنبال این می گشتند که یک جورایی 

پول پارو کنند.
دو دهه بعد، اینترنت به بهای از دست رفتن 
آزادی دیجیتال در قبضه شرکت های بزرگ 
درآمد. اما این به این معنــا نبود که آدم های 
باهوش همین طور ساکت می نشینند. درواقع 
همیشه انرژی ای وجود دارد که هیچ وقت نابود 

نمی شود و فقط شکل آن بســته به موقعیت 
عوض می شــود و باالخره از یکجایی بیرون 

می زند.
سال ۲۰۰۷ وقتی بنیان گذاران ساوندکالد 
این شرکت را تأســیس کردند فکرش را هم 
نمی کردند که مخلوقشــان به سکویی برای 
هنرمندانی تبدیل شــود که بــا انرژی ای که 
دارند، می توانند نظر مردم را نسبت به موسیقی 
برای همیشه تغییر دهند. ســاوندکالد یک 
تجربه بود: مخلوطی از شبکه های اجتماعی 
و موســیقی که تا حاال توانسته ۱۷5 میلیون 
کاربر داشته باشد. رقمی بیشتر از اسپاتیفای و 

سه برابر و نیم بیشتر از اپل موزیک.
کاربران سایت تعهد مالی به سایت ندارند. 
می توانند فــارغ از پیش زمینــه اقتصادی و 
اجتماعی شان در ساوندکالد بچرخند و لذت 
ببرند. اما مهم ترین کاری که ساوندکالد انجام 
داده است امکان انتشــار قطعات موسیقی به 
 Travis Scott همگان است. مهم نیســت
باشد یا پســرعموی هشت ســاله تان. همه 
می توانند با روشی یکســان موسیقی خود را 

منتشر کنند.
مامبل رپ، رپ آشغال یا رپ ساوندکالدی 
در همین بستر شکل گرفت. شروع کننده های 
این ســبک اغلب افرادی تنها و خیال پردازی 
هســتند که در این ســایت همدیگر را پیدا 
کردند. کســانی که خودشــان را به دســت 
خالقیتشان می ســپارند تا ببینند زمان چه 

چیزی را برایشان رقم می زند.

این انقــالب برابری محور، روشــی کاماًل 
جدید را در موســیقی شــروع کرد. هنرمند 
تنها زمانی می تواند از موســیقی اش در این 
پلتفرم پولی درآورد که مخاطب به واســطه 
آن در معــرض تبلیغات قرار بگیــرد. درواقع 
در کشــورهایی کــه تبلیغات ســاوندکالد 
فعال نیســت پولی هم به واسطه گوش دادن 
شنوندگان آن کشور به هنرمند داده نمی شود. 
در دوره ای که صنعت موســیقی قرن بیش از 
قبل درآمد محور شــده، دسترسی رایگان به 
موسیقی باکیفیت برای مردم هیجان انگیز و 
 JayZ  ،برای شرکت های موسیقی، رادیوها
و هرکســی که کیف پولش را به واســطه این 
برنامــه نارنجی در حال آب رفتــن می بیند، 

ترسناک است.
از کســانی کــه از طریق ســاوندکالد به 
 Chance the شهرت رســیدند می توان به
Rapper اشاره کرد که به تازگی تصمیم به 
فروش فیزیکی گرفته است. بااین وجود هنوز 
به جایی که از آن شــروع کرده وفادار اســت. 
جایزه گرمی که سال ۲۰۱۷ به عنوان بهترین 
هنرمند تازه کار دریافت کرد درواقع سمبلی 
بود برای نسل آینده هنرمندان که بر روی وب 

زندگی کرده و خواهند مرد.
کلیشه رپر ســاوندکالدی در اواسط دهه 
۲۰۱۰ رایج شــد. نوجوانانی کــه ورس های 
سردستی می نوشتند و آنها را روی سمپلهای 
غیرقانونی یوتیوب می خواندند. این گروه اول 
آزمون وخطا کردند و توانستند فرمولی از خود 

ابداع کنند. انرژی و شکل ظاهری مهم ترین 
فاکتورهای این فرمول اســت. موهای رنگی 
رنگی و تتوهایی که از سر و بدنشان باال  . چیزی 
که اهمیت ندارد کیفیــت آهنگ و محتوای 
ترانه هاســت. وقتی اولین بار Lil Pump  و 
SmokePurpp که به شــدت تحت تأثیر 
ماده مخــدر Xanax بودند بــه جمع این 
هنرمندان تازه کار پیوستند، Purpp گفت: 
»این Pump همیشــه در خانه من بود. من 
خودم آهنگ اولین آهنگــش را ضبط کردم 
آن هم بــدون میکروفن. بــا میکروفن هدفن 

ضبط کردیم.«
 XXXTentacion، .واقعاً جالب است
 SkiMask the Slump God, Ugly
God, Lil Yachty, Lil Uzi Vert  همه 
و همه کارشــان را با ضرب آهنگ هایی شروع 
کردند که دوستشان در FL Studio در ده 
دقیقه درســت کرده بود. به همین سادگی. با 
میکروفن آیفون. وقتی بقیه نوجوان ها دیدند 
که هم سن وسال هایشــان بــا هیچی آهنگ 
ساختند و معروف شدند گفتند چرا ما نکنیم و 

زود دست به کار شدند.

این حرکت مانند شروع جریان پانک است. 
خود موسیقی به اندازه ایده و روح یاغی اش مهم 
نیست. جایی که هنر واقعی در خوِد ذات خالق 
است و نه در محصول آن یعنی قطعه موسیقی.

بــه خاطر فراوانــی و در دســترس بودن 
موسیقی در سال های اخیر، درآمد ساوندکالد 
هم چیز دندان گیری نیســت امــا بااین حال 
این هنرمندان توانســته اند تــا حد ممکن از 
آن اســتفاده کنند. مثاًل از طریق ساوندکالد 
قطعات ساخته شده را در دیگر سرویس های 
موســیقی به طور قانونی توزیــع می کنند یا 
صفحه اینستاگرامی می زدند و دنبال کننده 
)فالوئر( جمــع می کنند. یا اینکــه از طریق 
صفحــات محبــوب شــبکه های اجتماعی 
تبلیغات کــرده و افراد بیشــتری را به گوش 
دادن از استریم ها ترغیب می کنند. حتی برای 
پروموت کردن موسیقی شان زیرمیزی و رشوه 

هم به آدم های بانفوذ در موسیقی داده اند.
آنها به خودشــان جریان ضعیف یا فرعی 
موســیقی می گویند ولی شــاید نه تا مدت 
زیادی. باید دید کی بــه جریان اصلی تبدیل 

می شوند.

درباره جریان فرعی موسیقی رپ منتشر شده در نشریه »کرونیکل«

رپ ساوندکالدی: مقدمه ای بر حرکتی قوی و خاموش

دنگ و دونگ

 دو سی دی »حس نمادین« 
نوعی مرور بر حاصل 

عمر یک آهنگساز است. 
گذشته از مهاجرت و 

تجربه دردمندانه و البته 
انسانی آهنگساز، قطعات 

این آلبوم از نظرگاهی 
صرفا موسیقایی نیز قابل 
توجهاند و نیز سیر تطور 

ذهن سبکی و مهارت 
موسیقایی آهنگساز را نیز 

به نمایش می گذارند
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