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گرامافون به شرق می رود

اي کار می کردم که منابع تحقیقی آن مبتنی بر اطالعات کلکسیون ماه روي پروژهمن مدت شش 
نیز در دسترس من قرار ) سنگی(دور 78بعالوه بیش از ده هزار صفحه . بود) IMC(بین الملل موسیقی 

صفحه ده اینچی برخوردم که آشنایی با آنها برایم بسیار جالب توجه 46ها به در بین این صفحه. داشت
و به وساطت نمایندگی کمپانی گرامافون در تفلیس در ها پیش از جنگ جهانی اول همه این صفحه. ودب

.منتشر شده بودندقفقاز و ترکستان پر و 
متاسفانه جنگ جهانی . میالدي بر میگردد1901شروع فعالیت کمپانی گرامافون در تفلیس به سال 

میالدي 1918شد فعالیت این شرکت در روسیه، در سال پیروزي انقالب اکتبر در روسیه سبباول و 
.متوقف گردد

است که در آن زمان به نظر من، مجموعه یادشده عتیقه هایی گرانبها و میراثی فرهنگی و ارزشمند
از ها چگونه سرنکته عجیب آنست که این صفحه. و در حوالی محل تولید آنها به فروش رسیده اند

فیلیپس . ام"ما فقط میدانیم که دختر آقاي . درآورده اند) IMC(وسیقی بین الملل آرشیو کلکسیون م
میالدي به سیبري سفر کرد این 1912، اقتصاددان، جهانگرد و روزنامه نگار معروفی که در سال "پرایس

که نویسنده و "داگالس کاروترز"در این سفر . اهدا کرده استIMCسالها بعد بهصفحه ها را
تا سرزمینی که اکنون مغولستان 1912آنها احتماال در سال . دان بود، پرایس را همراهی میکردجغرافی

طبیعی است که فرض کنیم پرایس در مسیر این سفر، هرجا که با صفحه اي . نام دارد، سفر کرده اند
.اوستءحاضر، حاصل همین تالش عالقمندانهءنموده است، آنرا تهیه کرده باشد و مجموعهبرخورد می

ده خوبی کردم و شماره قالب ااي کمپانی گرامافون استفمن از اطالعات رایانهخوشبختانه
run off(که برروي بدنه و درفاصله بین لیبل و شیار چرخش آزاد سوزن - هاهاي صفحه) ماتریکس(

groove (که در این دانیمدر نتیجه اکنون می.در این میان بسیار کارساز بودند-اندحک شده
1901مریکایی در سال آ"ویلیام سینکلر داربی"مجموعه، یک روي یک صفحه ده اینچی توسط 

. پرشده اند1904و 1903اهل برلین و در سالهاي "فرانتز هامپ"روي دیگر توسط میالدي و سه 
صفحه و دو روي 1909، برادر کوچکتر فرانتز هامپ در "ماکس هامپ"سیزده روي صفحه نیز بوسیله 

. میالدي پرشدند1911انگلیسی در سال "ادموند جیمز پیرس"هم توسط 
اثر توسط هامپ و درج محل ضبط برروي 75براي ضبط 1909یزي سفارش سالیانه در رهبرنام

آغاز . براي ضبط در نقاط مختلف مشخص می کندرامایل3000ی بالغ بر حرکتمسیر،هالیبل صفحه
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سوي هسپس ببا استفاده از راه آهن موجود،ز، سپس به تفلیس در گرجستان بود وکار از شمال قفقا
و پیمودن عرض ) جنوب قفقاز(در ارمنستان و از مسیر آذربایجان) گیموري("الکساندروپول"جنوب و 

و شهرهاي کوچک دیگر تا "تاشکند"، "سمرقند"، "بخارا"در ترکستان و از طریق "مرو"دریاي خزر به 
که برنامه مشابهی را براي ضبط "تئوبالد نوبل. تی جی".ادامه یافتیانگکنتان چین یا سیترکس

هاي این کار و مثال هشت ساعت از سختی،در همین مناطق برعهده داشته"پاته"صفحه براي کمپانی 
.براي ضبط یک اثر، گزارش داده استهاي قفقازدر کوهستانسفر برپشت اسب

ون در صدد براي گرامافون، شهرهاي در مسیر راه آهن به ترکستان بودند و کمپانی گرامافبازار اولیه
فرد "مدیر شرکت گرامافون در تفلیس در آن زمان، شخصی به اسم . آمدتوسعه فعالیت خویش برمی

به دفتر لندن نوشته از مشکالت سفر در آن منطقه و حمل 1911او در نامه اي که در سال . بود"تایلر
ها گرامافون و صفحهاو شهر به شهر. گرامافون و صفحه برپشت اسب و قاطر سخن به میان آورده است

.د آنها را به مردم معرفی کند و به فروش برساندبرد تا بتوانرا می
تمام گروههاي نژادي و ملی در آسیاي مرکزي موسیقی حاويIMCدر هاي مورد مطالعه ماصفحه

در کنار موسیقی و آثار گرجی، ارمنی و تیا، کومیک، کاباردین و اوسموسیقی چچن، اینگوش. هستند
ها مشاهده می در این صفحه)تاتاري(تاتاري فارسی
هنرمندانی از افغانستان و چین نیز آثاري بر . شوند

.روي این صفحه ها دارند
، سفري بسیار هیجان انگیز "هامپ"سفر آقاي 

بگراط "در تفلیس با 1909او در سال . بوده است
بگراط، . خواننده مقیم تفلیس آشنا شد"بگرامف
بود که درسفرهاي قبلی ي محبوب اهخوانند

مایندگان کمپانی گرامافون نیز صفحه هایی ضبط ن
عنوان صفحه دیگر ضبط 30کرده بود و در آن سال 

کرد که به همراهی دو نوازنده دودوك، در نه اثر به 
زبان ارمنی، در هفت صفحه به زبان گرجی و در ده 

، تفلیس شهري بسیار در آن زمان. اثر به زبان فارسی تاتاري خوانده و در چهار صفحه، دایره نواخته است
و گرجی، غالبا دوست داشتند در این شهر فعالیت هنرمندان ارمنی. مهم در آن منطقه محسوب میشد

نیز در - االصل بودندکه برخی از آنها ایرانی- هنرمندان آذريفعالیت گروهی از از سوي دیگر . کنند
را نام برد که به استناد یک "یاغدیفجبار قار"میتوان از بین این هنرمندان.متمرکز شده بودتفلیس 

اثر از وي ضبط می 25بالغ بر 1909کاتالوگ متعلق به آن هنگام از کمپانی گرامافون، در ماه مه سال 
در فاصله "هامپ"در واقع . اثر از آن مجموعه، تولید ومنتشر می گردد12شود که در اکتبر همان سال 
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ساعت از آنها 55ی ارزشمند آن منطقه را ضبط کرد که موسیقساعت 60سپتامبر آن سالآوریل و 
.اینچی روانه بازار شد12و 10بصورت صفحه هاي 

کار و بار صفحه در قفقاز و تفلیس آن زمان بسیار پررونق بود و مردم به 
هاي استفاده از صداي خانمتراز همه جالب. موسیقی عالقه وافري داشتند

در "تایلر". با مشکالت زیادي روبرو می شدخواننده بود که ضبط آن
ال مشکالتی داشتیم و وها معمبراي ضبط صداي خانم": خاطراتش می نویسد

. ها را در فضاهاي خصوصی خودشان مالقات کنیمتنها می توانستیم خانم
شدند و در ضمن دوست نداشتند زنهاي مسلمان در محافل عمومی ظاهر نمی

".حه ها درج شودواقعیشان بر روي صفاسم 
اش در شود صداي یک زن را در خانهمیالدي موفق می1911در سال "ادموند جیمز پیرس"

پیرس از نتیجه کارش بسیار خوشنود بود و .شدسمرقند ضبط کند که اتفاقی بسیار نادر محسوب می
تجاري خود را که مبتنی اگرچه کمپانی گرامافون هدف.هایش از آن با افتخار یادکرده استدر یادداشت

هاي متنوعی از کرد و براي این منظور، کاتالوگمیانه تعقیب میبر فروش گرامافون بود، در آسیاي
دادند اما فعالیت شرکت گرامافون از نظر محصوالت خود را چاپ کرده و در اختیار مردم قرار می

می توان در وهله اول، بخشی از را ها اکنون این صفحه. فرهنگی نیز تاثیرات عمیقی برجاي گذاشت
.میراث فرهنگی آسیاي مرکزي و در وهله بعدي، میراثی جهانی محسوب کرد

جبار قاریاغدیف


