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موسيقي

آكوردضرب

نگاهي به جشنواره موسيقي مدرن »آگورا« 
به بهانه برپايي آن در پاريس

جشن رياضي و موسيقي

وقتي پيير بونو، آهنگساز و نظريه پرداز بزرگ  �
موس��يقي مدرن در س��ال 1970 به دعوت ژرژ 
پمپيدو، رييس جمهور آن زمان فرانسه »موسسه 
پژوهشي- تطبيقي آكوس��تيك و موسيقي« يا 
هم��ان IRCAM را افتتاح ك��رد هيچ گاه فكر 
نمي كرد كه روزي اين موسسه ازجمله معتبرترين 
نهادهاي علمي و هنري جهان شود و حال پس 
از سال ها روياهاي بونو كامال به حقيقت پيوسته 
است و يكي از اين روياها جشنواره ساالنه »آگورا« 
است. گردهمايي بزرگ نوازندگان، موسيقي دانان، 
دانش��جويان رشته هاي مختلف و متنوعي چون 
موسيقي مدرن، موسيقي الكترونيك، آكوستيك 
و نرم افزارهاي صوتي هرساله در تابستان در شهر 
 IRCAM پاريس، پايتخت فرانس��ه ب��ه همت

برگزار مي شود. 
اين جشنواره همچنان كه از نامش پيداست 
محفل بزرگي اس��ت مانند مجامع بزرگ يونان 
باستان براي تبادل تجربيات و اطالعات و نيز به 
نمايش گذاردن دستاوردهاي متعدد تكنولوژيك، 
آكوستيك و موسيقايي در يك بازه زماني فشرده 
10 روزه. اما يك چيز همواره در صدر دغدغه هاي 
برگزاركنندگان اين گردهمايي اس��ت: »پيوند و 
ارتب��اط بين علم و موس��يقي«؛ موضوعي كه از 
ابتداي تاس��يس IRCAM ذه��ن پيير بونو را 
مش��غول خود كرده ب��ود. وي در مصاحبه اي در 
س��ال 2000 در اين زمينه پرس��ش هايي را كه 
در زمان تاسيس در ذهن داشته، اينچنين بيان 
مي كند: چگونه مي توان به شكلي منسجم روابط 
و تناس��بات بين علومي چون رياضي، فيزيك و 
رايانه ها را با موس��يقي طراح��ي كرد؟ و چگونه 
مي توان دانش��مندان و محققان را با فضاي هنر 

موسيقي آشنا كرد و آشتي داد؟ 
ش��ايد عملكرد اين چند دهه و نيز جشنواره 
آگورا پاس��خ هاي فراواني را پي��ش روي فعاالن و 

هنرمندان موسيقي مدرن قرار داده باشد. 
جشنواره امسال آگورا كه از هشتم تا هجدهم 
ژوئن برپا بود بر پايه همين پرس��ش ها به سراغ 
رابطه بين رياضيات و خالقيت هاي هنري رفت. 
چه تناسب و ارتباطي بين منطق رياضي با تخيل 

و تجس��م هنري وجود دارد. مباحث موردتوجه 
جش��نواره امس��ال با حضور رياضي داناني چون 
اوژن وايگنر رابطه و تش��ريع تئ��وري گروه ها و 
نيز بررس��ي موسيقي اتفاقي از ديدگاه رياضيات 
م��درن و نيز تاثير تئوري ه��اي هانري پوآنكاره، 
رياضي دان برجسته فرانسوي روي هنرهاي ديگر 
از جمله نهضت كوبيسم بود. امسال هفتادمين 
سالگرد تولد پيير بونر و امانوئل نونز نيز در آگورا 
گرامي داشته شد و به همين مناسبت آلن بديو، 
انديشمند بزرگ فرانسوي و نيز آلن كونز جلساتي 

را در مركز فرهنگي پمپيدو برگزار كردند. 
اما ديگر رويداد مهم جش��نواره امسال آگورا 
بررس��ي موس��يقي و نظريات آهنگساز پيشرو 
و جنجالي آلماني، كارل هاينس اش��توكهاوزن 
ب��ود؛ موس��يقيدان نامتعارف��ي كه برخ��ي او را 
ش��ياد و برخي ديگر يك نابغه قلمداد كرده اند. 
بخ��ش اش��توكهاوزن: چه��ره هنرمند ش��امل 
اجراي كنس��رت هايي از آثار وي و نيز كالس ها، 
س��خنراني هايي درباره هنر وي و ارتباطاتش با 
علومي چون رياضي، الكترونيك و آكوس��تيك 
بود. بررس��ي و ارايه مجدد يك��ي از تئوري هاي 
اش��توكهاوزن با نام »چگونه زمان مي گذرد« در 
نشست هاي اين بخش از جشنواره جالب توجه و 
با اس��تقبال مواجه شد. كالنگ )Klang(، يكي 
از آثار ناتمام اين نابغه موس��يقي مدرن، توسط 
گروه��ي از دانش��جويان IRCAM در آخرين 
روز جشنواره به اجرا درآمد. در مجموعه برن مه 
آموزش و معرفي اش��توكهاوزن پن��ج روز ادامه 
داش��ت تا بخش هاي ناگفت��ه تئوري هاي وي تا 
حدودي مورد بررس��ي قرار گيرد. بازي ش��هري 
موزي��كال بخش جال��ب ديگ��ري از برنامه هاي 
جش��نواره آگورا و مركز فرهنگ��ي ژرژ پمپيدو 
و IRCAM ب��ود. بازي ش��هري كه براس��اس 
موس��يقي ايگور استراوينسكي، آهنگساز شهير 
روس طراحي و به اش��كال مختل��ف مردم را به 
مشاركت در س��اخت و اجرا قطعات وي دعوت 

مي كرد. 
آگ��ورا بهترين و مناس��ب ترين فرصت براي 
تجربه كردن و شنيدن اصواتي است كه به ندرت 
در زندگي روزمره مي شنويم؛ محفلي براي درك 

فضا و ابعاد موسيقي و اصوات مدرن.

يكه سوار دشت اميد

در مورد موسيقي سنتي، مشكالت و خطراتي  �
كه آن را تهديد مي كند طي سال هاي اخير بزرگان 
زيادي دس��ت به قلم شده و هش��دار داده اند ولي 
همواره مواردي بوده كه عمدا يا سهوا هرگز به آنها 
اش��اره نشده است و به عقيده من همين موارد به 
نوبه خود مي تواند ضربه هاي سنگيني را بر پيكره 
موسيقي ما وارد آورد كه بايد چندين سال سپري 

شود تا بتوان آن را جبران كرد. 
پي��رو اين صحبت ج��ا دارد از هنرمند بزرگي 
ياد كنيم كه به جرات مي توان گفت طي س��اليان 
متمادي جفاهاي زيادي در حق او روا داشته ايم و 
اين انسان واال نه تنها از اين جفاها دلسرد نشده بلكه 
به دليل عشق خالص و شرافتي كه داشته همواره به 

تكتازي خود در عرصه هنر ادامه داده است. 
اين ش��خص كس��ي نيست جز اس��تاد بهمن 
رجب��ي. تنبك نوازی كه به ج��رات مي توان گفت 
جامعه هنر آن طور كه بايد وي را نشناخته و سايه 
بي اعتنايي و نخبه كش��ي ساليان سال است كه بر 
تن وي س��نگيني مي كند. توجه و تامل در مورد 
بهمن رجبي واقعه جامعه شناختي دردناكي را بازگو 
مي كند كه علينقي وزيري 50 س��ال پيش آن را 
هشدار داده بود، مبني بر اينكه هنوز ياد نگرفته ايم 
از وج��ود نخبه ها و س��رمايه هاي واالي ميهن مان 

چگونه استفاده كنيم. 
به ج��رات مي توان بهم��ن رجب��ي را يكي از 
نخبه ها و سرمايه هاي تكرارناشدني معاصر در عرصه 
موس��يقي دانس��ت چراكه ويژگي هاي بارز، الزم و 

كافي يك نخبه را داراست. 
كس��ي ك��ه در جواني و با وج��ود تحمل تمام 
ناماليمات، توهين ها و بي اعتنايي ها و بدون داشتن 
كمترين امكاناتي پا به عرصه اي مي گذارد كه منجر 
به تحول و دگرديسي نه تنها در ساز تنبك بلكه در 

نوع تفكر و نگرش به موسيقي مي شود. 
نگارش كتاب شيوه نوين تنبك نوازی كه ويژگي 
منحصربه فرد آن، استفاده از جمالت سوال و جواب 
زيبا و شيوه نوين آموزش است، تحقيق و پژوهش در 
زمينه هاي مختلف موسيقي و ارايه دادن نظريه هاي 
كامل و منحصربه فرد تكامل و زيباشناسي، نگارش 
كتاب هاي تحقيقي متعدد مانند تنبك و نگرشي 
در ريتم، برگزاري همايش هاي متعدد و... نشان از 
اي��ن مطلب دارد كه بهمن رجبي ويژگي هاي الزم 
و كافي يك نخبه كه مهم ترين آنها ابداع و نوآوري 
است را داراست وبه حق نام هنرمند به معناي واقعي 
كلمه را به دوش مي كشيد.كسي كه نزد غرض ورزان 

به دليل انتقاد بجا از سيس��تم هاي غلط و رايج در 
موس��يقي بيمار ايران، بازگو ك��ردن حقايق و ارايه 
كردن شيوه هاي نوين به چهره اي جنجالي تبديل 
ش��ده، هيچ گاه در طول اين سال ها از بي محبتي ها 
و جفاهايي كه در حق وي ش��ده نناليده و از هدف  
غايي خود بازنمانده است.  بر هيچ كس از اهالي هنر 
پوشيده و مستور نيست كه موسيقي سنتي همواره 
به دليل خ��أ وجود افراد ن��وآور و هنرمنداني كه 
بتوانند تغيير و تحوالت پيرامون خود را حس كرده 
و براساس آن تحوالت دس��ت به اصالح و نوآوري 

بزنند، ضربه خورده است. 
چ��را بايد با وجود انس��ان هاي توانمندي چون 
بهمن رجبي كماكان سيستم هاي غلط در موسيقي 

اين كشور ريشه دوانيده و نفس مي كشند؟
مهجور ماندن بهمن رجبي در جامعه هنر كه 
بيشتر به دليل كارشكني ها و ناماليمات غرض ورزان 
و س��كوت ما در مقابل اين امر ب��وده، بازگوكننده 

مسايل تلخي مي تواند باشد. 
جامعه هنر يا هيچ مش��كلي را در عرصه خود 
نمي بيند يا اينكه برخالف ادعا عالقه اي به پيشرفت 

و اعتالي موسيقي ندارد. 
بنده حقير صراحتا معتقدم متاسفانه آن طور كه 
بايد و شايد به آن درجه از سطح فرهنگي نرسيده ايم 
كه لزوم حضور اين افراد را در عرصه هنر حس كنيم. 
هنوز كه هنوز اس��ت پس از گذش��ت ساليان 
دراز از خلق اثر گفت وگوي چپ و راست )دونوازي 
تنب��ك  هنوز نتوانس��ته ايم به ص��ورت علمي به 
زيبايي ه��اي اين اثر پي ببريم، هن��وز اين قدر به 
خود زحم��ت نداده ايم كه حت��ي يك بار هم كه 
شده مسايل مربوط به زيباشناسي و تكامل را كه 
با وجود زحمات فراوان يك محقق به دست آمده، 
تحليل و بررس��ي كنيم و اصال اين سوال مطرح 
است كه آثار اين هنرمند در دسترس عموم قرار 

دارد يا نه؟ 
و به اين ترتيب است كه بدون اينكه خود متوجه 
باشيم )و يا شايد هم باشيم( همچنان به نخبه كشي 
خود ادامه مي دهيم. اگر فقط يك لحظه به وجدان 
خود رجوع كنيم و جانب انصاف را بگيريم، خواهيم 
ديد كه بهمن رجبي جهت اعتالي موس��يقي اين 
كشور چه ها كرد و ما تا به امروز، با او چه كرده ايم! 

بياييد بهمن رجبي را دريابيم... .

كپي كردن از اينترنت باعث 
ورشكستگي كامل موسيقي و فيلم در 

سرتاسر جهان شده است چون فرهنگ 
استفاده از اينترنت وجود ندارد. اين 

قضيه به اين مي ماند كه يك تفنگ را 
به دست يك بچه چهارساله بدهند. 

من از همين تريبون از مردم خواهش 
مي كنم كه كپي نكنيد، چون با اين كار 

هنرمندان را زنده به گور مي كنيد

Á  .به شما لقب باغچه بان موسيقي كودك را داده اند 
كمي در اين باره براي ما مي گوييد؟ 

مرحوم باغچه بان زحمات خيل��ي زيادي را در عرصه 
موسيقي كشور ما كشيدند و پيشرو و پيشكسوت بودند 
و اين براي من افتخاري اس��ت كه به من لقب باغچه بان 

موسيقي كودك را بدهند. 
Á  س�اخت آلبوم پاييز طاليي يك، دو و س�ه خاطره 

زي�ادي در ذهن مخاطبان ايراني ايج�اد كرده و حتي 
عده اي ش�ما را با آلبوم پاييز طاليي مي شناسند. اين 
آلبوم چطور شكل گرفت؟ و چه شد كه قسمت هاي دو 

و سه را منتشر كرديد؟ 
م��ن از پاييز طاليي يك ش��روع ك��ردم كه خيلي با 
اس��تقبال روبه رو شد و يكي از پرفروش ترين كارهاي من 
بود. يك س��ال بعد پاييز طاليي دو را منتشر كردم اما به 
دليل مشغله زيادي كه در ساخت موسيقي فيلم داشتم 
و اينكه كمي س��بك كاري ام را تغيير دادم كه موسيقي 
فيلم هاي خارجي هم بس��ازم ديگر فرصت نكردم كه به 

كارهاي كالسيك خودم بپردازم. 
Á  راجع ب�ه ركوييم يا مرثيه ه�م مي توانيد توضيح 

دهيد... 
قبل از س��اخت ركوييم، من مدام سايت هاي مختلف 
كه آهنگ ه��اي من روي آنها براي ش��نيدن هس��ت را 
چك و مدام رصد مي ك��ردم كه ببينم كدام يك از كارها 
اس��تقبال بيشتري داشته اند. بعد از اين بررسي ها متوجه 
شدم كارهايي كه لهجه اروپايي دارند و كالسيك هستند 
اس��تقبال بيشتري دارند. بنابراين من قطعه مرثيه عشق 
)ركوييم( را نوشتم كه تمام احساسات من را در برمي گيرد 

و االن دارم روي ركوييم سه كار مي كنم. 
Á  ش�ما كار موس�يقي فيل�م ه�م انج�ام داده ايد و 

موس�يقي هاي متع�ددي ب�راي فيلم ه�اي متعددي 
نوشته ايد، از طرفي ترانه هاي ماندگاري هم ساخته ايد. 
فكر مي كنيد حس و حال خودتان به كدام يك از اين 

قطعات نزديك تر است؟ 
مساله اينجاس��ت كه نوشتن موسيقي فيلم تا حدود 
زيادي تابع قصه فيلم اس��ت و ب��ه كار همه عوامل مثل 
كارگردان، تهيه كننده و قصه فيلم بستگي دارد. در نوشتن 
موسيقي فيلم براي ما سوژه مهم است، مثال اگر يك فيلم 
حال و هواي كردس��تان را دارد طبيعتا موسيقي آن هم 
مي طلبد كه نزديك به آن منطقه جغرافيايي باشد. پس 
اين نوع آهنگسازي، آهنگساز را محدود مي كند. نوشتن 
موسيقي فيلم خيلي دشوار اس��ت و دست آهنگساز باز 
نيست كه بتواند آن چيزي را كه در درون خودش است، 
بنويس��د. مثال فيلم »مرثيه برف« يك قصه خيلي بدوي 
داش��ت و داستان در يك روستاي خيلي دور افتاده اتفاق 
مي افتاد، بنابراين ما نمي توانستيم در آن فيلم از سازهاي 
كالسيك استفاده كنيم. بنابراين مجبور بوديم از سازهاي 
بومي مثل سرنا يا سازهاي ديگر استفاده كنيم و متاسفانه 
بعضي از اين س��ازها حج��م و لهجه س��ينمايي ندارند. 
به هر تقدير، موس��يقي فيلم هم مثل ديگر عوامل فيلم 
تابع فيلمنامه اس��ت و دست آدم بسته تر مي شود. اما در 
كارهاي كالسيكي كه خودم انجام مي دهم خيلي راحت تر 
هستم و خيلي راحت در فضاي موسيقي پرواز مي كنم و 
در جريان موسيقي روحم پرواز مي كند. اصال عصاره تمام 
اين سال هايي كه من در عرصه موسيقي فعاليت كرده ام 
در ركوييم ريخته ش��ده است و اگر با دقت گوش كنيد، 

مي بينيد كه خيلي حرف براي گفتن دارد. 
Á  موس�يقي فيلم خوب بايد چه ويژگي هايي داشته 

باشد؟ 
اين قبل از هر چيزي بس��تگي به كارگردان فيلم دارد 
كه ببينيم اصال جايي براي موسيقي در فيلمش گذاشته 
اس��ت يا نه. ما كارگردان ه��اي خوبي را داريم كه پيش از 
هر چيزي در فيلمنامه جاي موس��يقي آن را مش��خص 
مي كنند كه آهنگساز بر اساس آن قسمت موسيقي فيلم 
را بسازد. اما گاهي هم با قصه هاي خوبي برخورد مي كنيم 
از كارگردانان جواني كه زماني را براي موس��يقي در فيلم 
در نظر نمي گرفتند. از طرف ديگر من به هيچ وجه اعتقادي 
به تعريف شخصيت هاي فيلم با يك ساز مشخص ندارم 
چون اين باعث مي شود كه آن كاراكترها به يك تيپ آشنا 
و لو دهنده تبديل شوند. موسيقي فيلم خوب بايد همزمان 
با نبض فيلم حركت كند و بتواند لحظه هايي كه ديالوگ 
وجود ندارد را تعريف كند تا مخاطب به فهم درس��تي از 
معناي فيلم برس��د. موسيقي فيلم بايد به اندازه باشد نه 
خيل��ي زياد كه از اثر بيرون بزند و نه خيلي كم كه جاي 

خالي بگذارد. 
Á  آهنگساز يك فيلم چقدر بايد با كارگردان سليقه ها 

و عاليق مشترك داشته باشد؟ 
صددرصد. يك فيلم آبروي همه كساني است كه روي 
آن مجموعه كار كرده اند. موسيقي هم در فيلم نقش بسيار 
مهمي دارد و مثل س��اختماني اس��ت كه بعد از ساخته 
شدن يك طراح داخلي آن را ديزاين مي كند. بسيار اتفاق 
مي افتد كه كارگرداني يك فيلم را كار مي كند و موسيقي 
آن را يك آهنگساز مي سازد اما كارگردان از آن موسيقي 
راضي نيس��ت و مي بيند كه موسيقي به جاي اينكه روي 
فيلم نمود خوبي داشته باشد بيش��تر توي ذوق مي زند. 
بنابراين خيلي اتفاق مي افتد كه بارها موس��يقي فيلم را 

عوض كرده اند. 
Á  در چند فيلم هم ش�ما براي بار دوم آهنگس�ازي 

كرديد. آيا در اين زمان به موسيقي اي كه از قبل براي 
فيلم ساخته شده توجه مي كنيد؟ 

من اس��م فيلم ها را نمي گويم اما چن��د بار اين اتفاق 
افت��اد و من براي اين فيلم ها موس��يقي نوش��تم. در اين 
جور مواقع من اصال به موس��يقي قبلي اي كه براي فيلم 
ساخته شده كاري ندارم و حتي زمان بندي ها را هم عوض 
مي كنم. چون آن زمان بندي اي كه براي موس��يقي فيلم 

انجام مي شود به س��اليق مشترك آهنگساز و كارگردان 
بستگي دارد. خيلي هم اتفاق مي افتد كه با كارگردان يك 
فيلم به بحث و گفت وگو مي نشينيم كه فالن قسمت فيلم 
موسيقي داشته باشد يا نداشته باشد. سينماي ايران بيشتر 
تجربي اس��ت و آكادميك نيست و بيشتر كارگردان هاي 
موفق كشور ما تجربي كار كرده اند. بنابراين خيلي پيش 
آمده كه كارگردان ها اصال جايي براي موس��يقي در فيلم 
خود نگذاش��ته اند و همين باعث مي شد كه قسمت هايي 
از فيلم را عوض كنند. س��اختن موسيقي فيلم كار بسيار 
سختي است و من االن حدود هشت سال است كه از اين 

قضيه دور هستم. 
Á  شما هم براي فيلم هاي خارجي موسيقي ساخته ايد 

و ه�م براي فيلم هاي داخلي. عالقه ش�ما به س�اخت 
موس�يقي فيلم هاي خارجي به سبب اين است كه به 
عنوان يك آهنگساز و يك هنرمند بين المللي شناخته 

شويد؟ 
من تجربه كردن را دوست دارم. اولين فيلمي كه من 
در خارج از ايران براي آن موس��يقي ساختم، فيلم »اتاق 
تاريك« بود. در ابتدا اين كار براي من خيلي س��خت بود 
ب��راي اينكه در مورد نوع ملودي ه��ا، ضبط و صدابرداري 
موسيقي در خارج از ايران هيچ تجربه اي نداشتم. نكته مهم 
اينجاست كه نوع ملودي ها و صداهايي كه شنيده مي شد 
بايد براي آن جامعه قابل درك مي بود و من به عنوان يك 
ايراني هر موس��يقي اي كه مي نوشتم مثل كسي كه يك 
زبان ديگر را ياد مي گيرد و با لهجه خودش آن را صحبت 
مي كند، موسيقي من هم لهجه ايراني داشت. براي مثال 

شما تصور كنيد كه يك آمريكايي تار 
بنوازد، هر چقدر هم حرفه اي باشد، 
نمي تواند مثل جليل شهناز تار بزند 
و ح��س مي كنيد كه س��از زدن آن 
آمريكايي، يك لهجه غيرايراني دارد. 
در مورد موسيقي فيلم هم همين طور 
بود. من بس��يار تاكيد داش��تم كه 
موس��يقي فيلمي كه مي س��ازم با 
فرهنگ آن ملت تناس��ب داش��ته 
باش��د، البته بودن��د كارگردان هايي 
كه چون از موسيقي هاي يكنواخت 

آنجا خسته شده بودند آن تم يا لهجه ايراني را در نوشتن 
موسيقي مي پس��نديدند. اين باعث شد كه من چند كار 
موسيقي فيلم در خارج از ايران بگيرم. اما هنوز هم به نظر 
خودم خيلي در موسيقي فيلم هاي خارجي جلو نرفته ام. 
در كل با تمام اينها، من كارت آهنگس��ازي ام را در س��ال 
1982 از پاريس، س��ال 2000 از آمريكا و 2004 از كانادا 
گرفتم. اين كارت به نوعي اجازه نامه اي است براي ساخت 
موسيقي در اين كشورها و بدون آن نمي توان كار موسيقي 

فيلم انجام داد. 
Á  ش�ما در تورنتو هم بوده ايد. اين زندگي دوپاره به 

نظر مي آيد كه ش�ما را تبديل به آهنگسازي كرده كه 
دغدغه جهاني شدن دارد... 

اين باعث مي ش��ود كه من با محيط ديگري آش��نا شوم و 
تجربه هاي گوناگوني براس��اس اندوخته هاي اين چند س��ال 
عمر كاري ام داشته باشم. من در مورد موسيقي كالسيكي كه 
خودم روي آن كار مي كنم هم سعي كرده ام كاري كنم كه نظر 
آهنگسازان كشورهاي مختلف را به سوي موسيقي كشورمان 
جلب كنم و حتي موس��يقي فولكل��ور ايراني را به آنها معرفي 
كنم. هدف من مطرح كردن موسيقي ايراني در تمام دنيا بوده 
و تمام اين سال ها بدون كمك گرفتن از هيچ ارگان و سازماني 
به تنهايي سعي در رسيدن به اين هدف داشته ام و همه درآمد 
ش��خصي ام را صرف س��فر به كش��ورهاي مختلف و شناخت 
موس��يقي ملل گوناگون كرده ام. در فيل��م مرثيه برف همين 
اتفاق افتاد. در مجموعه هاي پيانو )بوي ديروز( هم همين كار را 
كرده ام و حدود 40 قطعه محلي ايراني را با پيانو اجرا كردم. 

Á  شما اولين كسي هستيد كه موسيقي الكترونيك را 
در ايران شروع كرديد. وضعيت موسيقي الكترونيك را 

در بخش سخت افزاري در ايران چگونه مي بينيد؟ 
ما در اين زمينه پيشرفت هاي خيلي خوبي داشته ايم 
اما به طور كامل نيس��ت. موسيقي الكترونيك اصواتي را 
به وجود مي آورد كه سازهاي آكوستيك نمي توانند آن را 
اجرا كنند. هركدام از اين موسيقي ها )چه الكترونيك و چه 
آكوستيك( ارزش خاص خود را دارند اما شما تصور كنيد 
كه در خواب يك تصوير اسلموشن را مي بينيد كه جنس 
سازهاي آكوس��تيك به آن نمي خورد و نمي تواند فضاي 
آن را توصيف كند، به همين س��بب به س��راغ موسيقي 
الكترونيك مي رويم. بنابراين موسيقي الكترونيك يك نمونه 
گرفته شده از سازهاي واقعي است كه دفرم )به هم ريخته( 
شده است. به اينها ديگر نمي توان گفت موسيقي بلكه اينها 
اصوات هس��تند و ما به عن��وان sound music آنها را 
مي شناس��يم يا به بيان بهتر، صداهاي موزيكاليته. گاهي 
اوقات هيچ سازي تاب برابري با اين صداها را ندارد و البته 
عك��س اين قضيه هم صادق اس��ت و نبايد هيچ كدام را 
جايگزين آن ديگري كرد. چون ش��ايد بشود با كامپيوتر 
صداي پيانو را اجرا كرد و يك قطعه را از اين طريق نواخت، 
اما هرگز نمي تواند به خوبي اجراي زنده با پيانو باشد. در 
كل در موس��يقي فيلم، موسيقي الكترونيك حرف اول را 
مي زند اما نمي تواند جايگزين سازهاي آكوستيك و زنده 
شود. در يك موسيقي فيلم امكان دارد همه اينها در كنار 
هم قرار بگيرند: سازهاي آكوستيك، موسيقي الكترونيك، 
صداه��اي موزيكاليت��ه و... كه هر كدام جا، ش��خصيت و 
ص��داي مخص��وص به خ��ودش را 
دارد. در موسيقي الكترونيك پژواك 
صداهايي را مي توان پيدا كرد كه با 
سازهاي معمولي نمي توان اجرا كرد 
و البته بازهم مي گويم كه عكس آن 
هم نمي ش��ود. اصوال مقايسه كردن 
اين دو با هم كار اشتباهي است. مثل 
اين است كه معماري مسجد شاه را 
با برج ايفل مقايسه كنيد؛ هر دو زيبا 
هستند اما اصال قابل قياس نيستند. 
اين در موسيقي هم اتفاق مي افتد. 
موسيقي شرقي و موسيقي ايراني، موسيقي رديفي است 
و نيازي ندارد كه براي آن هارموني بنويس��يم چون بافت 
آن نمي طلبد اما متاسفانه مي بينيم كه با سازهاي ايراني 
 love ،موسيقي هاي غربي را اجرا مي كنند. مثال با سنتور
story مي زنند يا با گيتار مي خواهند دستگاه شور يا آواز 
شوش��تري بزنند و از اين قسم كارها. به نظر من اين كار 
جالب نيست. هرچند كه موسيقي new age هم بر همين 
اساس شكل گرفته كه تركيبي از صداهاي الكترونيك و 
سازهاي كالسيك مثل دف و غيره است كه من هم روي 
آن كار كرده ام و كار قش��نگي هم از آب در آمد. اما اينكه 
صرفا بياييم به صورت س��ولو اجراه��اي عجيب و غريب 
داشته باش��يم جالب نيست. مثال فرض كنيد با كمانچه 

سمفوني شماره 9 بتهوون را اجرا كنيم... 
Á  به نظر شما ساخت موسيقي الكترونيك به صورت 

سفارشي باعث نمي ش�ود كه وجه تجاري كار بيشتر 
شود و كيفيت موسيقي تنزل پيدا كند؟ 

اگر منظور شما استفاده از كيبورد و... باشد بايد بگويم 
كه اينها كيفيت كار را بسيار پايين آورده اند. بگذاريد يك 
مثال بزنم؛ براي ساختن يك موسيقي فيلم به عنوان مثال 
بين 10 تا 20 ميليون تومان، بسته به مدت زمان موسيقي 
بودجه الزم است. اگر يك كارگرداني نخواهد اين بودجه 
را صرف موسيقي فيلم كند، ساخت موسيقي را به كساني 
مي دهد كه با كيبورد و... كار موسيقي الكترونيك مي كنند 
و البته با يك دهم بودجه اصلي. بنابراين كيفيت كاري كه 
ساخته مي شود بسيار پايين مي آيد چون سمپلي )نمونه( 

كه در كيبورد وجود دارد با اصل آن بسيار متفاوت و بسيار 
نازل تر است. در كل كيفيت كارها به همين سبب خيلي 
پايين آمده و اين البته فقط مختص ايران نيست بلكه در 
تمام كشورها همين اتفاق افتاده چون اصال بودجه نيست 
و فيلم هاي آنچناني هم س��اخته نمي ش��ود. چون دنيا با 
ورشكستگي س��ينما مواجه شده است البته االن بزرگان 
سينما دست به دست هم دادند كه آن را از ورشكستگي 
نجات دهند. به عنوان مثال االن س��ه بعدي شدن فيلم ها 
باعث شده كه مردم كپي نكنند چون مهم ترين ضربه اي 
كه به موس��يقي و كارهاي هنري خ��ورده از كپي كردن 

است. 
Á  اين كپي كردن را در كارهاي موسيقي هم مي بينيم 

كه البته اكثر هنرمندان هم از آن ناراضي هستند... 
بله. متاس��فانه وقتي اي��ن تكنولوژي آم��د راه را براي 
كپي كردن باز كرد و االن همه هنرمندان در هر عرصه اي از 
همه خواهش و تمنا مي كنند كه كارهاي آنها را كپي نكنند، 
مثل كاري كه آقاي مهران مديري در پخش قهوه تلخ انجام 
دادند. اين به نوعي از بين بردن بس��ياري از ارزش هاست و 
شايد اصطالح بدي به كار مي برم اما به عقيده من اين يك 
نوع گدايي كردن است. وقتي كسي كارهاي هنري را كپي 
مي كن��د به هنرمند و به آن اثر هنري احترام نمي گذارد و 
همين باعث مي شود كه بسياري از هنرمندان ورشكست و 
خانه نش��ين شوند. اين مساله نه تنها در ايران كه در خارج 
از ايران هم وجود دارد و بس��ياري از ش��ركت هاي بزرگ با 
200 سال سابقه بسته شده اند. اصال ديگر سي دي فروشي 
در خ��ارج از ايران وجود ن��دارد و همه دارند آلبوم هاي روز 
را دانل��ود مي كنند. درد اجتم��اع ما در بين هنرمندان هم 
متاسفانه همين است. بس��ياري از هنرمندان هستند كه 
سال هاس��ت روي سازشان خاك نشسته و ديگر انگيزه اي 
براي كار كردن ندارند. اگر مردم با كپي نكردن به هنر كمك 
نكنن��د چيزي از آثار هنري و كار هنري باقي نمي ماند. به 
نظر من اين يك س��رقت مودبانه است. مردم بايد بدانند با 
كپي كردن زخم بزرگي بر هنر و هنرمندان وارد مي كنند 
كه تسالي آن خيلي سخت و حتي غيرممكن است. كپي 
كردن از اينترنت باعث ورشكستگي كامل موسيقي و فيلم 
در سرتاس��ر جهان ش��ده اس��ت چون فرهنگ استفاده از 
اينترنت و تكنولوژي وجود ندارد. اين قضيه به اين مي ماند 
كه يك تفنگ را به دس��ت يك بچه چهارساله بدهند. من 
از همين تريبون از مردم خواهش مي كنم كه كپي نكنيد، 

چون با اين كار هنرمندان را زنده به گور مي كنيد. 
Á  آلبوم تازه اي هم براي انتشار در دست كار داريد؟ 

من االن نزديك به 9-8 س��ال اس��ت كه دارم روي 
پ��روژه اي كار مي كنم به نام »ب��وي ديروز« كه قطعاتي 
را ك��ه مي توان روي پيانو اجرا ك��رد، دوباره اجرا كرده ام. 
البته در اين مجموعه قطعات��ي را اجرا كرده ام كه بتوان 
در فواصل س��ري-كرن موسيقي ايراني آنها را روي پيانو 
اجرا كرد چون نمي خواهم مثل مرتضي محجوبي كوك 
پيانو را عوض كنم تا بتوانم قطعات ايراني را اجرا كنم. من 
اين كار را نكردم و زياد هم نمي پس��ندم چون به عقيده 
من پيانو با اين ش��خصيت كاراكتر ديگري دارد تا اينكه 
بخواهيم كوك آن را ع��وض كنيم و آن را ايراني كنيم. 
در هر حال در اين مجموعه هر سي دي 15 قطعه را در 
بر مي گيرد و در كل 20 س��ي. دي اس��ت كه كتاب هاي 
نت آن هم به همراه آن عرضه مي ش��ود. پروژه ديگر هم 
مجموعه اي است از آهنگ هاي پاپ نيم قرن گذشته كه 
در ح��ال انجام كارهاي آن هس��تم. يك كار ديگر هم از 
ط��رف يك كمپاني خارجي به نام Schott music در 
دست انتشار است كه قطعات كالسيك و قطعاتي براي 

باله را دربرمي گيرد. 
80 كتاب موسيقي نوشته ام و هرچه كه در مي آورم 
خرج اين كارها مي شود. اين هم به دليل اين است كه من 

عاشق اين كار هستم. 

گفت وگو با فريبرز الچيني،  آهنگساز 

روي ساز هنرمندان خاك نشسته است
نيوشا مزيدآبادي

فريبرز الچيني بعد از گذشت س�ال ها كه از ساخت »پاييز طاليي«اش مي گذرد هنوز هم با 
همان پاييزهاي طاليي شناخته مي شود. او كه در خانواده اي هنرمند متولد شد در 10 سالگي 
به موسيقي روي آورد و از 21 سالگي كار حرفه اي خود را به عنوان آهنگساز آغاز كرد. او كه 
به نواختن گيتار و پيانو تسلط كامل داشت در سال 1357 براي ادامه تحصيل عازم اروپا شد و 
چهار سال بعد به عضويت انجمن آهنگسازان فرانسه درآمد. الچيني به ساخت موسيقي فيلم 

هم پرداخته و فهرست بلندي از موسيقي فيلم هاي داخلي و خارجي را در كارنامه كاري خود 
دارد كه از ميان آنها مي توان به فيلم هاي »روياي خيس«، »نوك برج«، »ديش�ب باباتو ديدم 
آيدا« و 11 فيلم خارجي اشاره كرد. او كه اين سال ها كمتر در زمينه موسيقي فيلم فعال است 
به جمع آوري و اجراي 50 سال موسيقي پاپ پرداخته و آلبوم هاي جديدي آماده انتشار دارد. 

از اين رو پيرامون موسيقي الكترونيك و موسيقي فيلم با او به گفت وگو نشسته ايم. 

سياوش نيك پي

عليرضا اميرحاجبي
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