
آخرین برنامه از مجموعه کنسرت های »چند شب« در 
سال ۹۷ روزهای ۲۵ و ۲۶ دی در قالب مجموعه برنامه های 
»چند شب دونوازی« میزبان عالقه مندان موسیقی ایرانی 

است.
افشین معصومی مدیر برگزاری مجموعه کنسرت های 
»چند شب« با اشاره به جزییات دهمین دوره این پروژه 
که به اجرای »چند شب دونوازی« اختصاص دارد، گفت: 
»پروژه »چند شب دونوازی« نگاهی بر طراحی دونوازی 
برای ۲ ســاز ملودیک ایرانی دارد. ایــن برنامه طراحی و 

تنظیمی برای یک دونوازی ۲٠ دقیقه ای میان ۲ ساز است 
که به نوعی متفاوت از دیگر نوع های تکراری خود است. در 
دونوازی های رایج شاهد هم نشینی گاه بداهه و یا سوال و 
جوابی به مانند سازوآواز هستیم ولی در این چند شب پیش 
رو ســعی داریم دونوازی های از پیش طراحی شده برای 

مخاطبان جدی موسیقی ایرانی ارائه کنیم.«
مطابق برنامه ریزی های انجام گرفته مژگان حسینی 
نوازنده قانون، سپنتا حامدی نژاد نوازنده تار، عماد حنیفه 
نوازنده تار، پوریا فرجی نوازنده سنتور، پویان عطایی نوازنده 

سنتور، حمید خوانساری نوازنده عود، نوا سلیمانی نوازنده 
عود، حسین اینانلو نوازنده سه تار، مجید موالنیا نوازنده تار، 
صابر سوری نوازنده عود، مهرداد ناصحی نوازنده کمانچه 

و امین گلســتانی نوازنده عود روزهای سه شــنبه ۲۵ و 
چهارشنبه ۲۶ دی به اجرای برنامه می پردازند.

معصومی افزود: »این برنامه آخرین دور از این مجموعه 
کنسرت های چند شب است که در سال ۹۷ برگزار خواهد 
شد و امید داریم در سال ۹٨ شاهد انتشار آنچه تاکنون در 
این چند شــب ها به صورت صوتی و حرفه ای ضبط شده، 
باشیم. به هر صورت مجموعه کنســرت های چند شب 
بیانگر رویکرد، بیان و اندیشه نسل چهارم موسیقی ایرانی 
است که  در آن آثار بیش از ۱۱۴ هنرمند برگزیده موسیقی 
ایران طی ۲٨ شب اجرا ثبت و ضبط شده اند و بدون تردید 
می تواند مقیاس و میزانی برای آیندگان باشــد. پروژه ای 
که به اعتقاد من فقط با همدلی نســل چهارم موسیقی 

صورت گرفت.«
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نهال حیرت»اوهام« مجوز گرفت

بابک ریاحی پور )نوازنــده گیتار باس( و از 
اعضای مؤسس گروه اوهام اعالم کرد پس از ۲٠ 
سال انتظار موفق شدیم تا مجوز انتشار آلبوم » 

نهال حیرت« را کسب کنیم. 
پس از کسب مجوز این آلبوم درصدد یافتن 
تهیه کننده و ناشر مناســب برای ازسرگیری 
فعالیت گــروه اوهــام هســتیم و امیدواریم 
به زودی پس از یافتن اسپانسر و تهیه کننده با 
انتشار رسمی اولین آلبوم تولیدشده در گروه 
اوهام و اجرای کنســرت این آلبوم با هواداران 

تجدیددیدار کنیم. 
اوهام یک گروه موسیقی ایرانی است که دو  
دهه پیش فعالیت خود را در سبکی که می توان 
آن را تلفیقی از راک و موسیقی ایرانی دانست 
با خواندن اشعار حافظ و مولوی آغاز کرد. این 
گروه در سال ۱3۷٨ با ســه عضو اصلی شامل 
شــهرام شــعرباف، بابک ریاحی پور و شاهرخ 
ایزدخواه شــکل گرفت و  در زمان خود نگاهی 
نو به اشعار شعرای کالسیک در موسیقی نوین 

ایران داشت.
نگاه ِ نو و ساختارشکن این گروه جریان ساز 
موجی از موافقان و مخالفــان را در مقابل هم 
قرار داد؛ برخی نگاه تازه این گروه را به اشــعار 
کالســیک به شــدت موردانتقاد قراردادند و 
گروهی دیگر همین نگاه نو و ساختارشکن را 
عامل جذب جوانان به ادبیات کالسیک و شرط 
غنای ادبی موج نوین موســیقی راک در ایران 

می دانستند.
آتش فروزان و جریان ساز این گروه دیری 
نپایید و تا آســتانه خاموشی کامل پیش رفت 
اما شهرام شعرباف این گروه را حفظ کرد. بابک 
ریاحی پور و شاهرخ ایزد خواه در سال ۱3٨۲ از 
گروه جدا شدند و شهرام شعرباف فعالیت گروه 

را به تنهایی ادامه داد.
اوهام تا مدت هــا مجوز فعالیت رســمی 
نداشت در طول این مدت چهار آلبوم را به طور 
غیررسمی منتشر کرد و برای دانلود در اختیار 
طرفدارانش قرارداد. سرانجام شعرباف توانست 
در شهریور ســال ۱3۹۱ با عنوان گروه شهرام 
شعرباف فعالیت رسمی خود در ایران را آغاز و 

پس از سال ها در تهران کنسرت برگزار کند. 
این گروه پنجمین آلبوم و نخستین آلبوم 
رسمی خود را در ســال ۱3۹۲ با عنوان »این 

خرقه بینداز« منتشر کرد.
حال  با اخذ دیرهنگام مجــوز برای اولین 
آلبــوم این گــروه، اعضای اولیــه اوهام قصد 
 دارند پــس از دو  دهه فعالیت این گــروه را از 

سر بگیرند. 

انتشار دومین آلبوم
»موسیقی معاصر ایران «

دومین آلبــوم »موســیقی معاصر ایران« 
کاری از گــروه »یارآوا« منتشــر شــد. این 
آلبوم که بالغ بر ۴۵ دقیقه موســیقی اســت 
قطعــات معاصــری را در برمی گیــرد کــه 
آهنگسازان این گروه ساخته و توسط ارکستر 
 مدرن یــارآوا به رهبری مهــدی جاللی اجرا

شده است. 
بابک آل حیدر با قطعه »ترنج«، ارســالن 
عابدیان با قطعه »آسمانی« در شش موومان، 
شــاهرخ خواجه نوری با »پرتره شــخصی با 
کیج و رایش؛ لیگتی هم آنجاســت«، در این 
آلبــوم به آهنگســازی پرداخته انــد و اولین 
ضبط جهانی قطعــه شــاهرخ خواجه نوری 
 در ســال ۱3٨۷ در ایــن مجموعه منتشــر

شده است.

بیتایاری،روزنامهنگار

کالس هنــر در دوران مدرســه 
ابتدایی را به خاطــر می آورید؟ که 
ســختی های فهم هنر از یک سو و 
دشــواری های یادگیری نقاشــی 
و خوشنویســی برای هــر کودک 
نوآموزی که بیشتر عالقه مند بازی 
اســت تا یادگیرِی اصــول و قواعد 

نقاشــی و خطاطی از ســوی دیگر، 
چیزی شبیه یک ساعت زجرآور بود 
و به جای اینکه در این ساعت آشنایی 
با هنر اگر در قالب کالس مدرســه 
نمی تواند منجــر به آموختن هنری 
شود، دست کم ارزش های هنری را 
بیاموزاند که نتیجه ای عکس داشت 
و دانش آموزان را خسته و دل زده از 

هنر می ساخت. 
اینکه چرا سر کالس هنر مدرسه 
به ندرت استعداد دانش آموزی کشف 

می شــد و یا معلمان هنر چیزی به 
دانش آموزان نمی توانستند بیاموزند 
تا دید آنهــا را برای دیــدن دنیایی 
دیگــر جهتمند بســازند؛ معضلی 
است که بیشتر قصورش به سیستم 
آموزشی ما برمی گردد تا معلمین و 
دانش آموزان. ازاین رو مؤثر افتادن 
شیوه معلم در به خالقیت واداشتن 
هنرجویان خردسال و دست به خلق 
اثر زدن آن هم در سنینی که کمتر 
فهم هنری ایجادشده کاری سترگ 

و قابل ارج است.
کشــف و بارورســازی استعداد 
نوآمــوزان و ایجــاد درک هنر و به 
خالقیــت واداشــتن آنان مســاله  
ساده ای نیســت و به راحتی عملی 
نمی شــود. پرورش استعداد هنری 
هر نوآموز و شــیوه های تمرینی در 
جهت ایجاد مســاله بزرگــی به نام 
خلق اثــر هنری مهارتــی همچون 
کیمیا اســت که کمتر کسی آن را 
داراســت و چه بختیاری ای نصیب 

چند هنرجوی امیرمهیار تفرشی پور 
شده که توانسته اند از او خلق کردن 
بیاموزند. هشــت قطعه بــا نام های 
روزآخر-امیرکبیر، پرســپولیس، 
کشــتی یونانی، منارجنبــان، غار 
علی صدر، بلورهای نمک، ســهراب 
سپهری، رستم و سهراب که نشان از 
نام های بزرگان و مکان های تاریخی 
و طبیعی در پهنه کشــورمان دارد 
هنگامی که آذین دهنــده آلبومی 
باشند قابل اعتنا هستند که ببینیم 
به نام این نام های آشــنا چه چیزی 
ساخته شــده و یــا چه برداشــتی 
در آهنــگ و قطعه به آنها نســبت 

داده شده است.
از سوی دیگر هنگامی که با اثری 
جمعی مواجه هستیم که کودکان 
آن را تولید کرده اند بیشتر کنجکاو 
می شــویم که آن را بشنویم. چراکه 
به خوبی از مرارت ها و دشواری های 
ســاخت یک قطعه و آهنگســازی 
آگاهیم و بیشتر می خواهیم بدانیم 
کودکان و نوآموزان کــه تجربه ای 
در ایــن راه ندارند و کمتــر از ما در 
عمرشان موسیقی شنیده اند و ذهن 
کمتر شلوغی برای بیرون کشیدن 
ملودی هــا و نغمــات از آن دارند؛ 
نگاهشان در ساخت قطعه چیست 
و چگونه یک موجودیت شنیداری 
خلق می کنند و کیفیت موســیقی 
در این ذهن های جوان و بکر چگونه 
است. این کودکان برای نوروز نیز ٨ 
قطعه دیگر ساخته اند که نشان از آن 
دارد که سوژه ها محملی برای بروز 
توانایی های آنهــا در خلق قطعات 

شده است. و معلم به مدد این نام ها 
و موضوعات آنها را به تفکر و خلق اثر 

نزدیک کرده است. 
تفرشــی پور به عنوان معلم این 
کــودکان نشــان داده کــه نه تنها 
می توان هنر را آموخت بلکه می توان 
توأمان هنرجو را در پی خالقیت نیز 
فرستاد. چیزی که به ندرت معلمی 

برای آن یافت می شود. 
ازاین رو »ایــران زمین« آلبومی 
است که اولین تجربه های آموزش 
خالقیت به کودکان را به همراه دارد 
و البته خودبه خــود راهش را برای 
شنیده شدن بازکرده است. چراکه 
یکه بودن هنر آهنگسازی و خالقیت 
نونهاالن را یدک می کشــد که جز 
تحســین چیز دیگری الیــق آنها 
نیست و بایســتی به احترام معلمی 
که خالقیت را در کــودکان بالقوه 

می سازد کاله از سر برداشت.

اینآلبومساختهگروهیازنوآموزانموسیقیاست

خالقیت نونهاالن »ایران زمین« 

دنگ و دونگ

بهروزآقاخانیان

شــروع جریان هیپ هاپ در اوایل دهه ۷٠ 
میالدی است و اولین قطعه استودیویی رپ نیز در 
سال ۱۹۷۹ منتشر شد. بااین حال تا سال ۱۹٨۲ 
و ساخت آهنگ اعتراضی The Massage یا 
پیام، همه آثار برای رقص خیابانی یا دیسکو تولید 
می شد. نوشته نیز ترجمه ایســت از یادداشت 
گاردین در می ۲٠۱3 درباره داســتان ساخت 

این آهنگ.
جیگز چیس )Jiggs Chase(، تولیدکننده 
آهنگ: »یک شب که خانه اد فلچر بودم به او گفتم: 
»ما باید یک چیزی بنویسیم.« او هم درحالی که 
روی کاناپه لم داده بود و علف می کشید، گفت: 
»به من فشــار نیار. چون همین االن هم ته خط 
هستم و فقط دارم ســعی می کنم خودم را زنده 
 Don’t push me, ‹cos« نگه دارم.« )ترجمه
 I’m close to the edge, I’m trying not
to lose my head.«( من گفتم: »اوه. چه بیت 

خفنی!« همین بیت هم بعداً شد هوک آهنگ.
سیلویا رابینســون )رئیس شــوگر هیل، 
 The یعنی لیبل گرندمستر فلش( ایده آهنگ
Message را از قبل در ذهن داشت. درواقع او به 
دنبال تولید آهنگی جدی بود که نشان بدهد در 
جامعه چه دارد می گذرد، اما هیچ وقت نتوانسته 
بود ایده اش را عملی کند. برای همین وقتی ایده 

و هوک ترانه را برایش بردیم، خوشــحال شد و 
گفت »انگار می شود یک آهنگ پرطرفدار از این 
درآورد«. حاال نوبت ساخت موسیقی و نوشتن 

کامل ترانه بود. 
اد همه این کارها را انجام داد و فقط بخش آخر 
 Melle یعنی رپ کردنش مانده بود که توسط
Mel انجام شد. باوجوداین همه اعتبار این آهنگ 
 Grandmaster Flash and the بعداً بــه
Furious Five رسید و Melle تنها عضو این 
گروه بود که درواقع نقشی در این آهنگ داشت.  
Melle بهترین رپر گروه بود ولی بااین وجود اد به 
او می گفت که باید چه کاری کند. البته سیلویا به 
اد گفت »تو هم باید روی آهنگ رپ کنی« و او هم 

این کار را کرد.
می دانســتم این آهنگ پرطرفدار می شود. 
چنین چیــزی را در خودمــان می دیدم ولی 
هیچ وقت در این حد فکر نمی کردم. موســیقی 
رپ تا آن زمان تمامــش رجزخوانی و تعریف از 
خود بود اما اد آن را در مســیر تــازه ای انداخت. 
The Message کاری کــرد کــه رپ جدی 
گرفته شود. همیشه گروهای رپ زیادی بودند 
ولی بسیاری از آنها موفق به بستن قرارداد برای 
ضبط آهنگ هایشان نمی شدند. این آهنگ به این 
گروه ها هم کمک کرد تا مخاطبی برای خود پیدا 
کنند. در اروپا طرفدارهای سفیدپوست ما حتی 

بیشتر از سیاه پوستان بودند.  

آهنگ همین طور در جدول فروش می رفت 
باال و ما هم پول بیشتری گیرمان می آمد، چون 
مردم آن را دوست داشتند و به آن گوش می دادند. 
حتی تا به امروز هم این درآمــد ادامه دارد. مثاًل 
P Diddy در کارتــون Happy Feet از آن 
اســتفاده کرد وIce Cube هم آن را بازخوانی 

کرد.«
اد فلچــر)Ed Fletcher( معروف به دوک 
بوتی، ترانه نویس و رپر آهنگ: » محله ای که در آن 
زندگی می کردم و چیزهایی که در آن می دیدم 
واقعاً مثل یک جنگل بــود. باوجوداینکه محله 
ما آن قدر هم بد نبود اما وقتی در اتاق نشــیمن 
می نشستید، دیدن جرم و جنایت در پارک روبرو 
امری عادی بود. انگار دارید فیلم سینمایی نگاه 
می کنید. مــن فقط خواســتم آن چیزی را که 

می دیدم به جامعه برسانم.
رپرهای آن موقع معموالً نوجوانانی بودند که 
فقط می خواستند خوش بگذرانند و پارتی بروند. 
برای همین شنیدن چنین آهنگی چیز جدیدی 
بود. خوشــبختانه ســیلویا دید خوبی داشت و 
حمایت کرد. خود گرندمســتر فلش عالقه ای 
نشان نداد. فکر می کرد آخر چه کسی چیزی مثل 
این را گوش می دهد. Melle Mel هم که دیگر 
اصاًل قبولش نداشت. من می خواستم هم ازنظر 
موسیقی و هم ترانه کار جدیدی باشد. برای همین 
خیلی روی آن  وقت گذاشتم. به نوع آهنگش آن 

موقع ســبک ترنس می گفتم. ملودی اش هم 
ساختاری نامتقارن داشــت ولی باس الین آن 
ثابت بود. معموالً تک آهنگ ها یک هوک و چند 
ورس دارند ولی این کار دو تا هوک داشت. یکی 
 Don’t push me, ‹cos I’m close to«
 It’s like a jungle« و دیگری »the edge
sometimes«. آن دوره خیلی به افکت های 
الکترونیک و صدای پرکاشــن عالقه داشتم. در 

این کار هم از آنها استفاده کردم.
اولین باری که حس کردم این آهنگ موفق 
می شــود زمان میکس آن بود. ســیلویا اعتقاد 

خرافی به اعداد داشــت. برای همین نسخه اول 
آهنگ هفــت دقیقه و ۱۱ ثانیه بــود چون  فکر 
می کرد عدد خوش یمنی هست. آن شب آهنگ 
را به فرانکــی کروکر که یکــی از دی جی های 
شناخته شده نیویورک بود نشــان داد و روز بعد 
آهنگ پخش شد. تا یازده روز بعد آهنگ پانصد 
هزار نســخه فروخته بود. رولینگ استون آن را 
بهترین آهنگ هیپ هــاپ تاریخ انتخاب کرده 
اســت. من همیشــه با خودم فکر می کنم اگر 
می دانستم چه اتفاقی قرار هست برای این آهنگ 

بیافتد، به نام خودم ثبتش می کردم.«

داستانساختThe Message اولینقطعهاعتراضیرپ

همین االن هم ته خط هستم

»ایرانزمین«آلبومی
استکهاولینتجربههای

آموزشخالقیتبهکودکان
رابههمراهداردوالبته

خودبهخودراهشرابرای
شنیدهشدنبازکرده
است،چراکهیکهبودن

هنرآهنگسازیوخالقیت
نونهاالنرایدکمیکشد

کهجزتحسینچیزدیگری
الیقآنهانیست

اعالمجزییاتآخرینپروژه»چندشب«درسال۹۷

تاالر رودکی میزبان »چند شب دونوازی« می شود 
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