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شناختِ موسیقیِ بلوز ()4
بلوزِ نواحی
 -1بلوزِ دلتای می سی سی پی (ادامه)

بلوزِ هیل کانتریِ شمالِ می سی سی پی
همان طور که هنگامِ معرفیِ شااههی بلوزِ هیل کانتریِ شاماِِ می سای سای پی (ن ک به بخشِ
دوم از همین ساللاله-یادداشا ها) اشاار شا مهمترین مشاخهاهی این شااهه از بلوز اساتداد ی
فراوان از ریتمهای آفریقایی در کنارِ حس و حاِِ غربی (اروپایی) اسا ر ریتمهای آفریقایی در
این آثار حلاای ب وی ایجاد میکنن و زهیها و  -در مواقعی هم  -فایف و درامز (در رابطه با
فایف و درامز ن ک به بخشِ دوم از همین ساللاله-مقاالت) حسِ باساتانیِ اروپاییر بلوزِ هیل
کانتریِ شاماِِ می سای سای پی نخلاتین نمونهی یک بلوزِ دورگه و چن رگه ( )Hybridاسا ر
جملهیی را که اکنون میهواهم بنویلاام به این صااراح

۱

جایی نخوان امر اما اگر «بلوز» ج ِ

موسایقیِ «جَز» ( )Jazzو همهی اشاتقاقاتِ آن به طورِ کلی باشا بلوزِ هیل کانتریِ شاماِِ می
سی سی پی نیز نیای ملتقیمِ موسیقیِ جَزِ دورگه و چن رگه ( )Hybrid Jazzاس ر
آرتیستهای مهمِ بلوزِ هیل کانتریِ شمالِ می سی سی پی
سای همدیل ) )۱876-۱۹63( (Sid Hemphillرا بای نخلاتین موزیلاین ِشاناهتهشا ی این
شااهه از بلوزِ می سای سای پی به شامار آوردر معرو ترین موزیلاینِ بلوزِ هیل کانتری اما فرد
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مک داوِ با نامِ هنریِ می سای سای پی فرد مک داوِ )۱۹04-( (Mississippi Fred McDowell
 )۱۹72اسا ر می سای سای پی فرد مک داوِ در دههی شاها ِ قرنِ بیلاتمِ میالدی شاهرتِ
جهانی پی ا کرد و بلوزِ هیل کانتری توساِِ اجراهای متع دِ او به عنوانِ شااههیی ملاتقل و به
اصاطال آتترناتیو کامالً از ب نه یا همان جریانِ اصالیِ بلوزِ دتتای می سای سای پی متمایز شا و
انشاااعااسِ رسااامی یااف ر دو غوِِ دیگرِ بلوزِ هیال کانتری آرر اِر برنلاااای
( )۱۹26-2005و جونیور کیمبرو

)(Junior Kimbrough

)(R. L. Burnside

( )۱۹30-۱۹۹8هم در پیِ شاااهرتِ

فراگیرِ پیشکلاوتهایشاان سای همدیل و می سای سای پی فرد مک داوِ بود که به شاهرتِ
جهانی رسای ن ر رابرت بلدور ) )۱۹40-20۱5( (Robert Belfourیکی دیگر از بزرگانِ این شااهه
از بلوزِ می ساای ساای پی اساا ر از جمله بزرگانِ پیشکلااوتِ فقی ِ بلوزِ هیل کانتری بانوی
عاتیق ری اسا

به نامِ جلای می همدیل ) )۱۹23-2006( (Jessie Mae Hemphillنو ی دهتریِ

سای همدیلر در این ساللاله-نوشاتارها چون شااههی بلوزِ هیل کانتریِ شاماِِ می سای سای پی
ج ا از جریانِ اصلی یا ب نهی مکتبِ بلوزِ دتتای می سی سی پی بررسی میشود نامِ جلی می
همدیل در قلم ِ «زنانِ بلوزِ دتتاررر» (ن ک به قلم ِ دومِ همین نوشتهها) آورد نش

اس ر از

میانِ آرتیلاا های معاصاار و زن ی بلوزِ هیل کانتری قبل از همه بای از ساا ریک برنلااای
( )Cedric Burnsideنو ی هلفِ آرر اِر برنلاااایا ِ فقیا ناام بردر تری «هاارمونیکاا» بین

( Terry

 )"Harmonica" Beanو کنی براون ( )Kenny Brownدو آرتیل ِ معاصر و زن ی دیگری هلتن
که در حاِِ حاضر سن ِ بلوزِ هیل کانتریِ شماِِ می سی سی پی را ادامه میدهن ر
سیدنی (سید) همفیل
اگر جریانِ بلوزِ هیل کانتری را ج ا و منشااعب از بلوزِ دتتا در ن ر نگرفته بودیم ساای همدیل
رییسِ سانیِ بلوزمنهای تاریخِ بلوزِ دتتای می سای سای پی میشا ر سای همدیل را وقتی دیگر
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ملاان بود آتن تومکس در دههی چهلِ قرنِ بیلااتم میالدی کشااف کردر کش افِ س ای همدیل
توسااِِ آتن تومکس بع از کشاافِ مادی واترز دیوی هانی بوی ادواردز

(David Honeyboy

) )۱۹۱5-20۱۱( Edwardsو سان هاوس و ضبِِ آثارشان صورت گرف ر

سید همفیل
از سا ای همدیل در دتتا با توصا ایداتی همچون «جانورِ تپهها» و «بهترین موزیلا انِ جهان» یاد
میشا ر سای همدیل از دو چشام کور بودر او همهی ساازهای ممکنِ موردِ اساتداد در یک گرو ِ
بلوزِ نواحی یعنی ویوتن باانجو جوز (جااوز)-هاار

[Jew's (Jaws) Harp]2

فایف را به هوبی مینواه ر از س ای همدیل کالً بیل ا وچهار اثرِ ضاابِش ا

پیاانو ارگ و
به یادگار مان

اساا ر این بیلاا وچهار اثر به اضاااافهی یک مهااااحبه همه به هم ِ آتن تومکس و برای
کتاسهانهی کنگر ی ایاالت متح امریکا و دانشااگا ِ فیلااک ( )Fiskضاابِ شا ر این مجموعه
بع ها با نامِ «آواهای جنوس» ( )Sounds of Southمنتشار شا ر تومکس بیلا ودوتای این قطعات
را در ساااِِ  ۱۹42و دوتای دیگر را هد

ساااِِ بع هنگامِ مالقاتِ مج دِ هود با همدیل در
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ساااِ  ۱۹5۹ضاابِ کردر هر بیلا وچهار قطعهی به جا مان

از همدیل هم به تحاظِ هنری و

هم به تحاظِ تاریخی بین یر و ساارنوشاا ساااز ان ر معرو ترینِ این قطعات قطعهیی به نامِ
هشاااتمِ وانویه ( )Eighth of Januaryاسااا
کانتریِ بع از هود اثری به نامِ

که بع ها مبنای ملودیکِ یکی از معرو ترین آثارِ

The Battle of New Orleans

 )Hortonموزیل اینِ بنامِ کانتری نیز قرار گرف

سااهتهی جانی هورتون (

و قطعهیی به نامِ رؤیای ش ایطانِ پیر

Johnny

( The Old

 )Devil's Dreamکه ریشه در آواهای سرخپوس های جنوس امریکا داردر

نتِ رؤیای شیطان
این قطعات همچون ساایرِ آثارِ سای همدیل بارها و بارها توساِِ بزرگانِ بع یِ موسایقیِ بلوز و
جَز اجرای مج د ش

اس ر

ادامه داردررر

پانوشتها:
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 -۱مشااخهااً من ورِ این نگارن
دورانِ نو

(Age

از مدهومِ «دورگه» یا «چن رگه» به هیچ وجه آنچه که در این

« )Newتلدیق» ( )Fusionناام گرفتاه نیلااا ر در موسااایقیِ هیبریا و از جملاه

موسایقیِ جَزِ دورگه یا چن رگه ( )Hybrid Jazzما با نوع (وانرِ) ج ی ی از موسایقیِ حاصال از
انواعِ ترکیابهاا طر ایم ناه تلدیق کاه تدااوتهاای اجزایِ اوتیاهاش را در یاک ترکیاببنا ی
(کمپوزیلااایونِ) جا یا جابس کرد اسااا ر حااِ آنکاه نتیجاهی «تلدیق » در باهترین حااتا
مواجههی ما با یک ساالدِ مدر و هوشمز اس

که نمیتوان آن را ج ی گرف ر

 -2ساازی شابیهِ زنبورکر چنانکه از ناماش پی ا اسا
آروار یی» نامی

این سااز را «هار ِ یهودی» و «هار ِ

ان ر وجهِ تلامیهی اسامِ دوم مشاخا اسا

اما شاواه ِ تاریخی هیچ ارتباطی

میانِ هاس گا ِ این ساز و قومِ یهود نشان نمیده ر برعکس شواه ِ تاریخی هاستگا ِ این ساز
را چین و شرقِ دور در آسیا دانلتهان ر
گدتنی اسا

که آتن تومکس در این پروو صارفاً یک  -به اصاطال  -ضابِکنن

یا گردآورن

نبودر آتن تومکس مردمشاناسای بزرگ بود و بزرگترین محققِ موسایقی ترانه و رقاِ فوتک
(محلیِ) ملل تا به امروز محلاوس میشاودر میتوان ادعا کرد که روششاناسایِ آکادمیکِ تحلیلِ
مردمشااانااهتیِ ترانه گدتاار و رقاِ محلیِ ملال را آتن تومکس تسسااایس کردر کرئومتریکس
( )Choreometricsکاانتومتریکس ( )Cantometricsو پاارالمتریکس ( )Parlametricsباه ترتیاب
روششاناسایهای آکادمیک و تخهاهایِ تحلیلِ مردمشاناهتیِ رقا ترانه و گدتارِ محلی توساِِ
آتن تومکس هلتن ر حاصلِ شه

ساِ تحقیقاتِ آتن تومکس در رابطه با فوتکلورِ ملل انبوهی

از مقاالت فیلمهای ملاااتن و آموزشاای و کتاسهای تستیدی اسا ا

(دربار ی تومکسِ پ ر و

تومکسِ پلر ن ک به قلم ِ دومِ همین نوشتهها)ر
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