ادب و هنر

نگاهيبهكنسرتعود«نگاربوبان»درفرهنگسراينياوران

راوي كهن،سخنتازه
در قطعه چهارم ،محرم گوش سپردن به
گفتوگوي دو عود ميشديم كه الهامگرفته از بيتي
از غزلهاي حافظ بود .اين اثر «در حلقه» نام داشت و
براي اجراي آن از عود متفاوتي استفاده شدكه صفحه
آن بهشكل يكدست از چوب ساخته نشده بود و روي
قسمتي از آن پوست وجود داشت .رنگ صداي ويژه اين
ساز از نظر نوازنده ،براي خلق فضاي مطلوب او در اين
قطعه مناسب بود .در اين قسمت از اجرا ،سجاد سقايي،
كه از نوازندگان عود جوان امروز و از شاگردان نوجوان
ديروز نگار بوبان است ،عود دوم را مينواخت.
قطعه پنجم« ،تسليم» ،انعكاس حس دروني نوازنده
از قسمتي از شعر فروغ فرخزاد بود كه «ديدار در شب»
نام دارد .آنگونه كه نگار بوبان گفت ،قطعه ششم« ،با
عارف» ،برداشتي كامال آزاد از تصنيف «رحماي خداي
دادگر كردي نكردي»عارف قزويني بود .نام اثر هفتم،
«روزي هزار بار» ،از يك شعر عاشقانه از فرخ تميمي
برگرفته بود .آهنگساز اين قطعه« ،بابك بوبان» ،شعري
از اين شاعر را همراه با نوازندگي عود نگار بوبان خواند
و حال و هواي موسيقايي متفاوتي را از هر آنچه از ابتدا
شنيده بوديم ،با خود به سالن اجرا آورد .در اين قطعه نيز،
شنونده فضاي موسيقايي آزاد و سيالي را تجربه ميكرد

كه بازتاب رهايي و آزادي احساس خواننده و نوازنده در
خواندن و شنيدن شعر فرخ تميمي در حين اجرا بود.
در آخرين قطعه« ،به استقبال عبدالقادر مراغي» ،اين
موسيقيدان و نظريهپرداز قرن هشتم و نهم هجري،
با يكي از تصانيف خود به نام «راست كار محتشم»
الهامبخش نوازنده بود تا روايت ويژه ومنحصربهفرد او
را با نواي عود بشنويم و به تعبير خودش ،در زمان سفر
كنيم .اگر قطعه «روزي هزار بار» را كه برآمده از تفكر
و سليقه موسيقايي ويژه بابك بوبان بهعنوان آهنگساز
و خواننده بود ،از ساير قطعات جدا كنيم (كه در
نوشتاري جداگانه ميتوان به آن پرداخت) ،ميتوانچند
خصوصيت مشترك بين هفت قطعه باقيمانده كشف
كرد .به نظر ميرسد مهمترين آنها بيان و روايت كامال
دروني و فردي نگار بوبان از تجربههايي بود كه همه در
موقعيت ،فضا يا زمان و مكانهاي مختلف بر او تاثير
گذاشتهاند و بعد از جاري شدن در شهود و ناخودآگاه
او ،از صافي بخش خودآگاه وجود او عبور كردهاند تا از
زبان عودش جاري شوند و بر جان شنونده بنشينند؛
اين مرحلهيي است كه ابزار ارائه و نمايش ،اهميت
خود را در مقابل جريان سيال و پرشور ايدهها و الهامات
دروني هنرمند از دست ميدهد و گويي با وجود او يكي

نگاه اول

ميشود .در اين كنسرت فرمها و جملههاي موسيقايي
مرسوم و مطابق با رديف دستگاهي موسيقي ايراني،
قالبهاي متريك و ريتميك از پيش تعيينشدهاي
مانند تصنيف ،رنگ و پيشدرآمد ،الگوهاي ريتميك
ثابت و جملههاي آوازييي كه دقيقا مطابق با گوشههاي
هر دستگاه باشند ،وجود نداشت ولي در تمام قطعات،
از ابتدا تا انتهاي هر يك ،وحدت موضوع و فضاي
موسيقايي كامال مشهود و قابل درك بود .در هر قطعه،
جملهسازيها و بسط و گسترشهاي ملوديك و حتي
تغيير گامها همه در خدمت يك تفكر واحد و هستهيي
در مركز اثر بودند .از اين جهت ،كار نوازنده بيشباهت
به كار نقاش ،مجسمهساز ،شاعر يا نويسندهيي نبود كه
تمامي قواعد را بر هم ميزند تا بتواند آنچه در درونش
حبسشده را بيرون بكشد و عينا به مخاطبش منتقل
كند .آنچه ميشنيديم ،موسيقي دستگاهي ايراني بود
ولي انگار هواي تازهيي در آن دميده شده بودكه روح
و جان شنوندهاش را نيز تازه ميكرد؛ هر چند ممكن
بود اين تازگي براي بعضي مخاطبان نامأنوس و غريب
جلوه كند .از مواردي كه به نظر ميرسد هنوز بين
برخي آهنگسازان و نوازندگان ايراني اهميت چنداني
نيافته ،شجاعت و صداقت آنها در خلق موسيقياي است

نگاه دوم

نگاهيبهاجرايلباسخوانيدراصفهان

نقديبرآلبومتازهمنتشرشده«چهآتشها»

تكرار الگويي نخ نما و بيماري موسيقي
سعيد يعقوبيان /كنسرتي كه
گروههمنوازانحصاردرپاييز1390
در تاالر وح��دت تهران اج��را كرد،
پاييزامس��الدرقالبآلبوميبهنام
«چه آتش ها» به بازار آمد .انتش��ار
آلبوم نيز همانند اجرا ،واكنشهاي
ض��د و نقيض��ي در پي داش��ت.
گروهي آن را فاقد اصال��ت و قوام
موسيقايي دانستند و گروهي نيز
آن را خالقيتي جسورانه خواندند.
اما به زعم نگارن��ده ،اين نگاههاي
سياه و سفيد ،ريشه در خود آلبوم
ومحتوايآندارندوخوداينچيدمان 90دقيقهيينيزكشكوليازعناصر
سياه و سفيد است .به اين معني كه از سويي نگاه شنونده را با درخشش
و شكوه خود در لحظاتي خيره ميكند و از ديگر سو نهتنها با كنشهايي
ديگرآزارانه ،مخاطب را گيج و منگ ره��ا ميكند بلكه وجود مخاطب را
در لحظاتي ناديده ميگيرد و راه خود را ميرود .به نظر ميرس��د فقدان
انسجاممفهوميكلاثروآفت«تكرار»،دوعامليباشندكهبيشازهرچيز
ديگر به ساختار اين اثر صدمه زدهاند .در خصوص مورد نخست ،چينش
قطعات ،نمودي از اين آش��فتگي ذهني اس��ت .آواز راست كسلكننده
مبتني بر رديف ،آغازگر راهي ميش��ود كه بيهدف و بيمقصد ،چند بار
ناموجه به دشتي و ترك و اصفهان كج ميشود .گذشته از آشفتگي دروني
برخيقطعات(ازجملهتصنيفهايدلافروزترازصبح،يارانموافق،شرم
و شوق و غيره) ،آش��فتگي كلي اين آلبوم نه به عنوان ايدهيي فكر شده و
هدفدار ،بلكه صرفا ناشي از چيده شدن بلوكهاي مختلف موسيقي در
كنار هم است .اگر آشفتگي به عمد بوده باشد و ناشي از تفكر موسيقايي
ساختارشكن آهنگساز ،تكرارها و از آن مهمتر وجود لحظاتي در موسيقي
كه فاقد رنگ و بويي از هنجارشكني هستند و از الگوهاي متداول و مالوف
پيروي ميكنند ،ناقض اين ايده خواهند بود .آواز و نحوه برخورد متفاوت و
جسورانه با آن در كنار ايفاي مسلط همايون ،لحظات درخشاني را در اين
آلبوم رقم زدهاند و بهطور كلي ،اجرايي چنين روان و متوازن روي س��ن،
نشان از ويرتوئوزيته چشمگير اعضاي گروه دارد كه قبال نيز در اجراهاي
ديگرشان بارها و بارها آن را به اثبات رساندهاند اما آشفتگي ساختاري كل

اثر باعث شده است كه تواناييهاي
گروه بيثمر باش��ند و اما در مورد
تكرار :پس از گذش��ت نزديك به
ده س��ال از انتش��ار آلبوم نخست
عل��ي قمص��ري ،چندصدايي او
عينا همان زبان گذش��ته را دارد.
از نمودهاي اين تك��رار ميتوان به
محوريت تار (ك��ه بخش اعظم بار
تكنيكي قطعات را همواره به دوش
ميكش��د) ،همچنين به جمالت
دم بريده و پيدرپي زهيها (كه در
سايه تار ،وازده و سراسيمه
پيش ميروند و همراهي ابترش��ان فاقد ساختار و نظمي روشن و
منسجم اس��ت) و در نهايت به تكرار جمالت مقطع و كوبشي كل
گروه(كهدربيشترقطعاتشنيدهميشوند)اشارهكرد.ارائهچنين
عناصري بيترديد در يك دهه پيش ،نشان از نگاهي شخصي ،متفاوت و
نوگرا داشتند اما امروز پس از انتشار چندين آلبوم از اين آهنگساز جوان،
بهتكرارالگويينخنماتبديلشدهاند.امادركناراينموضوع،نبايدانتخاب
اشعاري مناسب و تاثيرگذار را در بخشهاي ديگري از اين كشكول ناديده
بگيريم .به ويژه آنها كه از ميان اشعار عماد خراساني ،شفيعي كدكني و
محمدعلي بهمني انتخاب شدهاند .سياه و سپيد بودن آشفته اين اثر در
چنين مواردي نمود مييابد .و دو نكته پايان��ي :در يك كالم ،جلد آلبوم
بهتآوراست.گذشتهازاينكهتوضيحيدرموردآنسامبل،تنظيمقطعات
و مواردي از اين دست در آن نيست ،خريدار با تكه كاغذي بيكيفيت و با
اطالعاتي ناقص و گاه اشتباه در قابي كه براي يك سي دي ساخته شده
و به زور دو سي دي در آن جا داده ش��ده است مواجه ميشود كه هنگام
باز كردن قاب ،اگر س��ي دي دوم به بيرون پرت نشود شانس آورده است.
همچنين در دو قطعه ،صداي س��از ديوان شنيده ميش��ود كه در جلد
آلبوم هيچ اش��ارهيي به آن نش��ده اس��ت .و نكته پاياني اينكه بيترديد
بررسي دقيقتر و موشكافانهتر  90دقيقه موسيقي جدي در يك ستون
ميسر نيست و اميد است با نقد و بررسي دقيقتر چنين آثاري ،كنشگران
موس��يقي كالس��يك ايران گامهاي بعدي خود را محكمتر و استوارتر
بردارند.

اجـــرا

چهاردهمينسالگردگروهموسيقي
«پريشاد»درفرهنگسراينياوران
گ��روه موس��يقي «پريش��اد» ب��ه سرپرس��تي
و خوانندگ��ي «پريچه��ر خلوت��ي» به مناس��بت
چهاردهمين سالگرد تاس��يس گروه «پريشاد» روز
شنبه دهم اسفند ماه ،ساعت  18در س��الن اصلي فرهنگسراي نياور ان اجرا ميشود.
در اين برنامه گروه موس��يقي پريش��اد قطعات مانده بودي اگر نازنينم ،فروغ زندگي
از عبدالحس��ين مختاباد ،من ك��ه محبوب توام اثر انوش��يروان روحان��ي ،تو آخرين
طبيبي از افشين مقدم و سيمين بري از جمشيد شيباني را براي بانوان اجرا ميكند .مينو
قاسم پور نوازنده قانون ،هيال فيض پور نوازنده تار ،نازلي بخش��ايش نوازنده پيانو ،مهرناز
دبيرزاده نوازنده تنبك و پركاشن ،نيلوفر ابراهيمي نوازنده فلوت ،عسل ملكزاده نوازنده
دف و نيوش��ا بريماني رهبر اركس��تر و نوازده كمانچه ،صداي پريچهر خلوتي را همراهي
ميكنند .گروه گناي به سرپرستي ماندانا طالبي در اين برنامه به حركات آييني و نمايشي
فولكوريك آذربايجاني ميپردازد .گفتني اس��ت ،كنس��رت موس��يقي گروه پريشاد ويژه
بانوان تنها در يك ش��ب ،شنبه دهم اس��فندماه ساعت  18در س��الن اصلي فرهنگسراي
نياوران اجرا ميشود.

شبي كه مفاهيم در تن لباسها جامه دريدند
مريم قدسيه /لباسخواني
يك اجراي تئاتر نيست .يك
پرفورمنس يا كنسرت صرف
موسيقي هم نيست .هر چند كه
با عنوان كنسرت معرفي شده
ولي لباسخواني يك اجراست.
اجرايي متفاوت و تازه براي آنها
كه از موسيقي و مفاهيم كليشه
شده در فرم و محتوا خستهاند،
حتما ارزش شناختن را دارد.
لباسخوانها آداب خاص
خودشان را دارند،
حرفهاي منحصر به خودشان را ميزنند و انگار بيآدابي
و دگرانديشي جزيي از آدابشان است!آنها لباسهاي
يكسان نميپوشند ،پيرو سبك خاصي در موسيقي
نيستند و حتي در استفاده از شعر و ساز و به عبارت بهتر صداها
خودشان را محدود به چارچوبها و مصوبات از پيش معمول و
مرسوم نميكنند؛ با اين اوصاف بيراه نيست كه بگوييم آنها تالش
ميكنند تا نوگرايي ،ساختارشكني و پيشرو بودن آيينشان باشد.
آنها به مفاهيم ميانديشند و معناها و در جهان معناها موسيقي
و ادوات مختلفش ،ابزار و صداهاي استفاده نشده و حتي تصاوير
و ديدنيهاي مورد نيازشان را به كار ميگيرند تا به پاسخها كه نه
پرسشها و چالشهاي انسان بپردازند .پسدوك ،قيچي ،كمان
حالجي و چرخ خياطي را به صحنه ميآورند و از حضور مانكنهاي
سرگردان ،عريان و آويزان در جهت معنا بخشي در صدا و تصوير
كمك ميگيرند و روايت داستاني خود را از زبان لباسها در 13
پرده بازگو ميكنند :پنبه ،دوك ،رقص دوك ،لباسخواني ،چرخ
خياطي ،ويترين ،روسري خواني ،آستينخواني ،دامنخواني،
پيرهنخواني ،بند رخت ،كفنخواني و زيپ زبان بسته پردههاي
كارشان است كه طوري چفت و بست شده كه تو گاهي اصال
نميفهمي از يكي به ديگري ميروي .حاصل نوگراييشان در
كنار سليقه و پيوستگي جامهيي دوخته منسجم و در هم تنيده
كه انصافا بر تن صحنه و بينندگان خوش نشسته تا را آنها از لذت

ويترين

همكاريمشتركتهمورسپورناظري
همايونشجريانوديويدگارنر
آلبوم «نه فرش��تهام نه ش��يطان» كه همكاري مش��تركي از
تهمورس پورناظري و همايون ش��جريان است هفدهم اسفند ماه
در بازار موسيقي منتشر خواهد ش��د .در اين آلبوم موسيقي
تهمورس پورناظري و همايون شجريان در كنار يك آهنگساز
امريكايي و شجاعت حسنخان قرار گرفتهاند تا بار ديگر اثري متفاوت را خلق كنند.
پورناظري در اين باره گفت :پروفسور ديويد گارنر يكي از آهنگسازان توانمند امريكايي
است كه سابقه نامزدي در آكادمي هنر و ادبيات امريكا در سال  2013و همچنين دريافت نشان
استادبرجستهازبنياد«جرجسارلو»رادركارنامهخوددارد.اينآهنگسازيكيازآهنگهايآلبوم
«نه فرشتهام نه شيطان» را براي اركستر زهي ،پيانو و س��ه تار تنظيم كرده است .وي در ادامه با
اشارهبههنرمندانديگريكهدراينآلبومهنرنماييكردهاند،افزود:هنرمندانصاحبنامديگري
نيز در اين آلبوم به هنرنمايي پرداختهاند كه از آن جمله ميتوان به شجاعت حسينخان ،استاد
نامدار ساز سيتار اشاره كرد كه در آلبوم «افسانه شو» هم با ما همكاري كرده بود .همچنين پدرو
ائوستاچه ،نوازنده سازهاي بادي و جيمي جانسون ،نوازنده گيتار باس از ديگر هنرمنداني هستند
كهدراينآلبومحضوردارند«.نهفرشتهام،نهشيطان»توسطانتشاراتايرانگاممنتشرميشود.

زيبايي لبريز كند .اجراي گروه
نوژان در هنرسراي خورشيد
اصفهان با خلق قطعات تازه،
انتخاب اشعار به جا و كمتر
شنيده شده و حتي فرم و قالب
متفاوت صميمتي دلنشين را
بهمخاطبمنتقلميكند.
صميميت و نزديكي قابل
لمسي كه انگار به مخاطب
خود نويد روزهاي مهربانتري
در موسيقي و هنر را ميدهد.
مخاطبي كه غالبا با موزيسيني
اتو كشيده و اسطورهيي مواجه بوده كه روبهرويش نشسته ،سازش
را نواخته و رفته است!مخاطب لباسخواني اما با اجراگراني از جنس
خودش مواجه است كه چون او لباس ميپوشند ،سعي ميكنند
چون او بينديشند و بعد از لحظات پاياني اجرا آسان به او بپيوندند.
آنها نه قرار است لباسي تعويض كنند و نه گريمي از چهره پاك.
پس لذت اجرا را هم خيلي زود پس از پايان با مخاطبان قسمت
ميكنند .لباسخوانها هم مثل هنرمندان هميشه تاريخ از عشق
و انتظار و معشوق همان مفاهيم ديرينه سخن ميگويند؛ اما زبان
بيان براي آنها اينبار زباني دگر است .زباني از جنس موسيقي،
تصوير ،صداها و آواها كه اينبار بر تن لباسها نشسته و مفاهيم
هميشه انسان را در زمان خودش به جريان مياندازد .آنها منكر
استفاده از دنياي سرشار گذشتگان و البته توجه به كارهاي تازهتر
نيستند چه آنجا كه در مايه بيات اصفهان با غزلخواني آواهاي
محزون را به ما ميرسانند و چه وقتي كه خيالانگيز و ايماژگونه
به دشتي و طربانگيز به ماهور ميروند .آنها با انتخاب اشعار نو،
دكلمهخواني و استفاده از تار با كاركردي ديگر صحنه را ميگردانند
و همصدا با هم با كرالخواني نزديكترين آواهاي انسان را به گوش
ما ميرسانند .آنها ميخواهند از زبان لباسها پردهدري و رازگشايي
كنند تا اين هميشگي انساني عشق ،انتظار ،غم و اشتياق بار ديگر
خوانش شود .اصال شايد آنها صحنهگرداناني معاصرند كه از لذت
موسيقيسرشارند.

صحنه

اركستر200نفره«كارمينابورانا»
درايرانمينوازد

گروه كر ش��هر تهران و گروه كر فرهنگس��راي
بهمن روزهاي مياني اس��فند ماه سال جاري يكي
از معروفترين آثار كارل ارف يعني «كارمينا
بورانا» را ب��راي عالقهمندان موس��يقي اجرا
ميكند .در اين كنسرت كه س��اعت  21:30روزهاي  16تا  18اس��فند به رهبري
مهدي قاسمي در تاالر وحدت اجرا ميش��ود اثر محبوب و مشهور «كارمينا بورانا»
كارل ارف با همراهي يك اركس��تر  200نفره متش��كل از خوانندگان و نوازندگان
براي عالقهمندان موسيقي اجرا خواهد شد.
در اين كنس��رت گروه كري با  145خواننده ،گ��روه كر كودكان ب��ا  20خواننده و
همچنين اركس��تري با  35نوازنده ش��امل س��ازهاي زهي ،بادي چوبي ،بادي برنجي،
س��ازهاي كوبهيي و پيانو به اجراي «كارمينا بورانا» ميپردازند« .كارمينا بورانا» قطعه
آهنگي اثر كارل ارف در فاصله س��الهاي  1935و  1936بر اساس مجموعهيي از اشعار
قرون وس��طي كه اوايل قرن  19ميالدي در صومعهيي در باواريا پيدا شد ،ساخته شده
است .اين اثر از عظيمترين و مشهورترين قطعات موسيقي كالسيك در جهان است.

جككروآك،پادشاهبيتنيكها

سهنگاهبه«ولگردهايدارما»ونويسندهاش
فريد قدمي/

-1از جيم موريسون و باب ديلن تا بروتيگان و بوكفسكي
جك كروآك نهتنها خالق سبكي نوين در نوشتار بود ،بلكه با آثارش تاثير
شگفتي بر زندگي مخاطبانش نيز گذاشت؛ از جيم موريسون ،باب ديلن و تام
ويتز آوازهخوان گرفته تا جاني دپ بازيگر ،از چارلز بوكفسكي و ريچارد بروتيگان
نويسنده گرفته تا رابرت فرانك عكاس ،از «ايزي رايدر» دنيس هاپر گرفته تا
«پاريس -تگزاس» ويم وندرس ،از جنبش دانشجويي  1968امريكا گرفته
تا اشپونتيهاي آلمان و دانشجويان عاصي فرانسه ،خيل عظيمي از جوانان نسل
جديد از آثار كروآك متاثر شدند .زندگينامهنويسهاي جيم موريسون گفتهاند كه
او بسيار تحت تاثير آثار كروآك و بهخصوص شخصيت دين موريرتي در رمان «در
جاده» بوده و مشهور است كه اگر كروآك نبود ،د ُدرز(  ) The Doorsهم نبود.
امروز هر فرهنگ انگليسياي را كه باز كنيم ،در مقابل كلمه «بيت» ( )Beatاز نسلي
نيز سخن گفته شده كه در دهههاي  1950و  1960چهره فرهنگي امريكا و اروپا را
دگرگون كرد؛ اما واژه بيت معاني متفاوتي در زبان انگليسي دارد ،هم به عنوان فعل
و هم به عنوان اسم و صفت؛ از جمله معانياش ميشود به ضربهزدن ،كتكزدن،
ضربان ،ريتم ،ضربه ،خسته و مفلوك اشاره كرد .كروآك براي نخستينبار در اشاره
به دوستان همنسلش از واژه بيت استفاده كرد؛ نسلي برآمده از فضاي سرخورده
اروپا و امريكاي پس از جنگ جهاني دوم ،نسلي كه شيوه زيستي يكسره نامتعارف
را برگزيده بود و در خيابانها و جادهها پي خوشگذراني خودش بود ،پي آفريدن
سبك زندگي و حقيقت خودش ،حقيقتي به جز آنچه جمهوريخواهها و دموكراتها
تجويز ميكردند و ميكنند .پس از انتشار رمان «در جاده» واژه «بيت» به نام
جاودانه نسلي بدل شد كه با آثار راديكال و نامتعارفشان تحولي بزرگ در ادبيات
امريكا پديد آوردند .كروآك حتي در همان اواخر دهه  1950نمايشنامهيي هم به
اسم «نسل بيت» نوشت .هسته اصلي نسل بيت در اواخر دهه  1940با دوستي
جك كروآك ،آلن گينزبرگ ،ويليام باروز و نيل كسدي شكل گرفت و بعدها در
ادامه با رنسانس ادبي سنفرانسيسكو پيوند خورد و چهرههاي ديگري نيز به نسل
بيت پيوستند .روز جمعه ،هفدهم اكتبر  ،1955گالري سيكس سنفرانسيسكو
شاهد شعرخواني پنج شاعر جوان بود كه اين شعرخواني به ناگاه به رنسانسي
ادبي و فرهنگي در سراسر امريكا بدل شد و آلن گينزبرگ،گري اسنايدر ،مايكل
مككلور ،فيليپ والن و فيليپ المانتيا در آن شب تاريخي شعر خواندند .كروآك
در فصل دوم رمان «ولگردهاي دارما» ماجراي آن شب را بازميگويد« :بههرحال،
همه آن دارودسته شاعران عربدهكش را كه آن شب در سيكس گالري شعرهايشان
را ميخواندند ،دنبال كردم ،كه بين همه چيزهاي مهم ديگر ،آن شب ،شب تولد
رنسانس ادبي سنفرانسيسكو بود .همه آنجا بودند .شب ديوانهواري بود .من همان
يارويي بودم كه اينور و آنور ميرفت و ميپريد و سكههاي ده سنتي و بيستوپنج
سنتي از حاضرين نسبتا خشك و رسمياي كه دور ايستاده بودند در گالري ،جمع
ميكرد و با سه تا گالن بزرگ بورگوني كاليفرنيا برميگشت و ميرساند به همه،
تا اينكه ساعت يازده شد .الواه گلدبوك داشت شعرش را ميخواند ،گريه ميكرد
شعرش را ،گريه ،مست با دستاني گشوده و همه فرياد ميزدند« :ادامه بده ،ادامه بده،
ادامه بده»!اگرچه واقعا نميشود فصل مشترك فكري يا فرمي خاصي بين اعضاي
نسل بيت پيدا كرد ،اما مهمترين شباهتي كه آنها را گرد هم آورده بود ،آوانگاردي
و مخالفخوانيشان با وضعيت موجود بود .آلن گينزبرگ با شعرهايي همچون
«زوزه» و «كاديش» و ويليام باروز با رمانهايي همچون «ناهار لخت» و «گردي»
به همان شهرت و اعتباري رسيدند كه كروآك با «در جاده» و «ولگردهاي دارما» و
ديگررمانهايش.
 -2از فوتبال تا جاده
كروآك در سال  1922در الول ايالت ماساچوست از پدر و مادري فرانسوي-
كانادايي به دنيا آمد و تا شش سالگي حتي زبان انگليسي هم نميدانست؛ او نيز
همچون جوزف كنراد و هنري ميلر يكي از بزرگترين نويسندگان انگليسيزبان
است كه اين زبان را بعدتر آموخت .بعد از اتمام دبيرستان ،كروآك بورس فوتبال
دانشگاه كلمبيا را برد و راهي نيويورك شد .اما پس از يك سال ،در پي مشاجرهيي
با مربياش ،دانشگاه را رها كرد .در نيويورك او از طرفي با روشنفكران جوان
چپگرايي مثل ويليام باروز و آلن گينزبرگ آشنا شده و از طرف ديگر به واسطه
دوستياش با نيل كسدي چشمش بيشتر به دنياي زيرزميني امريكا باز شده بود.
نخستين رمان كروآك «شهرستان و شهر» نام داشت كه در  1950منتشر شد ،اما
شهرت در  1957با انتشار رمان «در جاده» به سراغش آمد؛ رماني درباره سفرهاي
جادهيياش در امريكا به همراه يك پسرك آنارشيست به نام نيل كسدي ،كه
بخشي از نوجوانياش را در دارالتاديب گذرانده بود؛ آنهم بهخاطر سرقت ماشين،
كالهبرداري،كتككاريو فهرست متنوعيازبزهكاريهايديگر.
«ولگردهاي دارما» يك سال پس از «در جاده» در  1958منتشر شد؛ رماني
كه بخش بزرگي از آن درباره سفرهاي كروآك در كوهها ،جنگلها و جادههاي
امريكا و مكزيك است؛ درباره مراقبههاي بوديستي ،مكاشفهها ،مفتسواريها و
مهمانيهاي بزرگ« .ولگردهاي دارما» آنچنان مخاطبانش را تحتتاثير قرار داد
كه جنبش عظيم «كولهپشتي» را درميان جوانان امريكا به راه انداخت؛ جواناني
كه پس از خواندن رمان كولههاشان را بستند و به دل كوهها و جنگلها و جادهها
زدند .بسياري از منتقدان «ولگردهاي دارما» را بهترين رمان كروآك ميدانند .با
انتشار رمانهاي بعدي ،روزبهروز بر شهرت كروآك افزوده شد و با آغاز دهه 1960
اين شهرت ديگر كروآك را به ستوه آورد؛ آنقدري كه خيلي از دوستانش افسردگي
و مرگ او را ،در 47سالگي و اوج شهرت و محبوبيتاش ،ناشي از همين شهرت
زياد ميدانستند .در رمان «بيگسور» كروآك را در دوره شهرت و افسردگياش
ميبينيم« :من ديگر به آخر خط رسيدهام و نميتوانم حتي بدنم را تا سرپناهي در
بيشه بكشانم ،چه برسد به دقيقهيي سرپاماندن در شهر ...از زمان انتشار «جاده»
كه «مشهورم كرد» و زيادي هم كرد ،اين نخستين سفرم است كه از خانه (خانه
مادرم) دور شدهام؛ سه سال تمام از دست تلگرامها ،تلفنها ،درخواستها ،نامهها،
مالقاتيها ،خبرنگارها و فضولباشيهاي بيپايان ذله شده بودم (آماده نوشتن
داستاني هستم و صدايي نكره از پنجره زيرزمينم ميگويد :سرت شلوغه؟) يا وقتي
پيژامهپوش نشستهام و سعي ميكنم رويايي را قلمي كنم ،خبرنگاري ميدود باال
توي اتاق خوابم».
-3نوشتنهمچوننواختن
كروآك با نوشتار خودبهخودياش ذهن و زندگياش را با همه تناقضها و
كاستيهايش نشان ميدهد؛ تجربهيي ناب از زيستن كه به قول خودش ،با تصنع
اديبانه بيروح و خنثي نشده است .از نگاه كروآك ،نوشتار خودبهخودي مثل
بداههنوازي موزيك جز است؛ همانطور كه نوازنده آنقدر در ساكسيفونش ميدمد
تا نفسش تمام شود ،نويسنده هم بايد جملهاش را آنجا تمام كند كه نفس ذهنش
بگيرد .در فصلي از «ولگردهاي دارما» ميخوانيم« :بعد يكدفعه همهچيز درست
مثل موزيك جز شد :همهاش توي ثانيهيي ديوانهوار يا چيزي در همين حدود اتفاق
افتاد :باال را نگاه كردم و ديدم كه جافي داشت با پرشهاي بيست فوتي عظيم از
كوهستان ميدويد پايين ،ميپريد ،فرود ميآمد ،با پاهاي پوتينپوشش با جستي
عظيم ،ميجهيد ،پنج فوت يا كه بيشتر شايد ،ميدويد ،يوداليهي ديوانهوار بلند
ديگري سرميداد كه تا كرانههاي جهان ميرسيد و بهآني ،روشنم شد كه ديوانه اگر
باشي ،محال است از كوه سقوط كني».
ايده نوشتار خودبهخودي را كروآك از نامههاي نيل كسدي گرفته؛ نامههايي كه
به قول او ديوانهوار ،سريع و صريح ،با جزييات بسيار و به شكلي اعترافگونه نوشته
شده بودند .اما اين كروآك است كه نوشتار خودبهخودي را به اوج ميرساند و با اين
شيوه نوشتار رمانهايي يكسره اتوبيوگرافيك مينويسد؛ شاهكارهايي همچون «در
جاده»« ،ولگردهاي دارما» و «بيگ سور».
شيوه نوشتار كروآك مثل همان چيزي است كه خودش در «ولگردهاي دارما»
درباره كورهراهها ميگويد« :حس ميكني داري در بهشت شكسپيري قدم ميزني،
اما ناگهان خودت را وسط جهنم ميبيني!» در رمان كروآك همهچيز غيرقابل
پيشبينياست؛چراكه نويسندهآزادوبيقيدمينويسد.
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آزاده شمعي* /چرا موسيقي گوش ميكنيم؟
چرا به تماشاي اجراي زنده موسيقي ميرويم؟ وقتي
ميتوانيم موسيقي دلخواه خود را در شرايطي راحت
و با وسايلي قابل دسترس ،و گاه با كيفيت صداي بهتر
بشنويم ،از چه رو تمايل داريم مسيري را بپيماييم،
هزينهيي بپردازيم (كه اين روزها ،براي بيشتر
كنسرتها قابل توجه شده!) ،در شلوغي شهر نگران
سر وقت رسيدن به محل اجرا باشيم و در آخر ،بعد از
گذراندن همه خوانها ،تماشاچي و شنونده اجراي
زنده يك يا چند موسيقيدان شويم؟ شايد اين سوالها
را از خود پرسيدهايم ،شايد هم نه .از زاويهيي ديگر ،در
جايگاه يك اجراكننده ،چرا توليد موسيقي و اجراي آن
برايمان اهميت دارد؟ چرا اجراي زنده تا اين حد براي
يك موسيقيدان (از آهنگساز تا خواننده و نوازنده) مهم
است كه تمام مراحل سخت و طاقتفرساي برگزاري
كنسرت را طي ميكند و تا لحظه اجرا ،مسيري (البته
نهچندان مشابه آنچه براي مخاطب وجود دارد ،بلكه
سختتر) را پشت سر ميگذارد تا موسيقي خود را بر
مخاطبانش عرضه كند؟ مطمئنا داليل بسياري براي
هر دو گروه و پاسخهاي متعددي براي هر كدام از
سوالها وجود دارد كه هركدام در جايگاه خود ،بدون
شك قابل پذيرش و ارزش است .رويكرد اصلي اين
نوشتار ،عالوه بر ارائه گزارشي از«كنسرت عود» نگار
بوبان  ،شناسايي و تحليل نوع ارتباط و برخورد نوازنده
با موسيقي و پس از آن ،با مخاطبانش است؛ چرا كه از
نظر نگارنده ،در اين كنسرت بين اجراكننده موسيقي
و شنوندگان او اتفاق تازهيي افتاد كه شايد بسيار
كمسابقه بود .در اجراي اخير نگار بوبان در فرهنگسراي
نياوران ،قطعات انتخابشده براي كنسرت ،هر كدام
روايتگر برداشت آزاد و شخصي نوازنده از يك شعر،
اسطوره ،قصه يا موسيقي بودند .در اين اجرا همهچيز در
هم تنيده شده بود تا فضاي روايي مورد نظر نوازنده خلق
شود .جايي قرار بود «داستاني نهتازه» را بشنويم كه
برگرفته از شعري از نيما يوشيج با همين نام بود .پس از
آن ،تمام عناصر موسيقايياي كه نوازنده در قطعه دوم،
«سيزيف تنها» ،بهكار برد براي انتقال حس تكرارها و
تنهاييها و بيهودگيهايي به خدمت گرفته شدند كه
اين اسطوره يوناني تجربه كرده بود و هر يك از ما نيز،
گاهي .در قطعه سوم« ،خوان دوم از هفت» ،تصويري
از سرگرداني و استيصال رستم در بياباني خشك و
بيآب و علف در برابر ديدگانمان ساخته ميشد و البته
در پايان ،نور اميدي كه با آمدن يك ميش بر قهرمان
اين افسانه ميتابيد؛ و البته كيست كه چنين موقعيت و
احساسي را تجربهنكردهباشد!

كه دست به توليد آن ميزنند .در بسياري از اجراها و
آثار منتشر شده در بازار موسيقي ،با انبوه ملوديها،
تصنيفها و اشعاري روبهرو ميشويم كه شايد بارها و
بارها هر كدام را بهشكلهاي مختلف شنيدهايم .گويي
هنوز موسيقي در ايران به مرحلهيي نرسيده كه ابزار
بيان دنياي دروني و ذهني سازنده واجراكنندهاش
باشد .از اين منظر ،در كنسرت عود نگار بوبان اين حلقه
گمشده ،باز يافته ميشد و ما با نوازندهيي روبهرو بوديم
كه تمام عناصر موسيقايي از قبيل گردشهاي ملوديك،
رفت و برگشتها و تكرارها ،تاكيدها ،سكوتها و
گامها و فواصل را در اختيار گرفت تا بازتاب درونش
در صداي عودش باشد؛ خواه مخاطب راضي از سالن
بيرون برود ،خواه نه .جداي از تحليل فني و تكنيكي
اجراي نگار بوبان (كه هدف اين نوشتار نيست) ،آنچه
اين كنسرت را متمايز ميساخت ،شايد چالشهايي
بود كه براي مخاطب خود به وجود ميآورد و كمكم
بايد روش برخورد و رفتار با آنها را بياموزيم :اينكه در
اين نوع كنسرت ،بسياري از قواعد و عناصر مرسوم
كنسرتهاي موسيقي در ايران را تجربه نميكرديم؛
موسيقياي كه اجرا ميشد ،تصنيف يا آواز مشهوري
نبود كه بتوانيم زير لب زمزمه كنيم؛ احساساتمان
به آن شدتي كه در برخي كنسرتها اتفاق ميافتد،
تحريك نميشد؛ هيچ نوع ساز كوبهيي با نوازنده عود
همراهي نميكرد؛ اين قطعات ما را سرگرم نميكردند
بلكه برخالف عادت ،ما را به تفكر وا ميداشتند .به
سوالهاي ابتداي اين متن برگرديم .شايد پاسخ
سوالها را بعد از مروري كه بر كنسرت عود نگار بوبان
داشتيم ،بهتر پيدا كنيم .آنچه به وضوح ديده ميشود
اين نكته است كه نوازنده براي گذشتن از مسير پر پيچ
و خم مجوزها و هماهنگيهاي اداري و غيراداري ،هدف
و نيت مشخص و آگاهانهيي داشته است .مطمئنا در
اجراي بسياري از كنسرتها هدف ،انگيزه يا خواستهيي
براي اجراكننده يا اجراكنندگان وجود دارد ،ولي اينكه
آن هدف ،ابتدا براي موسيقيدان روشن باشد و پس از
آن ،به شنونده حاضر در سالن نيز بهخوبي منتقل شود،
در معدودكنسرتهايي اتفاق افتاده و ميافتد .در پايان،
يك سوال همچنان بيجواب باقي ميماند كه شايد بهتر
باشد هر برگزاركننده ،مخاطب و شنونده موسيقي،
خودش به آن پاسخ دهد :اينكه توقعمان از حضور در
يك كنسرت ،بهدستآوردن چه نوع تجربهيي است و
چرا به ديدن اجراي يك موسيقيدان ميرويم؟
٭دانشآموختهادبياتفارسي،ويراستار،
هنرجويعود
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