
t oseei r ani . i r
چهارگاه8

بیتا یاری

یک سال و چند ماه زمان گذشته 
اســت از روزی که مدیرعامل وقت 
بنیاد رودکی، اعالم داشــت که به 

مناسبت چهلمین ســال پیروزی 
انقالب و در گرامیداشت دفاع مقدس 
ســفارش ساخت یک ســمفونی را 
به لوریس چکناواریان داده اســت، 
آن هم در روزهایی که بزرگداشــت 
چهل ســالگی انقالب مهم بود؛ اما 
سفارش برای ساخت قطعه موسیقی 

ســمفونیک برای دفــاع مقدس و 
جنگ سال های دهه 60 شد.

سفارشی که اگر قاعدتاً مدیرعامل 
وقت بنیــاد رودکی به ســر موعد 
بودن آن اهمیت مــی داد باید پیش 
از هفتــه دفاع مقدس و چند ســال 
پیش تر از چهلمین ســال پیروزی 

انقالب سفارش داده و تهیه می شد 
تا در چهل ســالگی انقالب نواخته 
شــود و همگان بتوانند بشنوند اما 
به هرروی ازآنجایی که برنامه ریزی 
و آینده نگری هیچ جایی در شــیوه 
مدیریت علی اکبر صفی پور نداشت، 
در واپســین روزهای هفتــه دفاع 

مقدس این خبر را اعالم کرد و اجرای 
آن را به جشــنواره موســیقی فجر 
چهلمین سالگشت پیروزی انقالب 

وعده کرد.
 امــا اکنــون بعد از یک ســال و 
اندی هنوز از رونمایی و اجرای این 
سمفونی سفارشــی خبری نیست 
و ازآنجایی کــه مدیرعامــل بنیاد 
رودکی نیــز تغییر کــرده احتماالً 
به فراموشــی سپرده  شــده است. 
اما همگــی به خوبــی می دانیم که 
از ابتدا ســفارش چنیــن کاری چه 
ایرادات و اشکال هایی داشته است. 
اینکه چرا همیشه ســمفونی های 
سفارشــی و بودجه هنگفــت آنها 
نصیب تنها برخی افراد خاص ازجمله 
چکناواریان نورچشــمی دولت ها 
می شود که سابقه خوبی در ساخت 
سمفونی های ســفارش داده شده 
ندارند و البته بودجه هنگفتی را نیز 
مطالبه می کنند، جای سوال دارد. 
این افــراد در ضمن آنچــه تحویل 
می دهنــد روی کاغذ بــوده و برای 
اجرا نیــز مطالبات دیگــری دارند؛ 
ازجمله اینکه قطعات نوشته شــده 
آنها بســیار فراتر از حــد نوازندگی 
نوازندگان ارکســتر ســمفونیک 
تهران و در توان نوازنــدگان ایرانی 
نیست و بایستی بودجه برای اجاره 
ارکستر خارجی نیز در اختیارشان 

قرار بگیرد یا گاهــی تکه پاره هایی 
از قطعات قبلی شــان اســت که به 
اسم جدیدی منتشر می شود. تمام 
اینها نشــان می دهد کــه رویکرد 
سفارش ساخت ســمفونی در ایران 
تا چه حدی غیرموســیقایی است و 
ماحصل آن یکسری موسیقی های 
ساخته شده یک بارمصرفی هستند 
که هیچ گاه شایســته اجرا برای بار 
دوم دانسته نشده اند. اما با توجه به 
شنیده ها مبنی بر پرداخت 60 درصد 
بودجــه هنگفت میلیــارد تومانی 
این ســمفونی آیا وقت آن نرسیده 
است که از آهنگساز و بنیاد رودکی 
برای این سفارش پرابهام پیگیری و 

حساب خواهی کرد؟

نتیجه سمفونی سفارش داده شده به چکناواریان چه شد؟

پیگیری یک وعده بنیاد رودکی  

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

شاهین فرهت به رایگان دبیری نکرد
 50 میلیون تومان خرج 
سگ و گربه شده است!

شــاهین فرهت دبیر ســی و چهارمین دوره 
جشنواره موسیقی فجر در نشست خبری در مقابل 
تمامی خبرنگاران حاضر در جلسه، اعالم داشت 
که برای دبیری جشنواره دستمزدی نمی گیرد و 
به رایگان کار خواهد کرد. هرچند که در روزهای 
برگزاری جشنواره نشان داد که برای ارکسترها و 
گروه های خارجی حاضرشده در جشنواره قطعاتی 
از خود را بــرای اجرا داده که بعــد از 6 مورداجرا 
وقتی با حمله شدید رسانه ها مواجه شد از اجرای 
هفتمین قطعه توسط پیانیست ایرلندی دست 
کشــید و در حقیقت وادار به اطاعت شد که این 
اجراها نشــان از نفع مادی و معنوی توأمان او در 
سال گذشته جشنواره دارد. اجرای 6 اثر از فرهت 
توسط گروه های خارجی و ارکسترهای ایرانی نفع 
مادی و معنوی بود که اگر او به تنهایی می خواست 
برای گــردآوری و جمع کردن گروه هــا و کرایه 
ارکسترها هزینه کند بایستی هزینه میلیاردی 
می کرد که با حضور در ســمت دبیر جشــنواره 
این رانت را برای بهره بــرداری رایگان در اختیار 

او قرار گرفت. 
ســال گذشــته شــاهین فرهت در نشست 
خبری سی و چهارمین دوره جشنواره موسیقی 
فجر اعالم کرد دســتمزدی بابت سمت دبیری 
جشنواره نمی گیرد. امســال معلوم شد ایشان 
باالی 50 میلیون تومان بابت دســتمزد دبیری 
گرفته اند. البته وقتی در نشست خبری جشنواره 
موسیقی فجر از ایشــان درباره مساله دستمزد و 
وعده رایگان بودن توسط خبرنگار روزنامه توسعه 
ایرانی پرسیده شد گفتند 50 میلیون گرفته اند )و 
منکر گرفتن آن هم خالف وعده خود نشــدند( و 
البته در خیریه ویژه حیوانات خیابانی چون سگ 

و گربه خرج کرده اند.
    

در آستانه آغاز جشنواره سی و پنجم 
موسیقی فجر قوت گرفت

احتمال تغییر آیین نامه جشنواره
به گــزارش روابط عمومی ســی و پنجمین 
جشنواره موسیقی فجر؛ در جلسه شورای ارزیابی 
جشنواره، اعضای شورا پیشنهادهایی درباره تغییر 

مواردی در آیین نامه را مطرح کرند. 
این در حالی اســت که بر اســاس آیین نامه 
جشنواره موســیقی فجر، برحسب ضرورت و یا 
پیشنهاد شورای ارزیابی جشنواره، امکان تغییر 

در آیین نامه پیش بینی شده است. 
طبق روال معمول، پیشــنهادهای شــورای 
ارزیابی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر 
به معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی ارائه می شود تا پس از بررسی به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، ارسال شود.
شورای ارزیابی جشــنواره موسیقی فجر بر 
اساس آیین نامه جشنواره موسیقی فجر با ترکیب 
نماینده معاون امور هنری، مشاور برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی معاونت امــور هنری، نماینده 
مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شــنیداری، 
نماینده انجمن صنفی هنرمندان موســیقی و 
ســه نماینده از بین اهالی موســیقی به انتخاب 
معاون امور هنری تشــکیل می شــود و وظیفه 
نظارت بر جشنواره و عملکرد گردانندگان آن را 

بر عهده دارد.
هنوز جزییــات ایــن تغییــرات احتمالی 

اعالم نشده است.
سی و پنجمین جشــنواره موسیقی فجر به 
ریاست محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دبیری شاهین 
فرهت از چهارشنبه ۲۳ بهمن تا روز چهارشنبه 
۳0 بهمن در تاالر وحدت، تــاالر رودکی، بنیاد 
آفرینش های هنری هنری نیاوران، تاالر ســوره 
حوزه هنــری، مجموعه فرهنگــی هنری برج 
آزادی و سالن میالد نمایشگاه بین المللی میزبان 

مخاطبان خواهد بود.

نوا

بهروز آقاخانیان

بررسی و تحلیل یک جریان هنری مانند 
چگونگی شروع، توســعه یافتن و انحراف یا 
از میان رفتــن نیازمند نگاهی فراتــر از آثار 
انتشار یافته و تناســبات درون جریان است. 
اینکه جامعه ای که یــک جریان هنری مانند 
هیپ هاپ امریکا یا رپ فارســی در آن شروع 
شده است در چه وضعیت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی بوده است سوالی است بسیار مهم 
یا اینکه تکنولوژیهای تولید موسیقی یا فیلم 
در چه وضعیت و نحوه توزیع و انتشــار آثار در 
دوره های مختلــف از حیات آن جریان به چه 
صورت بوده است را نمی توان نادیده گرفت و 
صرفاً آثار و هنرمندان را به صورت جدا از زمان 

و مکان تحلیل کرد. 
حتی در بررســی آثار یــک هنرمند باید 
مشخصاتی مانند زمان انتشار، سن هنرمند، 
شــرایط فرهنگــی و اقتصادی خانــواده و 
گذشــته اش در نظر گرفته شــود. یادداشت 
حاضر قصــد دارد برای نمونه بــه یکی از این 

عوامل یعنــی تکنولوژی تولید موســیقی 
به اختصــار بپردازد و نگاهی بــه نقش آن در 

موسیقی هیپ هاپ امریکا داشته باشد.
موســیقی هیپ هــاپ در ابتــدا محدود 
به اجراهای زنــده در رویدادهــای محله ای 
)Block Party( یا دیســکوهای کوچک با 
استفاده از Turn Table بود و در واقع چیزی 
به عنوان استودیو، ضبط و تولید در آن وجود 
نداشت. اما دهه 80 و با محبوب شدن تدریجی 
این ســبک در نیویورک و ســپس شهرهای 
دیگــر، تهیه کنندگانی که از همــان اهالی 
موسیقی بودند شروع به آهنگسازی و ضبط 
آثار در استودیو کردند. دهه 80 دوره ای است 
که پای تکنولوژی های دیجیتال به موسیقی 
غرب باز شده بود و اســتفاده از ابزاریی مانند 
سینتی ســایزر Synthesizer گسترش 

پیدا کرد.
ســبک های جدیدی در غالب موسیقی 
الکترونیک مانند Techno و House شکل 
گرفت و می شد رد این تکنولوژیهای جدید را 
در موسیقی راک هم مشاهده کرد. موسیقی 

هیپ هاپ هــم از این قضیه مســتثنی نبود. 
ریتم سازی و سمپل کردن دو چالش DJها 
بود. آنها برای ریتم سازی باید ساعتها دنبال 
تکــه ای از بیت درام موردنظــر در صفحه ای 
گرامافون می گشتند یا اینکه نمونه هایی که 
برای ســمپل پیدا کرده بودند را در یکی از دو 
ِدک Turn Table با دست مدام عقب و جلو 
می کردند. اینجا بــود که تکنولوژی به کمک 
آمد. ابزارهایی که نه تنها دو مورد باال را آسان 
می کرد بلکه حتی به خاطر قیمت مناسبشان 
امکان تولید موسیقی را حتی در استودیوهای 
خانگی می داد و اصطالحاً تولید را دمکراتیزه 
می کرد. در زیر ســه مدل از تاثیرگذارترین 

ابزارهای الکترونیک را مرور می کنیم:
Roland TR-808: یــک دســتگاه 
ریتم ساز یا drum machine که آهنگساز 
می توانست ریتم های مختلف را با سرعت های 
متفاوت و آالت مختلف تولید کند. در واقع بیت 
ساز را از داشتن یک درامر بی نیاز می کرد. این 
دستگاه تولید یک شرکتی ژاپنی بود و آهنگ 
 Afrika Bambaataa از Planet Rock

و بسیاری از آثار مشهور دیگر در هیپ هاپ تا 
سال های اخیر با کمک مدل های پیشترفته تر 

آن تولید شده اند.
Akai MPC : که می توان از آن به عنوان 
یکی از اولینLunch Pad هــا نام برد. این 
دســتگاه که باز توسط یک شــرکت ژاپنی و 
همکاری مهندســی امریکایی ساخته شده 
است، می توانســت نمونه های صوتی گرفته 
شــده را در حافظه هر کدام از کلیدهای مربع 
شــکل 16 تایی اش ذخیره کند و آهنگساز با 

فشار آنها نمونه دلخواه را پخش کند.
E-mu SP-1۲00: هم یکــی دیگر از 

Sampler یا نمونه گیرهای شــناخته شده 
در دهه 80 اســت که می توانست به واسطه 
حافظه بیشترش نمونه های طوالنی تری را در 

آن ذخیره کرد.
دســتگاه های آمده در این متن، همگی 
به خاطــر ساده ســازی کار آهنگســازی و 
قیمت مناسبشان در مقایســه با نمونه های 
گرانتر اســتودیویی نقش موثری در کوتاه و 
ارزان کردن فرآیند تولید و انتشــار بیشــتر 
و باکیفیت تر آثار داشتند و شــاید تاخیر در 
معرفی آنها به بازار ابزار موسیقی تاثیر عمده ای 

در جریان موسیقی هیپ هاپ می گذاشت.

نقش تکنولوژی تولید در توسعه موسیقی هیپ هاپ

لیال موسی زاده

هفته گذشته در نشست خبری سی و پنجمین جشنواره 
موسیقی فجر، مدیر دفتر موسیقی خبر از سفارش ساخت 
دو سمفونی برای بزرگداشت یاد ســردار قاسم سلیمانی 
و کشته شــدگان هواپیمای اوکراینی داد که در جشنواره 
موســیقی فجر پیش  رو هر دو اجرا خواهند شــد. او این 
سفارش را حرکتی موسیقایی تر، برای یادبود این از دست 
رفتگان در جشنواره موســیقی فجر امسال که هم زمان با 

چهلم آنها برگزار می شود دانست.
حرکتی موســیقایی که مواجهه موزیســین مابانه را 
بــا رویدادهای ناگوار زندگی نشــان می دهــد و تعبیری 
این گونه دارد که هرکسی در زندگی نغمه ای را می خواند 

و شنیدن هر نغمه که خود غنیمتی است فرصتی و اقبالی 
می طلبد که به عمر شخص شنونده و خواننده وابسته است. 
ازاین رو نغماتی نیز در رثای آنها سر داده می شود که نغمه  

زندگی شان به پایان رسیده یا ناشنیده مانده است.
ازاین رو ثبت رویدادها و حوادث تلخ و شیرین در قالب 
فرمی موســیقایی می تواند در بلندمدت ثبــت تاریخ را 
به گونه ای دیگر پر کرده و غنا بخشد و البته پر از تکه هایی 
برای شــنیدن نماید. امــا ازآنجایی که از زمــان بروز این 
حوادث ناگوار تا زمان جشــنواره موســیقی فجر کمتر از 
40 روز فرصت باقی بوده طرح چنین پیشــنهادی قاعدتاً 
به علت ضیق وقت موافق کمتر موزیسینی قرار می گرفته 
است. مساله ای که ریسک بزرگ دفتر موسیقی محسوب 
می شــود. چراکه به علت عجله و کمبود زمــان آنها را در 

موقعیت فرودســت و خواهشــی قرار داده است و موضع 
آهنگساز را فرادست کرده است. مساله ای که هرگز نباید 
با توجه به بودجه ای که صرف این سفارش ها می شود رخ 
نماید. از طرف دیگــر در زمان کوتاه کدام آهنگســاز این 
توانایی را دارد که دو سمفونی بنویسد؟ چراکه ساخت یک 
قطعه سمفونیک اغلب ماه ها بلکه در مواردی سال ها زمان 
می برد و در یک مجال اندک چگونه ممکن اســت آنهم نه 
یک سمفونی بلکه دو سمفونی نوشته شود؟ آن هم یعنی 
در کمتر از ۲5 روز تا در فرصت یک ماهه حداقل 5 روز برای 
تمرین ارکستر و اجرا بماند. ازاین رو سمفونی ساخته شده 
می تواند چندین حالت داشته باشد ازجمله اینکه: آهنگساز 
پیش تر آن را نوشته باشــد و در قالب نام پیشنهادی دفتر 
موسیقی ارائه کند یا اینکه قطعه ای در همین مدت اندک 

نوشته  شده باشــد که ممکن اســت ضعیف یا قوی باشد. 
ازاین رو بهتر است از هم اکنون دست اندرکاران سفارش این 
قطعات از آهنگساز بخواهند پارتیتور هر دو قطعه را پس از 
اتمام نوشتن به صورت فایل پی دی اف در اختیار وب سایت 
جشنواره برای انتشار عمومی قرار دهد. تا اهالی فن در این 
دو سمفونی دقیق شــوند و از چندوچون هنر آهنگساز و 

توانایی های بیشتر او خبر دهند.

لطفا پارتیتور هر دو سمفونی را بر وب سایت جشنواره منتشر کنید

ساخت دو سمفونی در کمتر از یک ماه توسط یک آهنگساز

دنگ و دونگ

اینکه چرا همیشه 
سمفونی های سفارشی 

و بودجه هنگفت آنها 
نصیب تنها برخی افراد 

خاص ازجمله چکناواریان 
نورچشمی دولت ها می شود 

که سابقه خوبی در ساخت 
سمفونی های سفارش داده 

 شده ندارند و البته بودجه 
هنگفتی را نیز مطالبه 

می کنند؛ جای سوال دارد

 شماره   452   /      یکشنبه 20 بهمن   1398  /   14 جمادی الثانی 1441  /   9  فوریه   2020

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
t oseei r ani . i r


