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سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

ایــن کتــاﺏ تقدیــم مــی شــود بــه همــه زنــان و مردانــی کــه در زیرزمیــن
فرهنــﮓ ایــران تــالش کردنــد تــا موســیقی دیگــری را زنــده کننــد،
فارســی کننــد ،مــا را بــا موســیقی مــدرن جهــان آشــنا کننــد و زبــان
فارســی را بــه زبــان ایــن موســیقی تبدیــل کننــد :بــه ویگــن ،شــهبال
شــبﭙره ،امیــن سلماســیها ،عینــاﷲ کیوانشــکوه ،بهــرام ســعیدی ،شــهرام
شــبﭙره ،ســیاوش قمیشــی ،فرهــاد مهــراد ،کــورش یغمایــی ،فریــدون
فروغــی ،شــهیار قنبــری ،واروژان ،آرتــوش ،کاوه یغمایــی ،خانــواده
چمنــﺂرا ،رامیــن بهنــا ،کســری ســبکتکین ،شــهرام شــعرباف ،بچههــای
تهــران اونیــو ،شــادی وطنﭙرســت ،عبــدی بهروانفــر ،خواهــران آبجیــز،
ســروش هیچکــﺲ ،ســالومه ،بهــرام ،فــرزاد گلﭙایگانــی ،شــاهین نجفــی،
حســام گرشاســبی ،بابــک خیاوچــی ،آرش ســبحانی ،محســن نامجــو،
نصیــر مشــکوری و بهــزاد بلــور کــه ســالها کوشــیدند تــا شــعله ایــن
چــراﻍ را روشــن نگــه دارنــد.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻭﻝ

اﺻﻼ موسیقی راک ایرانی چی هست؟
یــک ،ایــن دومیــن کتابــی اســت کــه دربــاره موســیقی مینویســم.
دومیــن کتابــی اســت کــه دربــاره موســیقی راک مینویســم و دومیــن
کتابــی اســت کــه میدانــم چقــدر نوشــتنش الزم اســت امــا از نوشــتن
آن میترســم .در همــان ســالهای انقــالﺏ پســرخاله بیســت و چنــد
ســالهای داشــتم بــه نــام حســین فخــر ،خواهــرش صدیقــه فخــر همــان
بازیگــر تﺌاتــر اســت کــه بــا نــام آذر فخــر میشناســید و البــد بــه آن
اطمینــان داریــد .اولیــن بــار موســیقی راک را در زندگــی او حــﺲ
کــردم ،نــه اینکــه فکــر کنیــد کــه او برایــم گیتــار زد و مــن بــه
صدایــش گــوش دادم .نــه ،اصــال کســی مــرا آدم حســاﺏ نمیکــرد.
نمیدانــم چــرا تــا قبــل از اینکــه برســم بــه ســن بیســت و چهــار پنــﺞ
ســالگی ،همیشــه حــﺲ میکــردم دیــده نمیشــوم و اصــال کســی
مــرا آدم حســاﺏ نمیکنــد .حســین هــم مثــل بقیــه .اصــال مــرا
نمیدیــد .همیــن اﻵن هــم از او بﭙرســید کــه فالنــی چــه شــکلی بــود،
حتمــا نمیتوانــد بگویــد کــه مــن چــه شــکلی بــودم .ولــی مــن یــادم
اســت کــه او گیتــار مــیزد ،یــادم هســت کــه نگــران بــود کــه شــب بــه
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برنامــهاش برســد ،چــون در یکــی از کالﺏهــای تهــران اجــرا داشــت.
مــن میدانســتم کــه «بیتلهــا» 1خیلــی مهــم اســت .اینکــه چیــزی
نبــود ،حتــی میدانســتم کــه «رولینــﮓ اســتونز» 2هــم مهــم اســت .امــا
موســیقی راک همــهاش گیتــار نبــود ،موهــای بلنــد ،شــلوارهای لــی
عجیــب و غریــب ،پیراهنهــای رنــﮓ و وارنــﮓ ،گرامهــای تﭙــاز،
صفحههــای  33دور و  45دور ،رقصهــای تنــد کــه دختــر خالههــا
و خواهرهــا بــا مینیژوپهایشــان میرقصیدنــد و مــن همهشــان را
بــه انــدازه آدمهــای جزیــره غولهــا در گالیــور میدیــدم ،و همیشــه
وحشــت داشــتم از اینکــه یکدفعــه زیــر یکــی از آن کفشهــای پاشــنه
نــه ســانتی لــه بشــوم.
دو ،ســال  1350بــود ،شــاید هــم  ،1347همیــن دور و برهــا ،پــدرم
یــک کارهای در اســتانداری شــهر کرمــان بــود و حتمــا همــه شــما
فکــر میکنیــد در کرمــان ســالهای  1347هیــچ کــﺲ اســم بیتلهــا
را نشــنیده بــود ،و از قضــا شــما اشــتباه میکنیــد .البتــه وجــود یــا عــدم
بیتلهــا ربطــی بــه ســفر نــوروزی خانــواده مــن نداشــت .پــدر و مــادرم
تصمیــم گرفتــه بودنــد بــرای مســافرت نــوروزی بــه شــمال برونــد،
چــه بیتلهــا دوســت داشــتند چــه نداشــتند .ســفری هــر ســاله کــه از
هــر جــا کــه بودیــم شــروع میشــد ،میرســیدیم بــه تهــران ،بعــد
۱

۲

The Beatles.

Rolling Stones.
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رشــت و بعــد میرفتیــم آســتارا ،شــهری کــه بیتالمقــدس خانــدان
مــا بــه شــمار میرفــت .دو ســال قبــل پــدرم فرمانــدار رفســنجان شــده
بــود و یــک خانــه  150متــریاش را در خیابــان گــرگان فروختــه بــود
بــه  47هــزار تومــان و بــا  37هــزار تومــان آن یــک بنــز مــدل 1967
خریــده بــود کــه همــان ســال از تنــور مرســدس بنــز در آمــده و در
تهــران افتــاده بــود روی خشــت .پــدر از آن آدمهــای جــدی و مهربــان
و شــنگول بــود و نســبتا روشــنفکر ،آنقــدر کــه تــا خرخــره از هرچــه
حجــاﺏ و فرهنــﮓ دینــی بــود بــدش میآمــد .طبعــا در همــه ســال
جــز مــاه رمضــان و محــرم بیدیــن بــود .و البتــه ایــن باعــث نمیشــد
کــه کانــون خانــواده گــرم نباشــد و طبعــا از آن کانــون گرم نــه خواهر
و بــرادر از یــک ســاله تــا بیســت ســاله حاصــل شــده بــود .همــه هــم
ســالم و ســر حــال .و طبیعتــا ایــن جمــﻊ عظیــم بــا پــدر و مــادر بــا
یــک ماشــین بنــز نــوی تــر و تمیــز نمیشــد بــه ســفری دور و دراز
برونــد .ســه نفــر از ماهــا نبایــد میرفتیــم؛ خواهــر بزرگتــر کــه تــازه
دانشــجو شــده بــود در مدرســه عالــی بازرگانــی ،بــرادر بزرگتــر هــم
کــه  19ســاله بــود .یــک نفــر دیگــر هــم نبایــد میرفــت .قــرار شــد
مــن نــروم .بــه دالیــل مختلــﻒ عــرﺽ کــردم کــه مــن اصــوال دیــده
نمیشــدم ،موهــای کچــل ،قــد کوتــاه ،مــدام در کوچــه بــه بــازی.
مــادر هــر وقــت میخواســت مهمانــی بــرود بچههــا را میشــمرد
و آن روزهــا بــود کــه مــن را میدیــد .اصــوال مادرهایــی کــه تعــداد
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بچههایشــان زیــاد اســت معمــوال در هنــگام جابهجایــی بچههــا را
میشــمارند ،و آن وقــت اســت کــه متوجــه میشــوند فرزنــدی بــه
نــام ابراهیــم هــم دارنــد .از قضــا مــن دوســت داشــتم ســفر نــروم .از
ماچهــای بادکششــونده عمــه و مــادر بــزرگ متنفــر بــودم و از
عیدیهــای احمقانــه و از چــای خوردنهــای بیخــود و پســتههای
لببســته آجیــل و همــه بــا هــم .ده دوازده ســالی داشــتم و بــه شــکل
حیــرتآوری پــررو و وقیــح بــودم .مــادرم تنهــا راهــی که بــرای تخلیه
انــرژی مــن پیــدا کــرده بــود ،خریــدن یــک دوچرخــه بــود و محــول
کــردن خریــد روزانــه بــه مــن کــه بــا کمــال افتخــار ایــن وﻇیفــه را
انجــام مــیدادم .یــک نوکــر بیجیــره و مواجــب خانــواده کــه هــر
کســی بــه او دســتور مــیداد اجــرا میکــرد و البتــه از بزرگترهــا تــا
یــک ریــال نمیگرفتــم محــال بــود برایشــان کاری بکنــم .موجــود
گهــی بــودم .عصــر همــان روز خواهــر و بــرادر بزرگــم مثــل اعضــای
یــک گنــﮓ جنایتــکاران مــرا کشــیدند کنــار ،بــرادرم در حالــی کــه
دســتم را پیچانــده بــود کــه بفهمانــد بایــد حرفــش را اطاعــت کنــم،
گفــت ،بــه شــرطی میمانــی اینجــا کــه از روزی کــه اینهــا ،منظــور
خیــل مزاحمــان خانــدان بــود ،برونــد ،تــا زمانــی کــه بیاینــد ،یــک
کلمــه حــرف نزنــی! در ایــن ده پانــزده روز شــتر دیــدی ندیــدی ،نــه
میفهمــی کســی آمــده ،نــه میگویــی چــه کار کردیــم ،نــه کســی
بایــد بفهمــد چــه غذایــی خوردیــم و هــر خریــدی هــم داریــم بایــد
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بکنــی .مفهــوم شــد؟ بعــد هــم محــﺾ رشــوه یــک دو تومانــی قهوهای
داد بــه مــن و گفــت اگــر بچــه خوبــی باشــی یکــی دیگــر هــم آخــر
کار میگیــری .بــرادرم بــرای اطمینــان دســتم را پیچانــده بــود کــه
از طریــق مقــداری درد قانــﻊ شــوم .الزم بــه ایــن کارهــا نبــود ،چــون
بــه هــر حــال مــن بــه آنهــا نزدیکتــر بــودم تــا پــدر و مــادری کــه
از صبــح تــا شــب از مــن میخواســتند مثــل آدم رفتــار کنــم .گفتــم:
حــاال میشــه دســتم رو ول کنــی؟ بــرادرم دســتم را ول کــرد و مــن
رفتــم .میدانســتند کــه بایــد در آن وســط چیــزی هــم بــه مــن برســد
وگرنــه همــه زندگیشــان را بــه گــه میکشــیدم .باالخــره روز موعــود
رســید .قبــل از انقــالﺏ روز موعــود معمــوال  28اســفند بــود .خواهــرم
و بــرادرم در بغــل پــدر و مــادر بودنــد و خداحافظــی میکردنــد .پدرم
کــه فقــط بــه خواهــرم اعتمــاد داشــت ،دائــم ســفارش میکــرد کــه
خانــه را دزد نبــرد .طبیعــی بــود کــه مــن اصــال موضــوع بحــث نبــودم.
اصــال در تمــام مــدت سفارشــات و بحثهــا یــک کلمــه هــم اســم
مــن نیامــد .انــگار کــه مــن جــزو اشــیاء خانــه بــودم .ماشــین بــا هشــت
سرنشــین؛ دو خواهــر نوجــوان در کنــار پــدرم در جلــوی ماشــین و
مــادرم بــا چهــار بچــه یــک تــا ده ســاله عقــب ماشــین نشســته بودنــد.
ماشــین گاز داد و رفــت .خواهــر و بــرادرم در عــرﺽ یــک ســاعت
خانــه را بــه یــک دیســکوتک تبدیــل کردنــد .بــرادرم کلــی زحمــت
کشــید و بــا کاغذهــای رنگــی روکشهــای قرمــز بــرای چــراﻍ ســقﻒ
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درســت کــرد و همــه خانــه شــد کاغذهــای کشــی .آمﭙلــی فایــر و
باندهــای دســتگاه بیــرون آمدنــد و صفحههــا مرتــب شــدند .بــرادرم
هــر چقــدر پــول داشــت آبجــو خریــده بــود ،دانــهای  33ریــال .از
فــردا ﻇهــر برنامــه شــروع شــد .ده پانــزده پســر و دختــر میآمدنــد و
تــا نیمــه شــب میرقصیدنــد ،از بیتلهــا و رولینــﮓ اســتونز بگیــر تــا
7
«دانــا ســامرز» 3و «آدامــو» 4و «دالیــدا» 5و «خــوزه فلیچیانــو» 6و «انیمالز»
و «چابــی چکــر» 8و «الویــﺲ پریســلی» 9و ترانههــای ایتالیایــی و
12
فرانســویهای «شــارل آزنــاوور» 10و «ژاک بریــل» 11و «تــام جونــز»
و «ادیــت پیــاف» 13و «ایــو مونتــان» 14و «انریکــو ماســیاس» 15و «جیمــی

۳

Donna Summer .

۵

Dalida .

۴
۶

Salvatore Adamo .

Jose felitciano .

۷

The Animals .

۹

Elvis Presley .

۸

۱۰

۱۱

۱۲

Chubby Checker .
Charles aznavour .
Jaques Brel .
Tom Jones .

۱۳

Edith Piaf .

۱۵

Enrico Macias .

۱۴

Yve Montand .
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هندریکــﺲ» 16و «جانیــﺲ جاپلیــن» 17و تــا دلــت بخواهد موســیقی بود
کــه میشــنیدم .همــه آن دختــر و پســرها پذیرفتــه بودنــد کــه مــن در
آن خانــه بایــد باشــم .مــن بــرای خــودم غــذا پیــدا میکــردم و بــا لــذت
تمــام بــه غــذای اصلــی کــه هــر روز ماکارونیهــای کلفــت شــماره 12
بــود ،بــا کانــادای درســت و حســابی و گاهــی کــه کســی ســر بــه ســرم
میگذاشــت و کمــی آبجــو مــی داد ،حالــی میکــردم .تــا ســالها
بــرای مــن موســیقی راک یعنــی رنــﮓ قرمــز ،طعــم ماکارونــی ،نــور
مالیــم ،پســرها و دخترهایــی کــه یواشــکی همدیگــر را میبوســیدند
و رقصــی بیپایــان کــه بخصــوﺹ راک انــد رول18اش را دوســت
داشــتم .بارهــا در حــال مســتی کامــل کل جمعیــت بــه آشــﭙزخانه
رفتــم و غذایــم را خــوردم و تــا میتوانســتم پنیــر روی ماکارونــی
میریختــم .و هیــچ چیــز لذتبخشتــر از ایــن نبــود کــه بﭙذیرنــد تــو
میتوانــی بــا یــک گــرام بــزرگ صفحــه عــوﺽ کنــی؛ پیــکاﺏ را
بگــذاری و خــش خــش را بشــنوی و بعــد موســیقی بریــزد تــوی اتــاﻕ.
ســه ،عاشــق شــدن وقتــی موســیقی باشــد ،دختــر عمــوی زیبایــی هــم
باشــد ،تــو هــم دانشــجو باشــی ،اصــال کار ســختی نیســت .حــرﺹ
نخوریــد کــه مــن و خیلــی از همنســالنم میتوانســتیم برویــم کاﺥ
۱۶

۱۷
۱۸

Jimi Hendrix .
Janis Joplin .

Rock and Roll .
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جوانــان و موســیقی خــوﺏ گــوش کنیــم و در حالــی کــه یــک
شــلوار قهــوهای دمﭙــا  38ســانت بــا پیراهــن چهارخانــه ســفید و
قهــوهای پوشــیدیم و هنــوز هفــده ســالمان هــم نشــده بــه رقصیــدن
بقیــه نــگاه کنیــم .خیلــی از موســیقیها را آنجــا گــوش کــردم .بعــد
هــم عاشــق دخترعمــو شــدم .شــبها هــم هــی داناســامر و بیتلهــا
گــوش دادم ،چــه فایــده! باالخــره یــک پســر خــوش قیافهتــر از مــن
آمــد و دختــرک را بــرد .حــاال هــم نــوه دارد .چــه کنــم؟ البتــه هنــوز
نمیفهمیــدم شــریعتی چــه اختالفــی میتوانــد بــا موســیقی راک یــا
پــاپ داشــته باشــد؟ بخصــوﺹ موســیقی «دمیــﺲ روســﺲ» 19و «کــت
اســتیونز» .20دختــر عمــو هــم شــوهر کــرد و رفــت ،مــن هــم بــا دختــر
عمــوی یکــی دیگــر کــه دلــش پیــش ایــن دختــر عمــو بــود ازدواج
کــردم .ایــن بــه آن در .یــواش یــواش موســیقی کمرنــﮓ شــد.
چهــار ،حســین رفتــه بــود .نوارهایــش را کــه بــا مکافــات جمــﻊ کــرده
بــود ،بــه ثمــن بخــﺲ فروختــه بــود و شــوهر خواهــرم صاحــب نوارهــا
شــده بــود .نوارهایــی کــه بــه قــدر یــک دنیــا میارزیدنــد .تــازه
حمــالت هوایــی بــه تهــران شــروع شــده بــود .بــا زنــم و دو تــا دختــرم
رفتــه بودیــم خانــه خواهــرم ،و شــوهرش نوارهــا را نشــان مــیداد .توی
مغــزم هنــوز شــریعتی داشــت ســخنرانی میکــرد .روی تاریــک مــاه.
۱۹

۲۰

Demis Roussos .

Cat Stevens .
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نیایــش شــریعتی بــود« .اومــا گومــا» .21دعــای ابوحمــزه ثمالــی تکــرار
میشــد .آﺥ! اگــه اینجــا بــودی؟ و بــه فکــر انقــالﺏ بــودم .بیتلهــا و
«پــل مــک کارتنــی» 22و «جیــم موریســون» .23شــوهر خواهــرم انــگار
میخواســت بــه مغــز یــک عقــب مانــده حافظــه از دســت داده یــک
چیزهایــی را یــادآوری کنــد .نوارهــا را دیــدم ،نــوار تــازه آمــده بــود
و قفســه پــر از صفحــه بــود .صفحههــا هویــت داشــتند ،نمیشــد روی
صفحــه بیتلهــا یــا رولینــﮓ اســتونز ســخنرانی شــریعتی ضبــط کــرد.
چهــار ،اســمش عبــدی بــود .یــک رفیــق تــازه .یــک آدم خــاﺹ .یکی
کــه نــه مــرا بــه یــاد گذشــته انقــالﺏ میانداخــت و نــه میخواســت
آینــده خاصــی را بگویــد .قــرار شــد جمعههــا برویــم بــه بــازار دســته
دوم فروشــی .بعــد در همــان بــازار که گاهی در ناصرخســرو بــود ،گاه
در یــک کوچــه تنــﮓ و تــرش تــوی منوچهــری ،پیداشــان کــردم .از
بیتلهــا بگیــر تــا «بلــک ســابات» 24و «لــد زپلیــن» 25و «جــون بائــز» 26و
27
خیلیهــای دیگــر .از جیمــی هندریکــﺲ و انیمالــز و «دایــر اســتریت»
۲۱

۲۲

Ummagumma .

Sir James Paul McCartney .

۲۳

Jim Morrison .

۲۵

Led Zeppelin .

۲۴
۲۶

۲۷

Black Sabbath .

Joan Baez .

Dire Straits .
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و آدامــو ،صفحــه را کــه برمیداشــتم بــه ایــن فکــر میکــردم کــه
کســی کــه آن را جــا گذاشــته یــا یکجــا فروختــه چــه اتفاقــی برایــش
افتــاده؟ گاهــی یــک جعبــه پیــدا میکــردم ،جعبــه صفحههــای «نــات
کینــﮓ کــول» ،28یــا «آرمســترانﮓ» ،29یــا الویــﺲ پریســلی یــا یکدفعه
چشــمت میخــورد بــه بــاﺏ دیلــن .30صفحههــای معمولــی یکــی 20
تومــان بــود در ســال  67و جعبههــا گرانتــر .پولــی نمیشــد .ســاک
را پــر میکردیــم و میآمدیــم خانــه .دیگــر متخصــص صفحــه شــده
بودیــم .خــش دارد یــا نــه؟ گــرام هــم کــه تــوی بــازار پــر بــود .بــازار
دســت دوم فروشهــا .عبــدی دنبــال سرگذشــت خــودش بــود ،بتــی
و نســرین و ســلی و افشــین و گوگــوش و مهســتی و مــن موســیقی
راک را دنبــال میکــردم .مثــل داســتانی کــه نصفــه شــنیده باشــمش و
دنبــال بقیــه آن باشــم.
پنــﺞ ،ســال  1365بــود کــه در یــک جلســه صــدا و ســیما بــا نماینــده
وزارت اطالعــات کــه از قضــا رفیــق شــده بودیــم ،و طــرف چنــد
ســالی بــود از تگــزاس آمــده بــود ،بحثمــان شــد ســر موســیقی جدیــد.
در اتــاﻕ پشــتی محمــد هاشــمی ،مدیــر عامــل صــدا و ســیمای وقــت،
۲۸
۲۹
۳۰

Nat King Cole .

Louis Armstrong .

Bob Dylan .
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بودیــم کــه اول نــوار «دیــوار»« 31پینــک فلویــد» 32را گذاشــت ،کار
«آلــن پارکــر» 33و بعــد هــم «فینــال کات» .34مــن تقریبــا آخرهــای خــط
بــودم .دو ســه ســالی بــود کــه دیگــر بــه هیــچ چیــزی در اعتقــادات
ایدئولوژیــک بــاور نداشــتم .تمــام شــده بــود .داشــت دربــاره
تضادهــای درونــی امﭙریالیــزم میگفــت و مــن داشــتم موســیقی
میشــنیدم .نوارهــا را از او گرفتــم و یــک روزه همــه را کﭙــی کــردم.
دو ســالی بعــد از کل سیســتم زده بــودم بیــرون ،در مجلــه ﮔــﺰﺍﺭﺵ
ﻓﻴﻠــﻢ یــک تکشــماره درآورده بــودم دربــاره دیــوار پینــک فلویــد
و همیــن خیلــی از دوســتان قدیمــی را عصبانــی کــرده بــود کــه هــذا
یرابطــون بیــن البینــک فلویــد والثــوره االســالمیه؟ و مــن شــتر خــودم
را میچرانــدم .دیــر رســیده بودیــم .دهــه هشــتاد کلــی اتفــاﻕ افتــاده
بــود و مــا درگیــر جنــﮓ و انقــالﺏ بودیــم .شــروع کــردم بــه مطــرﺡ
کــردن ایــن موســیقی .فکــر میکــردم و فکــر میکنــم یــک اتفــاﻕ
اســت .یــک شــیوه فکــر کــردن اســت ،یک شــیوه دیــدن جهان اســت.
زندگــیام دگرگــون شــد ،فکــرم ،ســلیقهام .دیگــر نمیتوانســتم بــه
هــر موســیقی گــوش بدهــم .انــگار فاصلــهای چنــد ســاله طــی شــده
بــود.
۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

The Wall .

Pink Floyd .

Alan Parker .

The Final Cut .
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شــش ،از ســال  1365مــن جســتوجوی جــدی را بــه دنبــال موســیقی
راک آغــاز کــردم .از دهــه هفتــاد ویدئــو کلــی امکانــات بــه مــا داد.
37
کنســرتهای پمﭙﺌــی 35و «ووداســتاک» 36را دیــدم .اجراهــای «جــاز»
و «بلــوز» 38و «کانتــری» 39و راک را دیــدم .بعــد ماهــواره آمــد .وســط
آن همــه آشــغال «ام تــی وی» 40میتوانســتیم کارهــای خــوﺏ را پیــدا
۳۵

» .ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻤﭙﺌﯽ« ) (Live in Pompeiiﮐﻨﺴﺮﺕ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ

ﺩﺭ ﺁﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﻤﭙﺌﯽ )ﺩﺭ ﭘﻤﭙﺌﯽ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ .ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ

ﲤﺎﺷﺎﮔﺮﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺷﺪ .ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻓﯿﻠﻢ ﺁﺩﺭﯾﺎﻥ ﻣﯿﱭ ﺍﺳﺖ .ﻋﻤﺪﻩﯼ ﻣﺮﺍﺣﻞ

ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﻤﭙﺌﯽ ﺩﺭ ﻃﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﲡﻬﯿﺰﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ

ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۷۱ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۷۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ

ﺁﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۷۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﺣﻠﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﺒﻮﻡ

ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﯽﺭﻭﺩ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮﯼ ﻟﻨﺪﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۲۰۰۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻫﻨﮓﻫﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻫﻨﮓﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺯ
ﺁﻟﺒﻮﻡﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ )ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ،ﺫﯾﻞ »ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻤﭙﺌﯽ«(.
۳۶

 .ﻭﻭﺩﺍﺳﺘﺎﮎ ) (Woodstockﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﻭﺩﺍﺳﺘﺎﮎ

ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻡ .ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ،ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ،ﺯﻭﺩ ﻣﯽﺭﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﳒﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ.
۳۷

 ،،Jazz .ﺑﻪﺭﻏﻢ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﺯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ

ﻣﺸﺨﺺ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺰ ) (Jazzﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺒﻂ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ
ﻋﺎﺩﺕ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺍﺯ ﺟﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ.
۳۸

۳۹

۴۰

Blues .

Country .

 .ﺍﻡ ﺗﯽ ﻭﯼ ) (MTV Networkﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﺍﻭﺕ  /۱۹۸۱ﺩﻫﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ  ۱۳۶۰ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﳕﺎﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﳔﺴﺘﲔ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ
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کنیــم .تهــران هــم کــه پایتخــت آلترناتیــو بــود .تقریبــا هــر تصویــری
از پینــک فلویــد و رولینــﮓ اســتونز و بیتلهــا و لــد زپلیــن و هــر
چــه فکــرش را بکنیــد پیــدا کــردم .دو ســالی رفتــم اصفهــان و از
قضــا ســرکنگبین صفــرا فــزود؛ تــازه کار پشــت کار بــود کــه کشــﻒ
میکردیــم .جدیدهــا جــای خــودش ،قدیمیهــا را مفــت و مجانــی
کشــﻒ میکردیــم .دو تــا ویدئــو میگذاشــتیم بــا هــم همفــاز
میکردیــم ِد کﭙــی بکــشِ ،د ببیــن .خــودش آموزشــگاهی بــود بــرای
دیــدن و دانســتن .بــرای کشــﻒ موســیقی .بــه قــول یوســﻒ« :احمــق!
فیلســوف در جهــان مــا بــا موســیقی حــرف میزنــد ».حرفــش را بــه
تخممــان هــم حســاﺏ نمیکردیــم ،ولــی خدایــی حرفــش ،حــرف
بــود .بــا بابــک چمــنآرا مدتهــا بــود کــه رفیــق شــده بــودم و در مغــازه
بینظیــرش بــاالی چهــارراه ولیعصــر وول میخــوردم و نــوار پیــدا
ﻃﻮﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮﺩ .ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﻣﺠﺮﯾﮕﺮﯼ ﻭﯼ ﺟﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻟﻐﺖ ﻭﯼﺟﯽ ﺷﺪ .ﻭﯼ ﺟﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﯼ ﺟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻭ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻳﻦ

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻭﻳﮋﻩﺍﯼ ﭼﻮﻥ ﭘﺨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﳕﺎﻫﻨﮓ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭﯼ »ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﺎﯾﮑﻞ

ﺟﮑﺴﻮﻥ« ،ﭘﺨﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻨﺴﺮﺕ »ﻻﻳﻮ ﺍﻳﺪ« ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۸۵ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﳕﺎﻫﻨﮓ ﺍﻡﺗﯽﻭﯼ

ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰﺩ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۱۹۸۷ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ .ﺍﻡﺗﯽﻭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﳕﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺻﺮﻓﴼ

ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺪﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻡ

ﺗﯽ ﻭﯼ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻻ ﺧﻼﺀ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺯﯾﺮ

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ

ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺍﻡ ﺗﯽ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﲣﺮﯾﺐ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﻫﻪ  ۹۸ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.
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میکــردم و هــر چــه کــه دوســت داشــتم ســفارش مــیدادم تــا بیــاورد.
هفــت :اصالحــات کــه شــروع شــد ،نفســمان بــاز شــد .کمتــر کســی
میتوانــد بفهمــد اصالحــات بــرای کســی کــه موضــوع اصلــی
زندگیــش سیاســت نبــوده ،یعنــی چــه .مــا مــرﺽ ادبیــات و موســیقی
داشــتیم .و هــر چــه مــی خواســتیم بــود .ســالهای دهــه شــصت
بــود ،شــاید ســال  67کــه در مجلــه ﺳــﺮﻭﺵ دبیــر ســرویﺲ ســینمایی
بــودم ،یکــی از کارکنــان آنجــا بــه نــام عامــری ســراغم آمــد .شــنیده
بــود مــن از عناصــر رژیــم هســتم .و البتــه مدتهــا بــود خــودم در
لیســت ســیاه بــودم .و یادتــان نــرود کــه وقتــی میرویــد تــوی لیســت
ســیاه یــک عالمــه رفیــق داریــد کــه آنهــا مثــل شــما هســتند و تــوی
لیســت ســیاه نیســتند .عامــری برایــم توضیــح داد کــه در جهــان چیــزی
کشــﻒ شــده بــه اســم کمﭙکــت دیســک 41یــا ســی دی ،و ایــن ســی
دی معجــزه میکنــد چــون اگــر ده هــزار بــار از آن اســتفاده کنــی
انــگار کــه دفعــه اول اســت .و گفــت کــه از پنــﺞ ســال قبــل کــه ســی
دی کشــﻒ شــده او هــزار ســی دی دارد و حــاال هــم ده ســی دی در
گمــرک .مــن هــم رفقایــی داشــتم ،ســفارش کــردم و ســی دیهــا را
درآورد .تــازه فهمیــدم ســی دی یعنــی چــه .معجــزه شــده بــود .در
عــرﺽ یــک دقیقــه میتوانســتی بهتریــن موســیقی را بــدون افــت
کیفیــت روی یــک ســی دی ارزان کﭙــی کنــی .شــدم ســی دی بــاز.
۴۱

Compact Disc .
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کلکســیونر صــدا .حــاال میشــد صــدا شــنید .صــدای پــﮋواک پینــک
فلویــد .بــا همــان پرزهــای الی گــوش .حــاال دیگــر همــه موســیقیها
را در اختیــار داشــتیم .همــه را .وقتــی اصالحــات رﺥ داد موســیقی بــا
ماهــواره ،بــا تصویــر ،بــا ســی دی ،آمــده بــود .ســال  1378یــا 1379
بــود کــه کنســرت پینــک فلویــد قــرار شــد در دبــی باشــد ،و مــن
رفتــم .یعنــی تــه آرزوهــا.
هشــت :آن روزهــا خدایــی میکردیــم ،بیدلیــل هــم نبــود .دوره
اصالحــات بــود .زندانمــان را رفتــه بودیــم و هــر چــه میخواســتیم
مینوشــتیم .بعــدا فهمیــدم ایــن ضــرﺏ المثــل یعنی چــه که «نوشــتهاش
را مثــل ورﻕ زر میبرنــد»؛ قلــم کــه روی کاغــذ میگذاشــتیم ،قیمــت
کاغــذ کــه صــد تومــان بــود میشــد هــزار تومــان .کتــاﺏ هنــوز چــاپ
نشــده مشــتری داشــت .علــم کیمیــا را کشــﻒ کــرده بودیــم .ســه مــاه
زنــدان کــه چیــزی نبــود .یــک مــاه اضطــراﺏ بــود ،بعــد مینوشــتیم،
خاطــره زنــدان ،داســتان کوتــاه ،هــر چــه بــه قلــم میآمــد .مــردم
صــﻒ میکشــیدند و میخریدنــد و مــا مینوشــتیم و میفروختیــم.
بهتریــن پــول دنیــا .مســتقیم از خواننــده بــه نویســنده .کنســرت «راجــر
واتــرز» 42بــود در دوبــی« ،ایــن ِد فلــش» .43بــه بابــک گفتــم بلیــت
میخواهــم .گفــت آمــاده اســت .بلیــت هواپیمــا خریــدم و رفتــم
۴۲

۴۳

Roger Waters .
In The Flesh .
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دوبــی .کتــاﺏ پینــک فلویــد مــن تــازه آمــده بــود بــازار .تــوی هتــل
هــر کســی میدیــدم ســالم میکــرد .همــه بچههــای راک بــاز .همــه
از روی کتــاﺏ میشــناختند .از عصــر لباسهــا را پوشــیدیم .شــب
رفتیــم کنســرت .حــاال دیگــر راجــر واتــرز در فاصلــه ده متــری بــود.
آوردن مشــروﺏ البتــه قدغــن .امــا هنــوز نیــم ســاعت نگذشــته بــود
کــه علــی آمــد ،عکــﺲ گرفــت ،کــدام علــی؟ مــن چــه میدانــم.
بعــد از زیــر لباســش یــک بطــری تکیــالی نــاﺏ محمــدی درآورد.
بعــد محمــد آمــد ،بعــد روزبــه ،بعــد پاشــا ،بعــد همــا ،بعــد پوریــا ،آن
قــدری نخــوردم کــه نفهمــم کــه چــه میشــنوم و چــه میبینــم .از نــه
هــزار نفــری کــه در کنســرت بودنــد بــه گفتــه پایــگاه اینترنتــی راجــر
واتــرز شــش هــزار نفــر ایرانــی بودنــد .جمعــا شــاید  20نفری دشداشــه
پــوش دیدیــم و باقــی یــا ایرانــی هــای عاشــق راک یــا آمریکاییهــا و
انگلیســیها و اروپاییهــای عاشــق راک مقیــم دوبــی .وقتــی ایــران
برگشــتم انــگار کــه یکــی از چهــار آرزوی زندگــی بــرآورده شــده
بــود .همــان روزهــا بــود کــه رفیقــم کــه در پایــگاه اینترنتــی تهــران
اونیــو کار میکــرد خبــر داد کــه دارنــد اولیــن فســتیوال موســیقی
راک ایرانــی را برگــزار میکننــد.
نــه :بلیــت را کــه نخریــدم .بــرای مــن و عیــال کــه دوســت دختــرم
بــود ،بلیــت داده بودنــد .کنســرت پــﮋواک بــود .یکــی از اولیــن
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کنســرتهای موســیقی راک ایرانــی .رفتیــم .ســالن حداقــل ســه هــزار
نفــر جــا داشــت و اگــر بگویــی یــک جــای خالــی .نشســته بودیــم.
گــروه روی صحنــه آمــد .همــه ســالن شــد ســکوت .تــاالر میــالد.
صــدای گیتــار الکتریکــی .مینشســت تــوی روﺡ و روانــت .صــدا
دلچســب و قشــنﮓ بــود .فــرزاد فخرالدینــی داشــت مینواخــت.
فکــر کنــم کســری ســبکتکین ،فکــر کنــم رامیــن بهنــا .همــه خوﺏهــا
بودنــد .موســیقی همــه صندلیهــا را هــم تســخیر کــرده بــود .یــک
ســاعتی موســیقی راک تمیــز .بیــرون رفتیــم ،بــرای ســیگار .یــک
عالمــه ســالم ،عکــﺲ .رفاقــت .آدمهــا را نمیشــناختم ،شــاید ده
نفــری از آن ســه هــزار تــا را در تهــران دیــده بــودم .بقیــه گویــی
در غــاری نشســته بیــرون از تاریــﺦ ابلهانــه روزمــره شــهر زندگــی
میکردنــد .پاگوشــیهای عجیــب ،ریشهــای غریــب ،لباسهــای
نادیــده ،عینکهــای عجیــب .دســت دادن از اول تــا آخــر تمــام نشــد،
بانــو گفــت اینهــا تــو را میشناســند؟ گفتــم :مــن چــه میدانــم ،البــد.
داخــل ســالن کــه رفتیــم ،برنامــه قســمت دوم شــروع شــد ،از کســانی
کــه بــرای برنامــه آمدنــد نــام یــک جــوان اهــل ســینما را خواندنــد،
بلنــد شــد و کــﻒ زدنــد .بعــد نــام مــرا خواندنــد ،بــه عنــوان کســی
کــه همیشــه بــا گروههــای راک همراهــی کــرده .مانــده بــودم چــه
کنــم؟ اصــال بلــد نبــودم جلــوی جمعیــت بایــد چــه کــرد .بلنــد شــدم،
تــا میشــد مودبانــه ،و کــﻒ زدنــد .مجــری گفتــه بــود یــار و همــراه
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همیشــه گروههــای راک در ایــران .شــرم .خجالــت .حســی دوســت
داشــتنی .دســتها را کــه زدنــد نشســتم ،بــاز خــدا را شــکر بانــو بــود،
شــماره تلفــن و ایــن حرفهــا ،کــه اصــال جــا نداشــت.
ده :بــا بانــو رفتیــم خانــه رامیــن بهنــا .آرش ســبحانی هــم بود کــه اولین
بــار همدیگــر را دیدیــم ،بچههــای دیگــر هــم بودنــد ،کلــی حــرف
زدیــم و اینکــه بایــد چــه کار کــرد .قبــل از آن بــرای ترانههــای فیلــم
ﻣﻜــﺲ 44رفتــه بودیــم اســتودیو پتــو .45بــا شــانه تخممرﻍهــا روی
ســقﻒ .اولیــن بــار یــک اســتودیوی خانگــی بــرای تمریــن میدیــدم،
فــرزاد فخرالدینــی بــود ،امیــر توســلی بــود ،نویــد ذوالفقــار بــود و
کســری ســبکتکین .یکــی دیگــر از بچههــا هــم بــود ،یــادم نیســت
اســمش چــه بــود .حــرف زدیــم .از اینکــه بایــد موســیقی راک ایرانــی
را بســازیم .ایــن جســم قــدرت دارد ،هــر چیــز تــازهای را در هاضمــه
۴۴

 .ﻣﮑﺲ ) ،(Maxﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ :ﳔﺴﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﳔﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﭖ ﻭ ﭘﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮﺯﯾﮑﺎﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﺳﺮﻭﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ
ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺿﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
۴۵

 .ﭘﺪﯾﺪﻩ »ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﭘﺘﻮ« ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﺟﺎﺭﻩﺍﯼ ﯾﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ ﺑﯽﻣﺼﺮﻑ ﯾﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﯼ ﺑﯽﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﻪ

ﲣﻢﻣﺮﻍ ﻭ ﭘﺘﻮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪﺍ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﲤﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ

ﺿﺒﻂ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ.
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خــودش هضــم میکنــد و بــه زبــان و لحــن خــودش تبدیــل میکنــد.
یــازده :اســمش را گذاشــتهایم موســیقی راک ،شــاید تلفیــق راک
و موســیقی ایرانــی ،حــاال یــا پــاپ یــا ســنتی یــا فولکلــور فارســی،
میشــود تلفیقــی یــا «فیــوژن» ،46راک هــم کــه از راک انــد رول بــزن
و برقــص شــامل میشــود تــا راک روانگــردان یــا بــه قــول فرنگیهــا
«ســایکادلیک» ،47یــک جاهایــی هــم قــر و اطفــار اســت در فاصلــه
راک و پــاپ ،کــه یــک دفعــه فــالن جــوان غیــور میگویــد کــه ایــن
راک نیســت و پــاپ اســت و آن دیگــری اال و بــال که راک اســت .نام
فریــدون فروغــی و فرهــاد و کــورش یغمایــی را بــه ایــن ســبب آوردم.
بــه کلمــه گیــر ندهیــد میتوانســتم بگویــم تلفیقــی و خیالتــان تخــت
میشــد امــا چــه فرقــی میکنــد .تقریبــا ســعی کــردهام تعریﻒهــا
۴۶

 .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ) (Fusionﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ؛ ﻣﺜﻞ

ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺑﺎ ﺳﻨﺘﯽ )ﻧﺎﻣﺠﻮ( ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﺯ )ﻭﯾﮕﻦ ﻭ ﺭﻋﻨﺎ ﻓﺮﺣﺎﻥ(،
ﺭﺍﮎ ﻭ ﭘﺎﭖ )ﺁﺭﺵ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ( ،ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺭﺍﮎ )ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ( ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﯾﮕﺮ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ

ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺭﺍﮎ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ،ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ

ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻄﻠﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
 . ۴۷ﺭﺍﮎ ﺭﻭﺍﻥ َﮔﺮﺩﺍﻥ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﮑﺪﻟﯿﮏ ﺭﺍﮎ ) (Psychedelic Rockﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ
ﺍﻧﺪ ﺭﻭﻝ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﳕﺎﯾﺎﻧﺪﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ،ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﺍﻥ

ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻠﻔﯿﻖﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﯼ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﮐﻮﺑﻪﺍﯼ ﻭ ﺳﯿﻨﺘﻪ ﺳﺎﯾﺰﺭ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺑﺎﺯﳕﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻢﭼﻮﻥ :ﺍﻣﯿﺪ،

ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ،ﺧﺸﻢ ،ﺗﺮﺱ ،ﻫﺮﺍﺱ ،ﭘﺎﺭﺍﻧﻮﯾﺎ ،ﺑﺮ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺯﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ،

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭ ﻧﻮﺍﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﯿﺰ ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﯾﮋﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﮏ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.
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مشــخص و معیــن باشــد ،امــا وســواسهای ناشــی از بیســوادی
اســت کــه باعــث میشــود آدمهــا گیــر میکننــد در یــک مفهــوم و
بــه جــای اینکــه موقعیــت منطقــی و درســتی بــرای موســیقی تعریــﻒ
کننــد و آن را درک کننــد ،در کلمههــا درجــا میزننــد .تقریبــا
بســیاری از خواننــدگان راک ایــران از دنیــای راک بــه پــاپ یــا حتــی
کالســیک رفتهانــد ،شــاید اگــر موســیقی فرهــاد و فریــدون فروغــی
و کــورش یغمایــی را راک بدانیــم آنهــا تنهــا ســتارههای راک قبــل
از انقــالﺏ هســتند و بعــد از انقــالﺏ هــم کــه تکلیــﻒ مشــخص اســت.
اصــال ســتاره در هیــچ آســمانی کشــﻒ نشــده اســت ،چــه رســد بــه
موســیقی پــاپ تــازه از راه آمــده و راک کــه میــان سانفرانسیســکو
و لنــدن و برلیــن و تهــران و مشــهد از زیــر زمیــن بــه روی زمیــن و
بالعکــﺲ در حرکــت اســت.
دوازده :از نوشــتههای بســیاری از دوســتان در ایــن کتــاﺏ اســتفاده
کــردم .میشــد اســتفاده نکــرد .امــا ایــن یــک ســعی جمعــی اســت.
بــه طــور خــاﺹ بابــک چمــنآرا بــرای یافتــن خیلــی از اطالعــات
بــه مــن کمــک کــرد ،حســام گرشاســبی مجموعــه ســی دیهــای
آفتــاﺏ مهتــاﺏ را بــه مــن رســاند ،امیــد هاشــملو فیلــم ﺍﺳــﻜﻮﺭﭘﻴﻮ 48را
49
رســاند و از نوشــتههای نصیــر مشــکوری در پایــگاه اینترنتــی ﺑﺸــﻜﻦ
۴۸

۴۹

Scorpio .

 .ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ ) (Beshkanﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻﺕ
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بســیار زیــاد اســتفاده کــردم .کوششــی بــرای یافتــن گونــهای دیگــر
از موســیقی جــز ســنتی و کالســیک و پــاپ بــه صــدای فارســی .نیــم
قــرن اســت کــه افــراد مختلــﻒ کوشــیدهاند؛ آدمهــای بزرگــی از
فرهــاد و کــورش یغمایــی و فریــدون فروغــی تــا خانــدان بــزرگ
چمــنآرا ،از رامیــن بهنــا و آرش ســبحانی و بابــک و آرش خیاوچــی
تــا ریاحیپــور و ســبکتکین و نامجــو و بهــروان و خیلیهــای دیگــر.
همهشــان زنــده باشــند و اولیــن ووداســتاک ایرانــی پــﺲ از انقــالﺏ
را بــه چشــم ببیننــد.
مهر  ،1391ابراهیم نبوی ،روستای اووریﺲ ،بلﮋیک

ﲢﻠﯿﻠﯽ ،ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﻭ ﻫﯿﭗ ﻫﺎﭖ ﻭ ﻣﺘﺎﻝ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻭ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﻧﺼﯿﺮ

ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ  ۱۵ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺩﻭﻡ

پیﺶ اﺯ ایﻦ که بیتلها بیایﻨد
بعیــد اســت کســی در ســالهای  1360تــا  1380در ایــران زندگــی
کــرده باشــد و فیلــم برکــت یــا بــاراکای« 1ران فریکــه» 2را ندیــده
باشــد .ایــن فیلــم تحقیقــی اســت مردمشناســی کــه وقتــی آن را ببینیــد
متوجــه میشــوید کــه موســیقی آئینــی یــا دینــی کــه خیلــی هم بــا ضد
دینــی یــا جادویــی فــرﻕ نــدارد ،در همــه جهــان بــه اشــکال مختلــﻒ
وجــود داشــته اســت .بــه نظــر مــن گونههــای مختلــﻒ موســیقی را
از کارکــرد آنهــا میتــوان شــناخت و بــه تفکیــک انــواع آن دســت
یافــت .از ایــن نــگاه موســیقی یــا بــرای ارتبــاﻁ انســان بــا موجــودات
غیرزمینــی اســت ،یعنــی موســیقی ارتبــاﻁ بــا خــدا یــا هــر چیــزی
کــه آدم بــه عنــوان منبــﻊ متافیزیکــی قبــول دارد ،یــا بــرای ارتبــاﻁ
بــا خــود آدم اســت و معمــوال امتــداد مویــه و مرثیــه اســت کــه مــی
شــود موســیقی بلــوز و انــواع آن ،یــا بــرای ارتبــاﻁ بــا جمــﻊ و قومــی
اســت کــه در منطقــهای زندگــی میکننــد کــه موســیقی محلــی یــا
۱

۲

Baraka .

Ron Fricke .
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«فولــک» 3اســت ،یــا بــرای ارتبــاﻁ بــا دیگــر انســانها بــه معنــای اعــم
آن ،کــه شــامل ســایر انــواع موســیقی میشــود .شــرﺡ ایــن داســتان
راه بــه درازا میبــرد و مــا را از مقصــد دور میکنــد .امــا همیــن قــدر
کفایــت میکنــد کــه بدانیــم موســیقیهای آئینــی قدمتــی بــه انــدازه
دیــن و پرســتش دارد و در همــه تاریــﺦ و همــه جغرافیــا و همــه اقــوام
دیــده شــده اســت .حتــی برخــی از انــواع موســیقی آئینــی تحــول یافتــه
و در موســیقیهای امــروزی اعــم از پــاپ و راک و بلــوز و ســنتی
و کالســیک وارد شــده اســت ،اگــر چــه موســیقی آئینــی همچنــان
توســط معتقــدان ادیــان یــا عارفــان بــه طریقــت یــا آئینهــای جادویــی
حفــﻆ میشــود .یکــی از بهتریــن توصیﻒهــا دربــاره موســیقی دینــی
و آئینــی توســط «میرچــا الیــاده» 4صــورت گرفتــه اســت .او در دایــره
المعــارف دیــن 5میگویــد« :موســیقی و دیــن ،چنــان روابــط نزدیــک
و درآمیختــهای باهــم دارندکــه از جهــت پیچیدگــی و تنــوع ،تعریــﻒ
هــر یــک ،بــه تنهایــی کاری دشــوار اســت .مﺆمنــان بــه دیــن ،موســیقی
را صــدای خدایــان یــا تنافــر آوای شــیاطین دانســتهاند؛ گاه آن را
بــه منزلــه پاکتریــن نمونــه روحانیــت ســتودهاند و زمانــی هماننــد
نهایــت تباهیهــای نفســانی ،مــورد نفــرت قراردادهانــد .در هــر دو
۳

Folk .

۵

The Encyclopedia of Religion .

Mircea Eliade . ۴
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مــورد ،اشــتیاﻕ آنــان بــرای ترفیــﻊ آن در عبــادات ،یــا از ریشــه کنــدن
6
آن ،هــم در دیــن و هــم در زندگــی دنیــوی ،یکســان بــوده اســت».
بلوﺯ ،مرﺛیه ﻭ گﻔتﻭگوی درﻭنی

دومیــن شــکل ارتباطــی موســیقی کــه گونههــای خاصــی از آن را
ایجــاد کــرده اســت ،گفتوگــوی درونــی انســان بــا خویــش اســت.
ایــن نــوع موســیقی کــه ریشــه آن در موســیقی مذهبــی و آئینــی اســت
امتــداد گریســتن و مویــه کــردن اســت .بیــان حــال غــم آلــود خــود
کــه گاه بــه صــورت فــردی صــورت میگیــرد و گاه در همنوایــی
اجــرا میشــود ،از مشــخصههای ایــن نــوع موســیقی اســت .ایــن
شــیوه موســیقی کــه بیــان رنــﺞ ،غربــت ،بیپناهــی و تنهایــی اســت،
در بخــش اعظــم جهــان وجــود دارد .مهمتریــن گونــه آن موســیقی
بلــوز اســت .بلــوز گونــهای موســیقی اســت کــه ریشــه در آوازهــای
کار و فریادهــا و همخوانیهــای ســیاهان آمریــکا دارد .ایــن نــوع
موســیقی همــراه بــا بــردگان آفریقایــی بــه آمریــکا منتقــل شــد و در
آنجــا بــه شــکل یــک نــوع موســیقی شــناخته شــد و نظــم یافــت .گفتــه
میشــود بــردگان ســیاه موقــﻊ پــارو زدن در کشــتیهایی کــه آنهــا
ﮐﺘﺎﺏ
 . ۶ﻧﻘﻞ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺗﺮ ﺍﻟﯿﻨﮕﺴﻮﻥ ) ،(Ter Ellingsonﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﻭﺣﺪﯼ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ
ِ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺩﯾﻦ )ﻣﯿﺮﭼﺎ ﺍﻟﯿﺎﺩﻩ( ،ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ،ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻃﺮﺡ ﻧﻮ،
 ،۱۳۷۴ﺹ .۶۲۶
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را بــه ســفری اجبــاری میبــرد ،ایــن آوازهــا را میخواندنــد و بــه
ســبب غمانگیــز بــودن ایــن ترانههــا ،نــام «بلــو» 7بــه معنــای غــم بــر
آن نشســته اســت .برخــی نیــز میگوینــد علــت شــیوع ایــن ســبک در
آمریــکا بــه زمــان بــردهداری در مــزارع پنبــه برمیگــردد .ســیاهان بــا
خوانــدن آوازهــای ریتمیــک و مــوزون کــه بــا پاســﺦ دیگــر بــردگان
همــراه بــود ،ضمــن بیــان حــال خودشــان رنــﺞ کار ســنگین را از میــان
میبردنــد و دیگــران را بــه کار تشــویق میکردنــد .شــهر «ممفیــﺲ»،8
یکــی از شــهرهای مهــم کــه فرهنــﮓ ســیاهان در آن ریشــه دارد ،بــه
عنــوان زادگاه بلــوز شــناخته شــده اســت.
موســیقی کار ،البتــه کــه در کار ســیاهان و آمریــکا خالصــه نمیشــد؛
در فیلــم ﺑﺮﻧــﺞ ﺗﻠــﺦ 9جوزپــه دســانتیﺲ همخوانــی زنــان برنجــکار
ایتالیایــی را در هنــگام کار میشــنویم .در ایــران آواز کار ریشــهای
دیرینــه دارد .در ایــل قشــقایی از ریتــم و موســیقی موقــﻊ حالجــی،
قالیبافــی ،مشــک زدن ،شیردوشــیدن و برنﺞکوبــی ،در بلوچســتان در
موقــﻊ ســوزندوزی دختــران و در گیــالن موقــﻊ شــالیکاری از آواز
کار ســر میدهنــد کــه ایــن آوازهــا در گیــالن بــه اشــکال مختلــﻒ بــه
ترانههــای محلــی تبدیــل شــده اســت .خوانــدن آوازهــای غمانگیــز
۷
۸
۹

 .ﺑﻠﻮ ) (Blueﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻏﻢ.

Memphis .

Bitter Rice .
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در میــان ملــل مختلــﻒ نیــز ســابقه دارد .در ایــران انــواع مرثیــه
خوانــی ،ریتمهــای عــزاداری و شــیوه عــزاداری مــردم جنــوﺏ ایــران،
شــروه خوانــی 10در منطقــه دشتســتان و بوشــهر و دزفــول و بســیاری از
شــهرهای ایــران از انــواع موســیقی اســت کــه در آن فــرد در حقیقــت
بــا خــود ســخن میگویــد و بــه حدیــث نفــﺲ بــا آواز میپــردازد.
موسیقی فوﻟﻜلور در هﻤه ﺟای ﺟﻬان

ســومین شــیوه در موســیقی کــه قدمتــی بســیار دارد ،موســیقی محلــی
یــا فولکلــور اســت .ایــن نــوع موســیقی در محــدوده فرهنــﮓ و اقلیمی
خــاﺹ وجــود دارد و در رنﺞهــا و شــادیها و مراســم مختلــﻒ محلــی
اقــوام یکجانشــین یــا کولیهــا بــه کار گرفتــه میشــود .موســیقی
محلــی دامنــهای بســیار گســترده دارد و بــه ســابقه تاریــﺦ قــوم ،غنــای
فرهنگــی ،تنــوع زبانــی و حتــی نــوع اقلیــم بســتگی دارد .موســیقی
محلــی کــه گاه بــه تســامح و در ســطح جهانــی بــه عنــوان «موســیقی
ملــل» 11نیــز گفتــه میشــود ،گاه از ســطح یــک منطقــه فراتــر مــیرود
۱۰

 .ﺷﺮﻭﻩ ﺩﻭﺑﯿﺘﯽﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺷﺘﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﺣﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ

ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ .ﻓﺎﯾﺰ ﺩﺷﺘﯽ ﻭ ﺳﯿﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻭﻩﺳﺮﺍ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۱

 .ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎﺹ )ﮐﻪ ﳑﮑﻦ
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و بــه موســیقی مطــرﺡ در جهــان تبدیــل شــود ،ماننــد موســیقی مجــار
یــا ایرلنــد یــا اســکاتلند یــا موســیقی اســﭙانیا و آمریــکای التیــن و
موســیقی عربــی و کــردی کــه در ســطح جهــان گســترده شــده و گاه
در محــدوده یــک منطقــه باقــی میمانــد .موســیقی محلــی معمــوال بــه
شــکل ســنتی آن در یــک اقلیــم و ناحیــه جغرافیایی باقــی میماند و در
همــان ناحیــه کاربــرد خــود را پیــدا میکنــد .بســیاری از موســیقیهای
محلــی نیــز بــا غلبــه موســیقیهای بیــن المللــی و بخصــوﺹ پــاپ
عمــال مثــل زبانهــای محلــی تــاﺏ مقاومــت نمیآورنــد و بهتدریــﺞ
میمیرنــد.
موسیقی پاپ چیست؟

موســیقی پــاپ گونــهای از موســیقی مــورد پســند عمومــی اســت ،کــه
بــه صــورت کاالی تجارتــی عرضــه میشــود و توســط رســانهها یــا
در جمﻊهــای بــزرگ اجــرا میشــود .بهرغــم اینکــه پیــش از رادیــو و
تلویزیــون موســیقی پــاپ آغــاز شــده بــود ،امــا تــا زمانــی کــه رســانهها
جــان نگرفتنــد ،معنــای موســیقی عامه پســند را نمیشــد پاپ گذاشــت.
ﺍﺳﺖ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﯽﺷﻮﺩ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻠﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﺍﺯ

ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮﺽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻣﻠﻞ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﺳﺖ .ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﭼﺮﻭﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺍﻣﺎ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻠﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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در حقیقــت حــد فاصــل میــان موســیقی پــاپ میبایســت بــا موســیقی
کالســیک و فولکلــور مشــخص شــود ،زیــرا اگرچــه موســیقی آئینــی
و دینــی و مرثیــه انــواع مهمــی از موســیقی رایــﺞ در جهــان هســتند،
امــا ایــن انــواع موســیقی بیــش از آنکــه بــرای مخاطبــان عمومــی اجــرا
شــوند ،بــه مخاطبــان محلــی یــا پیــروان یــک آئیــن محــدود میشــدند؛
جــز موســیقی بلــوز کــه توانســت مخاطبــان بســیاری را جلــب کنــد.
از ایــن نکتــه نمیتــوان گذشــت کــه موســیقی کالســیک ،و در
بســیاری کشــورها موســیقی ملــی یــا در آســیای میانــه «موســیقی
مقامــی» ،12بــه دلیــل توانایــی فنــی و غنــای آن ،توســط موســیقی
راک و موســیقی پــاپ نیــز بــه خدمــت گرفتــه و انــواع ســاده شــده و
قابــل مصــرف عمومــی آن بــه پــاپ و راک هــم وارد شــد .اســتفاده
گروههایــی ماننــد «کوئیــن» 13و پینــک فلویــد از موســیقی کالســیک،
در ترکیــب آن بــا راک ،نشــان داد کــه ایــن نــوع موســیقی نیــز بــرای
۱۲

 .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﺳﯿﺎﯼ

ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ،

ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺮﺍﻗﯽ ،ﻣﻘﺎﻡ ﺗﺮﮐﯽ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩ.
۱۳

 .ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺮﮐﻮﺭﯼ )ﮐﻮﺋﯿﻦ( ﺩﺭ ﻣﯽ  ۱۹۸۳ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﯿﮑﻮﻻ ﻭﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﳌﺎﺳﮑﻪ

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﭘﺮﺍﯼ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺍﺯ ﻣﻮﻧﺘﺴﺮﺍ ﮐﺎﺑﺎﻟﻪ ،ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭﮒ

ﺍﭘﺮﺍﯼ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ .ﺭﺍﺟﺮ ﻭﺍﺗﺮﺯ ﻧﯿﺰ »ﺳﺎﺍﯾﺮﺍ« )ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ( ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺎﻥ

ﺭﺍﮎ ﻭ ﺍﭘﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۹۷ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﭘﺮﺍﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ

ﺧﻮﺩﺵ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ

ﺍﭘﺮﺍﯾﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.
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عمــوم میتوانــد مصــرف شــود.
ﻭیﮋگیهای عﻤومی موسیقی پاپ چیست؟

بــه طــور کلــی واژه «پــاپ» 14در هــر جــا بــه معنــای مردمپســند یــا
بــا کمــی تســامح عامهپســند اســت .اگــر گســتره مخاطبــان را لحــاﻅ
کنیــم کــه بــه دلیــل تغییــرات رســانهای و فرهنگــی بــه وجــود آمــده
اســت ،آنــگاه موســیقی عامهپســند شــامل انــواع موســیقی خواهــد
شــد کــه جــز موســیقی نخبــه پســند یــا محلــی اســت ،یعنــی موســیقی
کــه بــه دلیــل فرهنــﮓ قومــی ،یــا بــه دلیــل نخبگــی مخاطــب اســتفاده
نمیشــود ،پــﺲ بــا ایــن تعریــﻒ موســیقی راک ،پــاپ ،کانتــری،
رپ 15و هیــﭗ هــاپ ،16متــال 17و نیــز جــاز و موســیقی مردمپســند قــرار
میگیــرد .بــا ایــن شــکل هــر گاه مــردم در قالــب جامعــه شــهری
و زندگــی صنعتــی تعریــﻒ شــوند ،بــا ایــن انــواع موســیقی مواجــه
میشــوند .موســیقی پــاپ بــا ویﮋگیهــای گفتــه شــده از مشــخصات
زیــر برخــوردار اســت:
۱۴

Pop .

۱۶

Hip Hop .

۱۵

۱۷

Rap .

Metal .
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اول :کیفیــت و شــکل موســیقی توســط مخاطــب تعیین میشــود .یعنی
ســلیقه و انتخــاﺏ تولیــد کننــده یــا تولیدکننــدگان در ســیطره تمایــل
مخاطــب قــرار میگیــرد و ایــن مخاطــب اســت کــه تعییــن میکنــد
چــه نــوع موســیقی را بایــد گــوش دهــد .ایــن تمایــل در قالــب میــزان
فــروش موســیقی ،میــزان پخــش موســیقی از رســانه و میــزان اســتقبال
از کنســرتهای موســیقی پــاپ قــرار میگیــرد .بســیاری از تولیــد
کننــدگان پــاپ ممکــن اســت اصــال ســلیقهای متفــاوت بــا مخاطــب
داشــته باشــند ،امــا محصــول نهایــی بایــد مــورد پســند مخاطــب باشــد.
دوم :موســیقی پــاپ اگــر چــه جنبــه خالقیــت و هنرمنــدی مثــل ســایر
انــواع موســیقی در آن وجــود دارد ،امــا اغلــب بــه دلیــل اینکــه بــازار
تعییــن کننــده کیفیــت و چگونگــی آن اســت ،در قالــب «صنعــت»
موســیقی جــای میگیــرد .از همیــن رو ممکــن اســت موســیقی پــاپ
محبــوﺏ کﭙــی از کار خــود خواننــده باشــد ،یــا ایجــاد یــک مــوج
اســتقبال باعــث شــود کــه بــه دلیــل پذیــرش یــک ترانــه توســط بــازار
صدهــا ترانــه در آن فــرم ســاخته شــود .بنابــر ایــن موســیقی پــاپ در
ایــن نــگاه نوعــی کاالی تجارتــی اســت کــه در پــی بــازار اســت .از
نظــر تولیــد نیــز شــیوه تولیــد موســیقی پــاپ بــه شــکلی صنعتــی اســت.
در بســیاری مــوارد ،عوامــل مختلــﻒ موســیقی پــاپ ارتباطــی بــا هــم
ندارنــد ،بســیاری از قطعههــای موســیقی بــه دلیــل ارزان بــودن تولیــد
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در یــک کشــور خــاﺹ در آنجــا تولیــد میشــود ،تولیــد شــعر،
ملــودی و ریتــم ،نواختــن ســاز ،ضبــط آن ،بســته بنــدی کاال ،نحــوه
عرضــه در کنســرتها ،اســتفاده از کنســرت بــه عنــوان محــل تفریــح
یــا غذاخــوردن ،فــروش کاالهــای تجارتــی مربــوﻁ بــه یــک گــروه
موســیقی یــا یــک فــرد ،همــه و همــه تحــت اقتصــاد صنعتــی قــرار
میگیــرد .بــه همیــن ترتیــب اســت کــه موســیقی پــاپ ،مثــال اگــر در
کشــوری مثــل اســﭙانیا موفــق شــود ،بالفاصلــه توســط خواننــده پــاپ
عــرﺏ در پاریــﺲ ،ترجمــه آن توســط خواننــده تــرک ،در هنــد،
ایــران ،عــراﻕ و بســیاری کشــورها خوانــده میشــود .در چنیــن حالتــی
18
موســیقی مثــل یــک کاالی وارداتــی براســاس مهندســی معکــوس
تولیــد میشــود.
ســوم :پدیــده «شــهرت» و «ستارهســازی» از ویﮋگیهــای تجارتــی
موســیقی پــاپ اســت .بــر خــالف تولیــد کننــدگان موســیقی راک یــا
کالســیک یــا بلــوز یــا کانتــری یــا محلــی ،کــه ممکــن اســت در ســن
۱۸

 .ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺷﯿﻮﻩﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻭ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻌﺪ

ﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﯾﮏ ﳕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺷﯿﻮﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ

ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍﯾﺞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﺴﻮﻭﻻﻧﻪ ﺑﺎ

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻟﻒ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻨﺮﯼ ﻫﻨﺪﯼﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﻭ ﻋﺮﺏﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﮎﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺁﺛﺎﺭ ﭘﺎﭖ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﺩﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺍﺯ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

32

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

 20ســالگی موفــق شــوند ،در ســن  40ســالگی بــه اوج خــود برســند و
تــا ســن  60ســالگی نیــز طرفداران بســیاری داشــته باشــند ،در موســیقی
پــاپ ،عمــر موســیقی کوتــاه اســت .یــک گــروه موســیقی راک
انگلیســی موفــق ممکــن اســت بــه مــدت  30ســال بــا ده تــا  30میلیــون
شــنونده مواجــه باشــد .بــا پیــر شــدن گــروه شــمار طرفدارانــش از 30
میلیــون بــه ده میلیــون میرســد (مثــال بــرای بیتلهــا ،رولینــک اســتونز
یــا کوئیــن) امــا همیشــه شــمار بســیاری طرفــدار باقــی میمانــد .امــا
خواننــده و گــروه پــاپ در ســال اول بــه ســه میلیــون ،ســال دوم بــه 30
میلیــون و ســال ســوم بــه  200میلیــون و حتــی شــمار بیشــتری مخاطــب
دســت مییابــد امــا همیــن فــرد یــا گــروه پــﺲ از ده ســال شــمار
مخاطبانــش بــا پیــر شــدن جوانــان طرفــدار ،بــه ســوی موســیقیهای
دیگــر پــاپ میرونــد و ایــن گــروه را فرامــوش میکننــد و بعــد از
ده ســال خواننــده پــاپ کــه زمانــی بســیار محبــوﺏ بــود ،از معــدود
طرفدارانــی برخــوردار خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر موســیقی پــاپ
بیــش از آنکــه بــه جنــﺲ موســیقی و رابطــه مخاطــب مربــوﻁ باشــد،
بــه عوامــل حاشــیهای تبلیغــات مربــوﻁ اســت.
چهــار :موســیقی پــاپ موســیقی عامــه پســند اســت ،در واقــﻊ ایــن
موســیقی میکوشــد بیشــترین ســلیقه عمومــی را در نظــر بگیــرد.
بــه همیــن دلیــل در ترانههــا و ریتــم و نحــوه عرضــه نــه جنبههــای
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تالیفــی مهــم اســت و نــه جنبههــای محتوایــی ،گاه موســیقی محلــی
بــه کار آمــده در یــک ترانــه پــاپ آن قــدر تغییــر میکنــد کــه بــرای
مخاطبــان در همــه مناطــق جهــان جــذاﺏ شــود ،حتــی اگــر از ماهیــت
و شــکل اصلــی خــود تهــی شــود .حتــی موســیقی ملــی نیــز همیــن
شــکل را مییابــد .موســیقی عامــه پســند از محتــوای زیباییشناســی
هنــری تهــی میشــود و معیارهــای آن بــه بیــرون موســیقی و ســلیقه
مخاطــب در هــر زمانــی تبدیــل میشــود .ممکــن اســت در یــک زمــان
موســیقی عاشــقانه ،یــا موســیقی اعتــراﺽ ،یــا موســیقی رقــص ،یــا
موســیقی بــا مضامیــن اجتماعــی مــد شــده باشــد ،حتــی ممکــن اســت
خواننــده پــاپ بــا چهــرهای مذهبــی ﻇاهــر شــود .امــا بــه هــر حــال ایــن
نــوع موســیقی بــه دلیــل کیفیــت و ماهیتــش کاالیــی تجارتــی و فاقــد
ارزشهــای هنــری اســت.
پنــﺞ :موســیقی پــاپ بــرای تفریــح و ســرگرمی اســت ،برخــالف
موســیقی راک کــه آرمانــی ،فکــری ،اندیشــهای و رویکردی را نشــانه
میکنــد .ترانــه «تصــور کــن» 19از جــان لنــون 20یــا ترانــه «خشــتی دیگر

۱۹

» .ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ« ﯾﺎ »ﺧﯿﺎﻝ ﮐﻦ« ) (Imagineﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻥ ﻟﻨﻮﻥ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ

ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ ،ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﭗ ﺭﺍﮎ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺳﺮﻭﺩ
ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻝ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺍﺳﺖ.
۲۰

John Lennon .
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در دیــوار» 21بیگمــان در حــد یــک ســرود انترناســیونال 22حــاوی
آرمــان و فکــر و نظــر اســت .موســیقی راک منتقــد اجتماعــی اســت،
امــا موســیقی پــاپ در محــدوده ســلیقه اجتماعــی حرکــت میکنــد و
از آن جلوتــر نمــیرود .موســیقی راک اغلــب نوعــی موســیقی تالیفــی
اســت و گــروه یــا فــرد نظــرات ،رویکردهــا ،گرایــش اجتماعــی و
فکــری ،حتــی شــیوه ســاز زدن یــا نحــوه مواجهــهاش را بــا مخاطــب
تعریــﻒ میکنــد ،در حالــی کــه در موســیقی راک چنیــن اتفاقــی رﺥ
نمیدهــد .در کنســرت راک ترانههــا براســاس یــک روال و منطــق
کــه مــورد توجــه مصنــﻒ راک اســت تنظیــم شــده و بــه ترتیــب ارائــه
میشــود ،امــا در کنســرت پــاپ افــراد برحســب دلخــواه میتواننــد
یــک موســیقی را طلــب کننــد و آن را بخواهنــد.
شــش :موســیقی پــاپ از کاالهــای جامعــه ســرمایه داری اســت کــه بــر
مخاطــب از طریــق تبلیغــات تحمیــل میشــود .چــه دوســتش داشــته
باشــید و چــه دوســتش نداشــته باشــید .از تلویزیــون و رادیــو بــه گوش
میرســد ،ســتارهاش روی جلــد همــه مجلههــا ﻇاهــر میشــود،
پوســترش در همــه جــای شــهر و خیابــان مقابــل چشــم اســت .در
اینترنــت بــا اولیــن کلمــه صدهــا تصویــر از خواننــده پــاپ مقابــل
چشــم قــرار میگیــرد ،در حالــی کــه موســیقی راک یــا کالســیک را
۲۱

۲۲

Another Brick in the Wall .
International Song .
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بایــد جســتوجو کــرد و بــه دنبالــش رفــت.
هفــت :موســیقی پــاپ حاصلجمــﻊ عمومــی شــدن رســانه ،تجــارت
تفریحــات و گســترش صنعــت موســیقی اســت ،در حالــی کــه
موســیقی راک حاصــل مجموعــهای از جنبشهــای اجتماعــی در دهــه
 196023اســت کــه بــا هــدف توســعه آزادی فــردی ،توجــه بــه حقــوﻕ
مدنــی ،جنبشهــای ضدجنــﮓ ،جنبــش حقــوﻕ زنــان و جنبشهــای
دانشــجویی آغــاز شــد .موســیقی راک در بســیاری از زمینــه هــای
اجتماعــی و سیاســی زمانــه مــا نقــش و تاثیــر دارد و از همیــن روســت
کــه افــرادی ماننــد راجــر واتــرز « ،بــاﺏ گلــداف» ،24جــون بائــز و
«بونــو» 25از روشــنفکران و اندیشــمندان زمانــه مــا هســتند کــه در
ســازماندهی جنبشهــای اجتماعــی نقــش دارنــد ،امــا خواننــدگان

۲۳

 .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ  ۱۹۶۰ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﮋﺍﺩﯼ

ﻣﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ
ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﺝ ﻭ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ

ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﳌﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﻝ  ۱۹۶۸ﺩﺭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ

ﺭﺳﯿﺪ .ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺭﻓﺖ ،ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﺎﻥ

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺭﺍ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.
۲۴
۲۵

Bob Geldoff .

Bono .
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پــاپ ماننــد لیــدی گاگا ،26جانــت «جکســون» 27و «ماریــا کــری»،28
آدمهایــی هســتند کــه بیــرون از صحنــه نمایــش وجــود ندارنــد؛ بــدن
و صدایشــان آغــاز و پایــان آنهاســت.
هشــت :موســیقی پــاپ بــه دلیل اینکــه در محــدوده تفریح و ســرگرمی
قــرار میگیــرد ،لــذا بــا حواشــی بســیاری همــراه اســت .نحــوه لبــاس
پوشــیدن ،ســتاره بــه عنــوان «ســلبریتی» ،29بازیهــای تجارتــی دربــاره
زندگــی خصوصــی ،تجــارت و فــروش کاالهــای حاشــیه ای و اصــوال
حواشــی زندگــی خواننــده و موســیقی پــاپ گاه از اصــل آن موســیقی
مهمتــر اســت .اینکــه فــالن خواننــده پــاپ چگونــه میرقصــد ،یــا
همجنسگراســت ،یــا بــا هلــی کوپتــر وارد صحنــه میشــود ،یــا تــازه از
فــالن مــرد جــدا شــده ،یــا در حــال مســتی لبــاس زیــرش را درآورده،
همــه و همــه اگــر مهمتــر از موســیقی آن خواننــده پــاپ نباشــند ،در
همــان حــد اهمیــت دارد .حتــی مخاطــب پــاپ هــم موســیقی پــاپ را
الزامــا بــا گــوش نمیشــنود .در بســیاری از کنســرتهای پــاپ صــدای
۲۶

Lady Gaga .

۲۷

Janet Jackson .

۲۹

 .ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ) (Celebrityﯾﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎﯼ ﻫﻨﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺶ

۲۸

Mariah Carey .

ﺯﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩﺍﯼ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺎﭖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻭ

ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﻭ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩﺳﺎﺯﯼ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
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خواننــده همــراه بــا مشــروبات الکلــی ،مــواد مخــدر ،رقــص و نمایــش
رقــص روی صحنــه کامــل میشــود .صــدای بســیاری از خواننــدگان
پــاپ را مــردم بــا باسنشــان میشــنود و بــا آن میرقصنــد ،در حالــی
کــه اغلــب گونههــای دیگــر موســیقی راک یــا کالســیک یــا محلــی
نیازمنــد توجــه بــه موســیقی اســت.
موسیقی پاپ ﻭارد ﺯندگی مردم میشود

مشــخصه موســیقی پــاپ یــک عنصــر ریتمیــک ســنگین در زیــر اســت
کــه معمــوال توســط دســتگاههای الکترونیــک تقویتکننــده صــدا یــا
آمﭙلــی فایــر اجــرا میشــود و ملــودی اصلــی بــر ایــن ریتــم غالــب
اســت .در حقیقــت ایــن صــدای تقویت شــده اســت کــه امــکان ارتباﻁ
بــا مخاطــب وســیﻊ را چــه بــرای ضبــط موســیقی و چــه اجــرای زنــده
فراهــم میکنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه موســیقی پــاپ میکوشــد
تــا از طریــق ارائــه یــک صــدای مناســب ،ترانــهای عرضــه شــود کــه
طنیــن خوبــی بــرای شــنیدن داشــته باشــد و مــدت زمــان مناســب بــرای
شــنیده شــدن و رقصیــدن .از همیــن رو اغلــب ترانههــای محبــوﺏ ،اعم
از ترانههــای شــاعران بــزرگ ،ترانههــای شــاعران روز ،ســرودهای
محلــی ،و ترانههــای کوچــه بــازاری بــه عنــوان اشــعار موســیقی پــاپ
انتخــاﺏ میشــود.
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شــاید یکــی از ویﮋگیهــای ترانههــای پــاپ ایــن اســت کــه یــک
مخاطــب موســیقی حتــی اگــر دلبســته و عاشــق آن ترانــه پــاپ هــم
نباشــد ،صدهــا هــزار بــار در طــول زندگــی آن ترانــه را زیــر لــب
تکــرار میکنــد .بــرای مثــال بــه ایــن فکــر کنیــد کــه تــا بــه حــال
چنــد بــار ترانــه «زندونــی» داریــوش یــا «همســفر» گوگــوش یــا «مــرا
ببــوس» گل نراقــی را زیــر لــب خوانــده ایــد؟ معمــوال ترانههــای پــاپ
در یــک فاصلــه زمانــی ســه تــا پنــﺞ دقیقــه اجــرا میشــود ،در حالــی
کــه زمــان اجــرای یــک آواز ســنتی ممکــن اســت نیــم ســاعت ،یــا
اجــرای یــک موســیقی راک ده تــا پانــزده دقیقــه طــول بکشــد .شــاید
موســیقی پــاپ محبوﺏتریــن موســیقی بــرای یوتیــوﺏ ،شــبکههای
تلویزیونــی و رادیویــی اســت .ایــن موســیقیها ســهلالوصول اســت
و بــه راحتــی فهــم میشــود ،راحــت بــه ذهــن ســﭙرده میشــود و از
 12ســالهها تــا  60ســالهها را بــه خــود جلــب میکنــد.
برخــالف موســیقی ســنتی عامیانــه یــا ســنتی مقامــی کــه از طریــق
اســتادان شــناخته شــده و معمــوال حرفــهای کــه خــود شــاگردان
اســتادان پیشــین بودنــد ،ســینه بــه ســینه منتقــل میشــد ،موســیقی
پــاپ نــه بــا اســتادان شــکل گرفــت و نــه بــه گونــهای مبتنــی بــر دانــش
مدرســهای مانــد .در حقیقــت پیدایــش یــک ســتاره یکبــاره توفانــی
ایجــاد میکــرد و انــگار همــه جهــان از آغــاز خلــق میشــد .در دهــه
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 1950موســیقی عامــه پســند بــه معنــای ســبکهای پیوســته در حــال
دگرگونــی شــامل موســیقی الکترونیکــی کــه از آمﭙلــی فایــر بــرای
تقویــت صــدا اســتفاده میکــرد ،تــا موســیقی راک انــد رول رقصیــدن
و قــر دادن را در بــر میگرفــت.
آمﭙلی فایر ﻭ میﻜرﻭفون ،دﻭ مقدمه برای موسیقی پاپ

آمﭙلــی فایــر ،ســازهای الکترونیــک و ســﭙﺲ «پــدال واوا» 30در گیتــار
الکترونیــک تاثیــر مهمــی در گســترش و عمومــی شــدن موســیقی پاپ
داشــتند .اجــرا در مــکان بــزرگ بــه عنــوان یکــی از راههــای ارتبــاﻁ
میــان موســیقی پــاپ بــه طــی فاصلــه میــان ســازها و حنجــره گــروه
موســیقی و گــوش مخاطــب نیــاز داشــت .فاصلــهای کــه معمــوال بایــد
بــا آمــوزش آواز ،محــدود کــردن فضــا و فریــاد کشــیدن برطــرف
میشــد؛ آمﭙلــی فایــر یکــی از بزرگتریــن مشــکالت را حــل کــرد.
31
امــا از ســوی دیگــر اگــر نظریــه «امتــداد» «مارشــال مــک لوهــان»
را بﭙذیریــم کــه تکنولــوژی امتــداد بــدن انســان اســت و بــه قــول
او دوربیــن و تلویزیــون امتــداد چشــم انســان اســت ،الجــرم بایــد
بﭙذیریــم کــه میکروفــون امتــداد حنجــره انســان اســت .انســانی کــه
۳۰

۳۱

Wah Wah Pedal .

 .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻣﮏ ﻟﻮﻫﺎﻥ ) (Herbert Marshall McLuhanﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﭘﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
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ســالها در مــدارس مختلــﻒ آواز خوانــی آموخــت کــه چگونــه
صدایــش را چنــان قــدرت بدهــد کــه بــه گــوش جمعــی بــزرگ
برســاند ،وقتــی میکروفــون ســاخته شــد و در موســیقی بــه کار گرفتــه
شــد ،صــدای هــر خواننــده پاپــی بــدون مشــکل در فضــای بــزرگ بــه
گــوش مخاطبانــش میرســد .موســیقی پــاپ بــه دنبــال موســیقی بلــوز
سیاهﭙوســتان ایالتهــای جنوبــی آمریــکا هــواداران بســیار پیــدا کــرد
و دنیــای تــازهای یافــت.
اﻟویﺲ پریسلی ،اﻭﻟیﻦ ستاره ﻭاﻗﻌی پاپ ﺟﻬان

در دهــه  1950ســتارههای موســیقی مــردم پســند ماننــد «فرانــک
ســیناترا» 32و «بابــی داریــن» 33مــورد توجــه بودنــد .همــه آنهــا بهتدریــﺞ
زیــر ســیطره غولــی کــه همــه آمریــکا را تســخیر میکــرد ،یعنــی
الویــﺲ پریســلی گرفتــار شــدند .الویــﺲ پریســلی بــه معنــای واقعــی
اولیــن ســتاره موســیقی پــاپ جهــان اســت .راک انــد رول کــه بــا او
و برخــی دیگــر محبوبیتــی فــراوان یافتــه بــود ،بــه صــورت آمیختــهاﻱ
از ریتــم و بلــوز سیاهﭙوســتان بــا موســیقﻲ کانتــرﻱ و آهنﮓهــاﻱ
عاشــقانه همهگیــر شــد.
۳۲

۳۳

Frank Sinatra .
Bobby Darin .
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موسیقی راک ﻭ بیتلها

اگــر چــه پشــتوانههای اصلی موســیقی راک برخاســته از بلوز ســیاهان،
موســیقی کانتــری ،جــاز ،راک انــد رول و دیگــر موســیقیهایی بودنــد
کــه از ایــاالت متحــده آمریــکا و بخصــوﺹ مناطــق سیاهﭙوستنشــین
آن ماننــد ممفیــﺲ برخاســته بــود ،امــا راک انگلیســی از دهــه 1960
توانســت قدرتــی بینظیــر بــه دســت بیــاورد و تبدیــل بــه یــک اتفــاﻕ
بــزرگ در موســیقی شــود .راک انگلیســی اولیــن بــار بــه دســت
بیتلهــا و گــروه رولینــﮓ اســتونز و چنــد گــروه پنــﺞ شــش نفــره
دیگــر ایجــاد شــد .زمانــی کــه اولیــن آلبــوم بیتلهــا ضبــط شــد ،یعنــی
در ســال  ،1962جــان لنــون  22ســاله ،پــل مــک کارتنــی  20ســاله،
«جــورج هریســون» 19 34ســاله و «رینگــو اســتار» 22 35ســاله بــود .آنهــا
بهســرعت موســیقی جهــان را تســخیر کردنــد و گونــهای از موســیقی
را بنیــان گذاشــتند کــه امــروز بــه نــام راک میشناســیم .بیتلهــا بــا
تواناییهــا و رشــد قابــل توجــه موســیقایی خــود توانســت موســیقی
پــاپ را بــه موســیقی سراســر خالقیــت تبدیــل کنــد.
در همــان حــال «بــاﺏ دیلــن» 36و دیگر ســازندگان موســیقی آمریکایی
مشــغول رشــد بخشــیدن بــه موســیقی راک عامیانــه و تلفیــق تصنیــﻒ
۳۴

George Harrison .

۳۶

Bob Dylan .

۳۵

Ringo Starr .
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ســنتی آمریکایــی بــا شــکل و نظــم و ریتمهــا و شــیوههای راک در
تنظیــم آهنــﮓ بودنــد .در اواســط دهــه  1960موســیقیدانان جــوان
بــه جســتوجوی تواناییهــای موســیقی راک در طــرﺡ مضامیــن
اجتماعــی و سیاســی پرداختنــد .همزمــان بــا ایــن وضعیــت ،یعنــی
در آغــاز دهــه  1960جنبــش دانشــحویی از آلمــان و برکلــی و
سانفرانسیســکو آغــاز شــده بــود و جنبــش حقــوﻕ مدنــی ســیاهان و
جنبــش ضدجنــﮓ در حــال گســترش بــود .جنبشــی کــه در  1968در
پاریــﺲ باشــکوهترین اثــر را بــر زندگــی جامعــه و جوانــان گذاشــت.
گروههایــی ماننــد رولینــﮓ اســتونزُ « ،درز» 37و دیگــران شــعرهای
تخیلــی را بــه شــیوهای بیســابقه بــا هنــر تنظیــم موســیقی آمیختنــد
و شــیوه نواختــن قطعــات طوالنــی بدیهــه ســازی تکنفــره در متــن
موســیقی راک را ایجــاد کردنــد .آوازخوانــان قدرتمنــدی ماننــد
جانیــﺲ جوپلیــن و گیتاریســتهایی ماننــد جیمــی هندریکــﺲ در
مضامیــن ســنتی ریتــم و بلــوز انقــالﺏ بزرگــی ایجــاد کردنــد.
آنچــه بــه عنــوان موســیقی راک شــناخته شــد و بــا گروههایــی کــه
گفتــم وارد عرصــه موســیقی شــد ،ویﮋگیهایــی داشــت کــه آنــان
را از گروههــای پــاپ جــدا میکنــد .اگــر موســیقی پــاپ صرفــا
ســرگرمکننده بــود ،موســیقی راک تالیفــی بــود .بــر اغلــب ترانههــا،
اشــعار ،شــیوههای اجــرا و آلبومهــای گروههــای راک میتــوان اثــر
۳۷

The Doors .
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انگشــت ســازندگان آنهــا را دید .در موســیقی راک ســازنده موســیقی
در پــی ســلیقه عمومــی و پاســﺦ دادن بــه ســلیقه عمومــی نبــود ،بلکــه
ســلیقه عمومــی را بــه دنبــال خــودش میکشــید .اگــر ســتارههای
موســیقی پــاپ ســتارههایی بودنــد کــه شــکل لبــاس پوشــیدن و
آرایــش کــردن مخاطــب را تعییــن میکردنــد ،گروههــای راک بــر
مخاطــب تاثیــر فکــری میگذاشــتند .موســیقی راک در پــی طــرﺡ
مضامیــن و موضوعــات اجتماعــی بــود .ایــن گروههــا کنســرتهای
عظیمــی بــرای حمایــت از جنبشهــای انســانی و اجتماعــی و سیاســی
برگــزار میکردنــد .اگــر چــه موســیقی راک در ابتــدای حضــورش
بخصــوﺹ بــا بیتلهــا تبدیــل بــه پرفروشتریــن و پــر مخاطبتریــن
گــروه موســیقی تاریــﺦ شــد ،امــا گروههــای راک از موســیقی بــه
عنــوان کاالی تجارتــی اســتفاده نمیکردنــد .موســیقی راک عــالوه
بــر ایــن ویﮋگیهــای محتوایــی از عناصــری بنیادیــن در شــکل
موســیقی برخــوردار بــود .داشــتن یــک یــا چنــد آوازخــوان ،تعــدادی
39
گیتــار بهشــدت تقویــت شــده (شــامل بــاس ریتــم 38و لیــد گیتــار)،
درامــز ،نتهــای کلیــدی و گونــهای پشــت ضربــی 40کوبنــده،
آوازهــای عاطفــی و نواهــای بهشــدت تقویــت شــده گیتــار .راک
۳۸
۳۹

۴۰

Bass Guitar Rythm .

Lead Guitar .

Back Beat .
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در ابتــدا ســبکی ســاده بــود کــه بیشــتر بــر ریتمهــای رقــص تاکیــد
داشــت و بــه بیــان خواهشهــای جوانــان میپرداخــت .امــا کــم کــم
از هــر نظــر جــدی گرفتــه شــد.
بــا اســتعدادترین نماینــدگان راک توجــه منتقــدان جــدﻱ موســیقﻲ را
بــه خــود جلــب کــرد .در ســال  1963گــروه بیتلهــا موســیقی پــاپ
را دگرگــون کــرد .محبوبیــت بیتلهــا بــه حــدی رســید کــه پنــﺞ
ترانــه پرفــروش بــاالی جــدول متعلــق بــه بیتلهــا بــود .ســایمون و
«گارفانــکل» ،41بــاﺏ دیلــن و گــروه «بــردز» 42هــم بــه ســوی موســیقی
راک آمدنــد .از ســال  1966پــﺲ از یــک دوره طالیــی ســفرهای
رویایــی بیتلهــا آنهــا تصمیــم گرفتنــد بــه کار اســتودیویی روی
43
بیاورنــد .حاصــل ایــن فعالیــت آلبــوم بــه یادماندنــی ﮔﺮﻭﻫﺒــﺎﻥ ﭘﻴــﺮﺯ
بــود کــه در ســال  1967منتشــر شــد .در همــان روزهــا بخــش اعظــم
اروپــا و آمریــکا درگیــر اعتراضــات گســترده بــود .جنبــش مبــارزه
بــا تبعیــﺾ نــﮋادی بــه رهبــری «مارتیــن لوتــر کینــﮓ» 44کــه موجــب
تــرور وی و کنــدی بــا فاصلــهای کــم شــد ،جنــﮓ ویتنــام کــه جوانــان
معتــرﺽ را بــه خیابــان کشــید و کنســرتی بــا حضــور هــزاران نفــر
۴۱

۴۲

۴۳

ﺍﺳﺖ.

۴۴

Simon and Garfunkel .
The Birds .

 .ﺁﻟﺒﻮﻡ ﮔﺮﻭﻫﺒﺎﻥ ﭘﭙﺮﺯ ) (Sergeant Pepersﺍﺯ ﺁﻟﺒﻮﻡﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺑﯿﺘﻞﻫﺎ

Martin Luther King .
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در نزدیکــی محــل اعــزام جوانــان بــه ویتنــام تشــکیل شــد و جنبــش
هیﭙیهــا 45کــه تبدیــل بــه حرکتــی جهانــی علیــه مصــرف گرایــی
ســرمایه داری و آرمانهــای بشــری بــود ،در زمانــی اتفــاﻕ میافتــاد
کــه بیتلهــا از یکســو و خواننــدگان دیگــری مثــل جــون بائــز و
بــاﺏ دیلــن ترانهخــوان جنبشهــای اعتراضــی بودنــد.
موسیقی راک ،هﻤزمان با ﺟﻨﺒﺶ دانﺸﺠویی

یــک ســال پــﺲ از انتشــار بهتریــن آلبــوم بیتلهــا در مــی 1968
پاریــﺲ درگیــر بزرگتریــن جنبــش دانشــجویی تاریــﺦ شــد .نســل
جــوان آن ســالها ،از یکســو بــه موســیقی معتــرﺽ راک گــوش
مــیداد ،از ســویی بــا زندگــی هیﭙیهــا پیونــد خــورده بــود و در
جنبشهــای حقــوﻕ مدنــی و ضــد جنــﮓ بــرای صلــح و آزادی
میکوشــید و از ســوی دیگــر روزنامــه میخوانــد ،فیلــم میدیــد و
در حــال تغییــر جهــان بــود؛ موســیقی راک موســیقی متــن ایــن تغییــر
بــود .بــا پایــان دهــه  1960و آغــاز دهــه  1970شــمار گروههــای
موســیقی راک انگلیســی و آمریکایــی بــه اوج خــود رســیده بــود.
۴۵

 .ﺟﻨﺒﺶ ﻫﯿﭙﯽﻫﺎ ) (Hippieﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻮﺩ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﻔﺮﺍﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ

ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﮔﺮﺍﯾﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯼ ﭼﭗ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﻫﻨﺪﯼ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺷﺖ.
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پینــک فلویــد از  1965موســیقی تــازهای را آغــاز کــرده بــود کــه در
آغــاز  1970بــه اوج خــودش رســید .در ایــن دهــه بیتلهــا بــه عنــوان
پرفروشتریــن ،محبوﺏتریــن و خالﻕتریــن گــروه موســیقی قــرن،
بــه دلیــل ناســازگاری پــل مــک کارتنــی بــا ســایر اعضــای گــروه از
میــان رفــت و اعضــای گــروه بــه طــور انفــرادی بــه کارشــان ادامــه
دادنــد .در ســالهای آغازیــن دهــه  1970موســیقی پــاپ ،دوبــاره همــه
جدولهــای فــروش موســیقی را بــه چنــﮓ آورد .در ایــن میــان برخــی
همچــون «راد اســتوارت»« ،46اســتیلی دن» 47و «فلیــت وود مــک»،48
گرایــش بیشــتری بــه راک داشــتند .موســیقی راک هــم بــا پیدایــش
گروههایــی چــون پینــک فلویــد ،کوییــن و لــد زپلیــن ،در ایــن دوره
بــه پیشــرفت بزرگــی دســت یافــت .بــا پینــک فلویــد ،موســیقی راک
عصــر جدیــدی را آغــاز کــرد .از ســال  1974کــه آلبــوم بینظیــر
ﺭﻭﻯ ﺗﺎﺭﻳــﻚ ﻣــﺎﻩ 49منتشــر شــد تــا ســال  1979کــه آلبــوم کمنظیــر و
شــاید بهتریــن اثــر تاریــﺦ موســیقی راک بــه نــام دیــوار توســط راجــر
واتــرز ســاخته شــد ،چنــد گــروه موســیقی راک بــا قــدرت فــراوان
جریــان موســیقی راک را در حالــی پیــش میبردنــد کــه موســیقی
پــاپ نیــز مخاطبانــی فــراوان و پرشــمار داشــت.
۴۶

Rod Stewart .

۴۷

Steely Dan .

۴۹

Dark Side of the Moon .

۴۸

Fleetwood Mc .
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دهه  ،1980بﺤران سیاسی ،تﻌﻤیﻖ راک ،افتﻀاﺡ پاپ

در دهــه  1980همــه چیــز در جهــان رو بــه انحطــاﻁ رفــت و گرفتــار
بحرانهــای بــزرگ شــد .از نظــر سیاســی روی کار آمــدن جیمــی
کارتــر و دموکراتهــا در آمریــکا ،موضــوع حقــوﻕ بشــر را بــه
میــان کشــید .اعــراﺏ و اســرائیل کــه ســالها در حــال جنــﮓ بودنــد،
بــه ســوی صلــح رفتنــد .امــا در همــه جــای جهــان اردوگاه چــﭗ بــا
حمایــت از جنبشهــای محلــی تنــش را بــه همــه جهــان کشــیده بــود.
در اروپــا جنبشهــای تروریســتی فعــال بودنــد ،از بریــگاد ســرﺥ تــا
جنبــش باســک ،از «س س س» 50بلﮋیــک تــا «اکســیون دیرکــت» ،51از
ایرلنــد تــا بادرماینهــوف تــا راه درخشــان و جنبشهــای چــﭗ دیگــر
تالطــم را ایجــاد میکردنــد .در یمــن کــه بــه یــک کشــور هــوادار
آمریــکا و هــوادار شــوروی تبدیــل شــده بــود ،فرســتاده ویــﮋه رئیــﺲ
جمهــور چﭗگــرا بــه دفتــر رئیــﺲ جمهــور راســتگرا رفــت تــا
برایــش پیامــی ببــرد و در همانجــا او را کشــت .52در آفریقــا کــه روند
۵۰

 .ﮔﺮﻭﻩ ) (CCC as Cellules Communistes Combattantesﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ

ﺑﻮﺩ ،ﺍﺯ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺯﺩﻧﺪ.
۵۱

۵۲

Action Directe .

 .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۱ﺗﯿﺮ  ۱۳۵۷ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻨﺠﯽ ،ﺳﻔﯿﺮ ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻃﯽ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺑﯿﻊ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﲤﺎﺱ

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ »ﺍﻟﻐﺸﻤﯽ« ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﳕﺎﯾﻨﺪﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺎ ﺍﻋﺰﺍﻡ
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اســتقالل از دهــه  1960آغــاز شــده بــود ،تقریبــا همــه جــا جنــﮓ بــود
و در خاورمیانــه دولتهــای حامــی شــوروی در مقابــل دولتهــای
حامــی آمریــکا صﻒآرایــی میکردنــد .وجــود بیــش از  190نقطــه
بحرانــی در اواخــر دهــه هفتــاد نشــان دهنــده عمــق بحــران در جهــان
بــود .انقــالﺏ ایــران در ســال  1979بــا رهبــری آیــت اﷲ خمینــی پیروز
شــد .صــدام حســین معــاون رئیــﺲ جمهــور عــراﻕ بــا کودتــا قــدرت
را در اختیــار گرفــت .در افغانســتان یــک انقــالﺏ کمونیســتی پیــروز
شــد .در ترکیــه بزرگتریــن جنبــش اســالمگرای کشــور بــه رهبــری
نجــم الدیــن آربــاکان 53توســط نظامیــان ســرکوﺏ شــد و رژیــم بــرای
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ .ﳕﺎﯾﻨﺪﻩ ﻋﻠﯽ ﺭﺑﯿﻊ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻐﺸﻤﯽ

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺑﯿﻊ ﺍﺳﺖ ،ﻭﻟﯽ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﮐﯿﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ ،ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ

ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺪ «.ﺑﻪ

ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺭﲰﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﻤﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ،
ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ.
۵۳

 .ﳒﻢ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺭﺑﺎﮐﺎﻥ ،ﺭﻫﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﺳﻼﻣﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺩﻣﯿﺮﻝ ﻭ ﺑﻮﻻﻧﺖ ﺍﺟﻮﯾﺖ

ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﮐﻨﻌﺎﻥ ﺍﻭﺭﻥ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﺷﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻈﯿﻢ ﻗﺪﺱ ﺩﺭ  ۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺩﺭ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﳒﻢ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺁﺭﺑﺎﮐﺎﻥ ﯾﮏ ﻗﯿﺎﻡ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﭼﭗﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  ۳۰ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﺍﺩ .ﳒﻢ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺁﺭﺑﮑﺎﻥ ﺷﺐ ﮐﻮﺩﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺯﻣﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ

ﺷﺪ ۲۳۰ ،ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ۵۰،ﻧﻔﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ۱۶ ،ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ  ۱۷۱ﻧﻔﺮ ﺯﯾﺮ

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ۹۳۷ ،ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺍﯼ  ۴۰۰ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ  ۴۰۰۰ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺷﺪ ۳۱ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻭ ﺳﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ۱۶ ،ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ

ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩﻧﺪ ۱۶ ،ﻧﻔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ۱۶۶ ،ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﺯﯼ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺟﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻧﺪ،
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ســالها در دســت دولتهــای نظامــی مانــد .در اردوگاه شــرﻕ بحرانــی
بــزرگ آغــاز شــده بــود .از دفتــر سیاســی حــزﺏ کمونیســت شــوروی
صــدای پچپــچ تغییــر میآمــد و آمریکاییهــا بعــد از انقــالﺏ ایــران
و شکســت کارتــر در انتخابــات ،نظامیگــری را آغــاز کردنــد.
ســقوﻁ هنــر و نــازل شــدن آن در دهــه  1980بــه موســیقی محــدود
نمیشــد؛ در ســینمای آمریــکا تلویزیــون رقیــب مهمــی شــده بــود.
بــازار ســینمای هالیــوود بــا ســینمای روشــنفکرانه اروپــا ماننــد ســینمای
روشــنفکرانه ایتالیــا بــا دههــا کارگــردان مهــم مثــل فللینــی ،پازولینــی،
«التــوادا»ِ « ،54د ســانتیﺲ» ،55برتولوچــی« ،مارکــو فــرری»« ،56اتــوره
اســکوال» ،57روســولینی ،ســینمای آلمــان بــا «هرتــزوک»« ،58رینــر
وارنــر فســبیندر»« ،59اشــلندرف»« ،60ویــم ونــدرس» 61و «مــارگارت
 ۶۳ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺯﺩﻧﺪ ،ﺗﺎ  ۳۰۰ﺭﻭﺯ ﻫﯿﭻ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ ،ﮐﻨﻌﺎﻥ ﺍﻭﺭﻥ

ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ؛ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
۵۴

Alberto Lattuada .

۵۶

Marco Ferreri .

۵۵

۵۷

De Santis .

Ettore Scola .

۵۸

Werner Herzog .

۶۰

Volker Schlondroff .

۵۹
۶۱

Rainer werner Fassbinder .

Wim Wenders .
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فــون تروتــا» ،62انگلیــﺲ بــا «ریچــارد آتــن بــورو» ،63ریدلــی اســکات،
پیتــر بــروک ،دیویــد لیــن ،کــن راســل ،کــن لــوچ ،دیویــد لیــن و
اســتنلی کوبریــک ،ســینمای قدرتمنــد فرانســه ،بــا کارگردانانــی ماننــد
ژان لــوک گــودار ،فرانســوا تروفــو ،کلــود شــابرول ،روبــر برســون،
«هانــری ورنــوی»« ،64ژان ویگــو»« ،65ساشــا گیتــری»« ،66کاســتا-
گاوراس»« ،67ژان کوکتــو»« ،68رنــه کلــر»« ،69اریــک رومــر»« ،70ژان
رنــوارم« ،71آلــن رنــه»« ،72مارســل پانیــول» ،73حتــی ســینمای ژاپــن بــا
غولهایــی ماننــد کوروســاوا« ،یاســاجیرو اوزو»« ،74میزوگوشــی»،75
«اوشــیما» 76ســینمای اســﭙانیا بــا بونوئــل یــا حتــی ســینمای هنــد بــا
۶۲

Margarethe Von Trotta .

۶۳

Richard Attenborough .

۶۵

Jean Vigo .

۶۴
۶۶

۶۷

Henri Verneuial .

Sasha Guitry .

Costa- Gavras .

۶۸

Jean Cocteau .

۷۰

Eric Rohmer .

۶۹
۷۱

۷۲

René Clair .

Jean Renoir .

Alain Resnais .

۷۳

Mercel Pagnol .

۷۵

Kenji Mizoghushi .

۷۴
۷۶

Yasajiro ozu .

Nagisa Oshima .
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کارگــردان بزرگــی ماننــد ســاتیاجیت رای و شــیام بنــگال ،77ســینمای
اروپــای شــرقی بــا کارگردانانــی ماننــد رومــن پوالنســکی« ،یــرژی
اسکولیموفســکی» 78کریســتﻒ زانوســی و دههــا کارگــردان بــزرگ
دیگــر اروپایــی کــه فیلمهــای عالــی امــا بــا مخاطــب محــدود
میســاخت ،از یــک ســو و ســینمای ســرگرم کننــده هنــﮓ کنــﮓ و
فیلمهــای برهنــه و کمــدی ایتالیایــی کــه مخاطــب فــراوان داشــتند ،از
دســت رفتــه بــود.
تلویزیــون ســینما را از زندگــی آمریکاییهــا بیــرون کــرده بــود و
ســریالهای آمریکایــی نــه فقــط در آمریــکا بلکــه در همــه جهــان
نمایــش داده میشــدند .مــردم جهــان داشــتند تلویزیــون و تلویزیــون
رنگــی را کشــﻒ میکردنــد .در ســینمای آمریــکا نیــز مثــل سیاســت
چﭗهــای ضــد جنــﮓ فیلمهــای ضــد جنــﮓ میســاختند؛
فیلمهایــی ماننــد ﺷــﻜﺎﺭﭼﻰ ﮔــﻮﺯﻥ (مایــکل چیمینــو) ،79ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ
ﺑــﻪ ﺧﺎﻧــﻪ (هــال آشــبی)80و ﺁﭘﻮﻛﺎﻟﻴﭙــﺲ ﻧــﺎﻭ (فــورد کاپــوال) 81بهتریــن
فیلمهــای آمریکایــی بودنــد .نقطــه پایــان بــر ایــن ســینما بــا شکســت
اقتصــادی فیلــم آپوکالیﭙــﺲ نــاو گذاشــته شــد.
۷۷

Shyam Benegal .

۷۹

The Deer Hunter by Michael Cimino .

۷۸
۸۰

۸۱

Yerzi Skolimowky .

Coming Home by Hall Ashby .

Apocalypse Now by Francis Ford Coppola .

52

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

ﻭرﻭد ﻭیدئو ﻭ ماهواره ﻭ دگرگونی رسانهای ﺟﻬان

ویدئــوی خانگــی بــا آغــاز دهــه  1980بــه بــازار آمــد .ایــن پدیــده
باعــث شــد تــا ســرمایه خوابیــده در انبارهــای شــرکتهای بــزرگ
هالیــوود تبدیــل بــه ســرمایه عظیمــی بــرای فیلمهــای بزرگــی شــود
کــه دیــدن آنهــا از تلویزیــون ممکــن نبــود .ســینما بــه ســوی صنعــت
و تروکاژهــای 82عجیــب و غریــب تصویــری پیــش میرفــت .ﺍﻭﻟﻴــﻦ
ﺧــﻮﻥ (رمبــو) 83و فیلمهــای بــزن بــزن و جنگــی جنﮓطلبانــه
آمریکایــی ،ســینمای پــر از خشــونت و فیلمهــای علمــی تخیلــی
اســﭙیلبرگ و لــوکاس 84ســالنها را تســخیر میکــرد.
از ســوی دیگــر وضــﻊ موســیقی هــم تغییــر کــرده بــود؛ موســیقی
پــاپ دهــه  1980شــاهد ﻇهــور گروههــای «پانــک راک» 85بــود
۸۲

ﺣﻘﻪﻫﺎﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ

۸۳

(First Blood (Rambo .

۸۵

 .ﭘﺎﻧﮏ ﺭﺍﮎ ﻧﺎﻡ ﺳﺒﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳﻂ

۸۴

George Lucas .

ﺩﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﭘﺎﻧﮏ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ  ۱۹۷۴ﺗﺎ  ۱۹۷۶ﺩﺭ

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺭﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﺍﻣﻮﻧﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻭ ﺳﮑﺲ
ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﺰ ﻭ ﮐ َﻠﺶ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ،۱۹۷۷ﭘﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻮﺩ .ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﻧﮏ ﺭﺍﮎ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ

ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍﮎ ﺩﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛

ﻋﻤﺪﺗﴼ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﱳﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﭺﮔﺮﺍ .ﭘﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ

ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﺷﯿﻮﻩ
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و گروههــا و خوانندههــای شــاخص ایــن دهــه گــروه «کالچــر
کالﺏ» 86و افــرادی چــون «فیــل کالینــز» ،87مایــکل جکســون و مدونــا
بودنــد .چهرههــای عجیــب و غریــب ،از «پرینــﺲ» 88گرفتــه تــا بــوی
جــورج 89و «ســاندرا» 90چهرههــای محبــوﺏ جوانانــی شــدند کــه بــا
لباسهــا و مدلهــای رقــص جدیــد ایــن ســتارهها یکســره چهــرهای
عجیــب و بیهویــت بــه خــود گرفتــه بودنــد .ســکﺲ بــه عنــوان
یکــی از مایههــای جذابیــت و رقــص و از مهمتریــن بخشهــای
موســیقی پــاپ دو نــام مهــم یعنــی مایــکل جکســون و مدونــا را بــه
عنــوان ســلطان و ملکــه پــاپ بــر باالتریــن جایــگاه موســیقی ســطحی
نشــانده بــود .اگــر چــه گروههــای راک در همیــن دوره در حــال
»ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﳒﺎﻡ ﺑﺪﻩ« ﻋﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﭘﺎﻧﮏ ﺭﺍﮎ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪﻩ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺍﻏﻠﺐ ﭘﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻫﻪ  ،۱۹۸۰ﺳﺒﮏﻫﺎﯼ ﺣﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻦﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺎﻧﮏ ﺭﺍﮎ ﺗﺒﺪﻝ ﺷﺪﻩﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﺩﺍﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﮏ ﺭﺍﮎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻃﯿﻒ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ

ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺟﻨﺒﺶ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺭﺍﮎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺪﻩ ﺟﺪﯾﺪ،

ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﭖ ﭘﺎﻧﮏ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﺮﯾﻦ ﺩﯼ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻬﺮﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﭘﺲ ﺍﺯ

ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻫﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺁﻥ ﺷﺪﻧﺪ.
۸۶

Culture Club .

۸۷

Phil Collins .

۸۹

Boy George .

Prince . ۸۸
۹۰

Sandra .
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تعمیــق شــدن بودنــد .بلــک ســابات« ،دپــچ مــد»« ،91دوران دوران»،92
«پلیــﺲ» ،93کوئیــن و بســیاری گروههــای دیگــر بهتریــن و عمیقتریــن
آثــار راک را عرضــه میکردنــد.
ایﻨترنت ،باﺯگﺸت ستارههای راک

تجــارت موســیقی بــا حضــور اینترنــت بهکلــی تغییــر شــکل داد .تقریبا
بخــش مهمــی از موســیقی پــاپ ســطحی کــه از ســوی شــبکههای
تلویزیونــی بــه عامــه تحمیــل میشــد قــدرت کمتــری یافــت و انــواع
موســیقی عمیقتــر و جدیتــر مــورد مصــرف قــرار گرفــت .فــروش
آلبومهــای موســیقی  -از همــه ســبکهای موســیقی  -در ســال
 2005افزایــش یافــت و خواننده/ترانــه ســرایان و گروههــای راک
نمودارهــای فــروش را بــه تســخیر خــود درآوردنــد .هــر چنــد ایــن
یــک واقعیــت اســت کــه دســت کــم در جهــان نخســت ،اینترنــت
ســبب شــده اســت کــه هنرمنــدان عرصــه موســیقی بیشــتر از فــروش
آلبومهــا ،روی درآمــد اجراهــای زنــده حســاﺏ کننــد .ایــن روزهــا،
گروههــای راک و رپ از جایــگاه ویــﮋهای در فســتیوالها و تورهــای
موســیقی برخوردارنــد.
۹۱

۹۲

۹۳

Depeche Mode .
Duran Duran .
The Police .
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در پرداختــن بــه موســیقی مردمپســند گیتــی ،بیگمــان بایــد بــه
نامهایــی همچــون الویــﺲ پریســلی« ،کلیــﻒ ریچــارد» ،94بیتلهــا،
کوییــن ،پینــک فلویــد« ،آبــا»« ،95بانــی ام» ،96خولیــو ،التــون جــان،
مایــکل جکســون و مدونــا پرداخــت .ایــن تغییــر رســانهای باعــث شــد
بســیاری از گروههــای مــرده و یــا در حــال مــرگ راک دوبــاره جــان
بگیرنــد و بســیاری از گروههــای پــاپ کــه در اجراهای زنــده مخاطبان
زیــادی داشــتند ،بســیاری از مخاطبانشــان را کــه پــای فیــﺲ بــوک
و یوتیــوﺏ و شــبکههای اجتماعــی موســیقی گــوش میکردنــد از
دســت بدهنــد .شــکل جهــان بهشــدت در حــال تغییــر اســت .تغییــری
بــه نفــﻊ موســیقی راک و بــه نفــﻊ مخاطبــان جدیتــر موســیقی.97

Cliff Richard . ۹۴

۹۵
۹۶

۹۷

Abba .

Boney M .

 .ﺩﺭ ﻧﻮﺷﱳ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﻭﺣﺪﯼ

ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺰﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ« ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺪ
ﺩﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ .ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮﻡ

موسیقی پاپ در ایران
متاســفانه برخــالف آنچــه فــروﻍ فرخــزاد گفتــه اســت« ،تنها صداســت
کــه نمانــده اســت» یعنــی از گذشــته موســیقی ایرانــی از تصویــر
روی دیوارهــا ،تــا ســازها ،نوشــتهها ،ســنﮓ نوشــتهها ،کتاﺏهــای
تاریخــی ،همــه و همــه مانــده اســت ،اال صــدا و مــن نمیدانــم ایــن
صــدا بــرای اینکــه بــه قــول فــروﻍ فرخــزاد بمانــد ،بــدون یــک سیســتم
ضبــط صــدا چطــور میتوانــد بمانــد؟ بــه هــر حــال آنچــه مــا از تاریــﺦ
موســیقی ایــران میدانیــم ایــن اســت کــه چیــزی بــه نــام «خنیــای
باســتانی ایرانــی» 1داشــتیم کــه مثــل بقیــه چیزهایــی کــه داشــتیم
۱

 .ﺧﻨﯿﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﺣﺮﻭﻑ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ

ﺍﺯ»ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ« ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ »ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ« ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﮎ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻑ »ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺻﯿﻞ« ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ
ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﮐﺎﻭﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺪﯾﺲ

ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺳﺎ ،ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﺍﯾﻼﻣﯽ ) ۲۵۰۰-۶۴۴ﻕ ﻡ( ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﻤﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺘﺎﺭﻫﺎ ،ﻋﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﻠﻮﺕﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎﺭﺑﺖ« )ﯾﺎ ﺑﺮﺑﻂ( ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ  ۸۰۰ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ

ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﺳﺖ )ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ،ﺫﯾﻞ ﻭﺍﮊﻩ »ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ«(.
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و االن نداریــم ،ســه هــزار ســال ســابقه داشــته اســت .از «هــردوت»
یونانــی هــم کــه نمیدانیــم اگــر نبــود مــا بایــد چــه خاکــی بــه ســرمان
میریختیــم ،نوشــتههای زیــادی دارد کــه موســیقی را در دوره
امﭙراتــوری پارســی توصیــﻒ کــرده کــه همیــن جــا از وی قدردانــی
میکنیــم .اگــر بخواهیــد میتوانیــم ثابــت کنیــم کــه اولیــن سیســتم
موزیــکال خاورمیانــه را هــم داشــتیم ،منتهــا چــون بیشــتر حرصمــان
میگیــرد و یــاد ایــن همــه نداشــتههای امروزمــان میافتیــم ترجیــح
میدهــم اصــال دربــاره آن حــرف نزنیــم .از طــرف دیگــر طبیعــی
اســت کــه بایــد بﭙذیریــم وقتــی اســالم و عرﺏهــا بــه ایــران حملــه
کردنــد ،هــر چــه ســمفونی پنــﺞ بتهــوون و فلــوت ســحرآمیز 2در دوره
ساســانیان داشــتیم نابــود کردنــد ،ولــی راســتش ایــن طــوری نیســت.
نهایــت قضیــه اینکــه هــم در دنیــای عــرﺏ و جهــان اســالم و هــم در
ایــران پــﺲ از اســالم موســیقی وجــود داشــت و بخصــوﺹ پــﺲ از
اســالم رشــد کــرد و بســیاری از بــزرگان علمــی ایــران نوشــتههایی
در ایــن بــاره داشــتهاند .یعنــی ایرانیهــا تــا توانســتهاند وارد سیســتم
موســیقی عرﺏهــا شــدهاند و آثــار فراوانــی بــرای آنهــا نوشــتهاند.
فهرســت کتاﺏهایــش در ﻭﻳﻜــﻰ ﭘﺪﻳــﺎ هســت ،هــر کســی پیــدا نکــرد
3
شــخصا بــه مــن مراجعــه کنــد.
۲

۳

 .ﻓﻠﻮﺕ ﺳﺤﺮﺁﻣﯿﺰ ) (Magic Fluteﻧﺎﻡ ﺍﺛﺮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺁﻣﺎﺩﺋﻮﺱ ﻣﻮﺗﺰﺍﺭﺕ.

 .ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻬﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ
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ریﺸههای موسیقی سﻨتی در ایران

در حقیقــت ،موســیقی ســنتی ایرانــی ،شــامل دســتگاهها ،نغمههــا،
و آوازهــا ،از هــزاران ســال پیــش از میــالد مســیح تــا بــه امــروز
ســینه بــه ســینه در متــن زندگــی مــردم ایــران جریــان داشــته ،و آنچــه
دلنشــینتر ،ســادهتر و قابــل فهمتــر بودهاســت امــروز در دســترس
اســت و بقیــهاش هــم از بیــن رفتــه ،یــا اگــر بگردیــد و پیدا کنیــد چنان
چیــز جالبــی هــم نیســت ،بیخــود وقــت هــدر دادیــد .کال در موســیقی
باســتانی ایــران ســه نــوع موســیقی وجــود داشــت :آئینــی بــرای زمــان
نیایــش بــود ،موســیقی حماســی و بــزن و بکــش بــرای زمــان جنــﮓ،
یــا موســیقی بزمــی بــرای رقــص و طــرﺏ و حــال .موســیقی ردیــﻒ
دســتگاهی امــروز ایــران از دوره آقــا علیاکبــر فراهانــی (نوازنــده
تــار دوره ناصرالدیــن شــاه) باقــی ماندهاســت کــه توســط میــرزا تقــی
خــان امیرکبیــر بــرای نشــر موســیقی ایرانــی بــه دربــار دعــوت شــد.
آقــا غالمحســین بــرادر آقــا علیاکبــر بــه دو پســر علیاکبرخــان
ﻋﺮﺏ ،ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪﺍﻧﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻈﺮﯼ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﯽ

ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺷﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ،

ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﯿﻂ ﻓﺎﺭﺳﯽ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻣﻮﺻﻠﯽ ﺍﺭﮔﺎﻧﯽ ،ﺯﺭﯾﺎﺏ ،ﺍﺑﻮﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺳﺮﺧﺴﯽ ،ﺍﺑﻮﺑﮑﺮ ﺯﮐﺮﯾﺎﯼ ﺭﺍﺯﯼ،

ﺍﺑﻦ ﺧﺮﺩﺍﺩﺑﻪ ،ﺍﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ،ﺍﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﯽ ،ﺭﻭﺩﮐﯽ ،ﺍﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺻﻔﯽ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺭﻣﻮﯼ،

ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ،ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺮﺍﻏﻪﺍﯼ ،ﺍﺣﻤﺪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﳌﻮﺻﻠﯽ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ

ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺁﻥ ﻧﮏ :ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ،ﺫﯾﻞ ﻭﺍﮊﻩ »ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ«.
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بــه نامهــای میــرزا حســینقلی و میــرزا عبــداﷲ ،موســیقی ســنتی را
آموخــت و آنچــه از موســیقی باســتانی ایــران امــروزه مــورد اســتفادهتر
و معروفتــر اســت ،دســتهبندی موســیقی توســط ایــن دو اســتاد در
قالــب مجموعــه نواختههــا و آمــوزش هایشــان اســت کــه بــه نــام
«ردیــﻒ موســیقی» نامیــده میشــود .البتــه میشــود توضیــح داد کــه
ردیــﻒ در واقــﻊ مجموعــهای از مثالهــای ملودیــک موســیقی ایرانــی
اســت کــه تقریبــا بــا واژه رپرتــوار 4در موســیقی غربــی هممعناســت.
پادشــاهان ایرانــی هــم کــه اغلــب بعــد از یــک جنــﮓ کــه در آن
موســیقی حماســی 5اســتفاده میشــد ،کاری جــز نشســتن در دربــار
و حکومــت کــردن نداشــتند ،کوشــشهای بســیاری کردنــد کــه
موســیقیدانان را بــرای تنظیــم ایــن موســیقی ســنتی بــه کار بگیرنــد.
خودتــان هــم فکــر کنیــد ،بــه ایــن نتیجــه میرســید کــه ایــن کار
از دیگــر کارهایــی کــه ایــن پادشــاهان انجــام میدادنــد جالبتــر
بــود .باالخــره زحمــات همــه ایــن اســتادان محتــرم و عزیــز در اوایــل
دوره قاجــار شــد همــان سیســتم مقامــی موســیقی ایرانــی یعنــی سیســتم
۴

 .ﺭﭘﺮﺗﻮﺍﺭ ) (Repertoirﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻟﻐﻮﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺪﻭﻝ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﺍﺯ )ﯾﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ( ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺘﺎﻝ ،ﯾﺎ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۵

 .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺭﺯﻡﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺯﻣﻲ .ﺑﺮﺍﯼ

ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﮏ :ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۲۴ﻟﻮﺡ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ
ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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ردیــﻒ دســتگاهی کــه جــای مقامهــای چندگانــه را هفــت دســتگاه و
پنــﺞ آواز گرفــت.
موسیقی پاپ در ایران

موســیقی عامیانــه یــا پــاپ فارســی در دوره قاجاریــه وارد زندگــی
مــردم ایــران و شــاید نخســتین بــار موســیقی عامیانــه بــا ترانههــای
تصنیﻒســازان دوره انقــالﺏ مشــروطه و کنســرتهایی شــنیده شــد
کــه در اغلــب شــهرهای ایــران برگــزار میشــد .از ایــن لحــاﻅ بــه
بیراهــه نرفتهایــم اگــر بگوییــم موســیقی پــاپ فارســی در ســده 19م و
در دوره قاجاریــه زاده شــد و بعدهــا بــا از راه رســیدن رادیــو ،شــتابان
در ایــران دوســتدار و خواهــان پیــدا کــرد .بــازار موســیقی ایــران پیــش
از درخشــش ویگــن در ســالهای آغازیــن دهــه  1950در یکهتــازی
خواننــدگان موســیقی ســنتی و نیمــه ســنتی همچــون قمرالملــوک
وزیــری ،بدیــﻊ زادگان و ...بــود .اگــر ترانههایــی همچــون «تیــرم
تیــرم آﺥ جــون» را بــه جــای ژانــر پــاپ ،در ســبک موســیقی محلــی
(فولکلــور) بگنجانیــم ،شــاید بتــوان ترانههایــی همچــون «یکــی یــه
پــول خــروس» بــا اجــرای بدیــﻊزاده را از جملــه پیشــتازان موســیقی
پــاپ ایرانــی برشــمرد.
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ﻭیگﻦ ،آﻏاﺯگر موسیقی ﺟاﺯ ﻭ پاپ در ایران

بســیاری معتقدنــد کــه اگــر بخواهیــم چهرههایــی را بــه عنــوان اولیــن
اجــرا کننــدگان موســیقی غربــی یــا جــاز یــا جدیــد تعریــﻒ کنیــم باید
بــه افــرادی مثــل بهــرام ســیر 6کــه ســالها قبــل از ویگــن از ســتارههای
مطــرﺡ موســیقی پــاپ بــود ،یــا پرویــز مقصــدی یــا آرتــوش اشــاره
کنیــم .بهــرام ســیر ســالها قبــل از ویگــن موســیقی پــاپ را اجــرا
میکــرد .او کــه بــا تقلیــد از فیلمهــای موزیــکال خارجــی وارد
عرصــه موســیقی شــده و آمــوزش موســیقی دیــده بــود ،در طــول
ســالهایی کــه چنــدان بــه طــول نینجامیــد 65 ،ترانــه اجــرا کــرد کــه
بســیاری از آنهــا مــورد توجــه فــراوان عالقهمنــدان بــه موســیقی پــاپ
قــرار گرفــت .ترانههــای «ابــر گریــان» از مهــدی خالــدی« ،ســوز ســاز»
از علــی تجویــدی« ،صحــرا» از مهنــدس همایــون خــرم« ،مــیروی
چــرا» از شــاپور نیــاکان« ،تــرا بــه خــدا بیابیــا» از عبــاس شــاپوری،
«بگــو گناهــم» از عبـ َ
ـداﷲزاده ،و «همــای امیــد» و «دریــا» از هوشــنﮓ
شــهابی از بهتریــن کارهــای اوســت .بهــرام ســیر بــه مــدت ده ســال از
چهرههــای شــناخته شــده و محبــوﺏ دهــه  1330و  1340بــود .اتفاقــا
۶

 .ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ

ﺧﻮﺩﺵ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ  ۱۳۳۰ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺰ

ﯾﮏ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﺯ ﻭﯼ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﳕﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﱳ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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شــاید بــه همــان دلیــل کــه موســیقی پــاپ مانــدگار میشــود ،یعنــی
توجــه بــه مســائل تجارتــی ،میــل بــه شــهرت و محبوبیــت و کســب
ثــروت از موســیقی ،نخواســت در فضــای موســیقی باقــی بمانــد و بــه
دلیــل وضعیــت شــغلیش در بانــک ملــی فضــای موســیقی را تــرک
کــرد.
بــا ایــن همــه ویگــن کــه لقــب ســلطان جــاز ایــران را بــه او داده بودند،
بــا ارائــه آثــاری متفــاوت ،متنــوع و همــراه بــا ســلیقه ایرانــی و همچنین
بــا اســتفاده از گیتــار بــه عنــوان یــک ســاز فرنگــی دگرگونــی مهمــی
در موســیقی ایــران ایجــاد کــرد و بــه چهــرهای محبــوﺏ تبدیــل شــد.
شــاید ویگــن مهمتریــن چهــره موســیقی پــاپ در آغــاز ســالهای
پیدایــش ایــن نــوع موســیقی در ایــران بــود .امــا از اواســط دهــه 1340
موســیقی پــاپ جهــان بــه ایــران وارد شــد و رادیــو و تلویزیــون چــه
در پخــش موســیقی پــاپ جهانــی و چــه پخــش موســیقی پــاپ ایرانــی
و تولیــد آن نقــش مهمــی ایفــا کردنــد .در دهــه  1970 /1350اســتفاده
از ســازهای فرنگــی مثــل کیبــورد یــا ارگ ،گیتــار اســﭙانیایی و گیتــار
برقــی ،درامــز 7و پرکاشــن 8باعــث شــد تــا موســیقی پــاپ ایــران بــه
۷

 Drams .ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﻭ ﺭﺍﮎ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ .ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ

ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ »ﺩﺭﺍﻡ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ »ﺩﺭﺍﻣﺰ« ﺍﻣﻼﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺟﺎﺯ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۸

 .ﭘﺮﮐﺎﺷﻦ ) (Percussionﺍﺯ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﮐﻮﺑﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮ ﺟﺎﺯ ﯾﺎ ﺭﺍﮎ

ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﺁﻥ ﲤﭙﻮ ،ﺗﯿﻤﭙﺎﻧﯽ ﻭ ﻃﺒﻞ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۱۳۳۰ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ
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صــورت کامــال مســتقل یــا در تلفیــق بــا موســیقی ســنتی و محلــی
شــکل بگیــرد .چهــار ســتاره مهــم در شــکلگیری موســیقی پــاپ
ایرانــی نقــش داشــتند :هایــده ،گوگــوش ،داریــوش و ابــی .آنهــا در
کنــار دههــا خواننــده و گــروه موســیقی بــه طــور دائمــی بــه تولیــد
موســیقی پــاپ میپرداختنــد و همیــن موضــوع باعــث شــده بــود
موســیقی ســنتی و محلــی ایــران کــه از نظــر غنــای موســیقایی و ســابقه
تاریخــی بســیار غنــی بــود ،همــواره بــه حمایــت ویــﮋه رادیــو (برنامــه
گلهــا در انــواع مختلــﻒ) ،وزارت فرهنــﮓ و هنــر ،کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان ،جشــن هنــر شــیراز و ســایر ســازمانهای
دولتــی نیازمنــد باشــد .شــاید مهمتریــن هنــری کــه بــدون حمایــت از
کمکهــای دولتــی و بــا تبدیــل شــدن بــه کاالی تجارتــی بــه یــک
اقتصــاد موفــق تبدیــل شــده بــود ،موســیقی پــاپ بــود.
هایده ،ابی ،داریوﺵ ﻭ گوگوﺵ

هایــده کــه از محبوﺏتریــن صداهــای پــاپ ایــران بــود ،فقــط در
محــدوده پــاپ نمانــد .صــدای قدرتمنــد او کــه توانایــی اجــرای همــه
نــوع موســیقی را داشــت ،چــه در عرصــه موســیقی پــاپ و چــه در
حــوزه موســیقی ســنتی بــا اجراهایــی بینظیــر از اشــعار شــاعران بزرگ
ﺷﺪ.
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ایرانــی و تصنیﻒهــای مختلــﻒ در گوشــههای موســیقی ایــران و
آواز در دســتگاههای مختلــﻒ حتــی مــورد توجــه اســتادان موســیقی
ســنتی ماننــد شــجریان قــرار گرفــت کــه طبعــا بــه موســیقی پــاپ ماننــد
رقیبــی ناهنجــار نــگاه مــی کردنــد .بــا ایــن همــه صداهایــی ماننــد بانــو
مرضیــه کــه اجراهــای مختلفــی در موســیقی ســنتی و پــاپ داشــت،
پــوران ،الهــه ،دلکــش و عهدیــه نیــز از صداهــای مــورد توجــه بودنــد
کــه در موســیقی پــاپ ایــران میدرخشــیدند و صفحههــای موســیقی
آنــان بهســرعت پرفــروش میشــد.
عهدیــه ماننــد هایــده همیشــه جــزو پرفروشتریــن و بــه یادماندنیترین
صداهــای موســیقی پــاپ بــود .او کــه هــم در عرصه موســیقی ســنتی و
پــاپ فعالیــت میکــرد  -بــه دلیــل ترانههایــی کــه بیشــتر در خدمــت
ســینمای فارســی بــود -هــم در ســینما و هــم در دنیــای موســیقی موفــق
بــود .حمیــرا نیــز در هــر دو حــوزه موفــق بــود .اجراهــای درخشــان او
همــواره موجــب میشــد تــا بــزرگان موســیقی ســنتی او را خواننــدهای
تلــﻒ شــده در موســیقی پــاپ بداننــد .همچنیــن بســیاری از ترانههــای
دوصدایــی زنــان و مــردان ،ماننــد صــدای همــراه دلکــش و ویگــن و
صــدای همــراه مرضیــه و بنــان آثــاری ارزشــمند را در دهــه  1340و
 1350عرضــه کــرد.
هایــده امــا ،اگرچــه بــه لحــاﻅ شــکلی و نحــوه کار ماننــد حمیــرا،
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عهدیــه ،مرضیــه و پــوران بــه چهــره موفــق ،محبــوﺏ ،پرفــروش
و ســتاره مردمــی موســیقی پــاپ تبدیــل شــده بــود و ترانههایــش
بالفاصلــه پــﺲ از انتشــار بــا اقبــال عمومــی مواجــه میشــد و زیــر
لــب توســط عمــوم مــردم تکــرار میشــد ،امــا نســل جــوان جامعــه
ایــران بــه دنبــال چهرههــای دیگــری بــود .گوگــوش و داریــوش
جوانــان یــک نســل را بــه ســوی موســیقی پــاپ ایرانــی کشــاندند و
ابــی نیــز بیشــتر مــورد توجــه کســانی قــرار گرفــت کــه بهرغــم آنکــه
میدانســتند در موســیقی پــاپ برخــالف موســیقی ســنتی جنــﺲ و
قــدرت و طنیــن صــدای آوازخــوان چنــدان موضــوع مهمــی نیســت،
صــدای ابــی را بینظیــر قلمــداد میکردنــد و او را میســتودند.
داریوﺵ ﻭ ﺻدای ﺟوانان آن ساﻟﻬا

گوگــوش و داریــوش دو ســویه مــرد و زن موســیقی پــاپ جوانــان
قبــل از انقــالﺏ را تشــکیل میدادنــد .داریــوش اقبالــی را شــاید بتــوان
بعــد از گوگــوش مهمتریــن چهــره موســیقی پــاپ ایرانــی دانســت
کــه اغلــب خصوصیــات ســتارههای پــاپ را داشــته اســت .داریــوش
کــه در ســال  1329در تهــران بــه دنیــا آمــده بــود و مثــل گوگــوش
از خانــوادهای ترکتبــار بــود ،از دوره دبیرســتان خوانــدن را آغــاز
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کــرد .بــا حســن خیــاﻁ باشــی 9کــه آن روزهــا از چهرههــای موفــق
کمــدی تلویزیــون و همچنیــن خواننــده پــاپ بــود ،آشــنا و از طریــق
او وارد بــازار موســیقی شــد و در  20ســالگی ترانــه «بــه مــن نگــو
دوســتت دارم» را بــه عنــوان یکــی از درخشــانترین و طالییتریــن
ترانههایــش اجــرا کــرد .موفقیــت او باورنکردنــی بــود؛ در فاصلــهای
کمتــر از چنــد مــاه ترانههایــش همــه جــا شــناخته شــد و دو ســال پــﺲ
از اولیــن اجرایــش ،بهتریــن و ماندگارتریــن ترانههــای همــه عمــرش
را خوانــده و بــه ســتاره محبــوﺏ جوانــان تبدیــل شــده بــود .اگــر هایده
و حمیــرا و مهســتی و عهدیــه و دلکــش و پــوران و الهــه و ویگــن بــه
اتــکای صداهــای خــوﺏ ،ترانههــای قابــل قبــول ،اجراهــای خــوﺏ
و موســیقی درســت و همچنیــن داشــتن صدایــی تربیتشــده مطــرﺡ
شــده بودنــد ،از قضــا داریــوش در هیــچ قالــب موســیقی ایرانی ،ســنتی
و محلــی نمیگنجیــد .او فقــط داریــوش بــود.
داریــوش نــه فقــط بــه عنــوان خواننــده محبوبی کــه صــدای ترانههایش
در همــه شــهرهای بــزرگ و کوچــک و روســتاهای کشــور بــه گــوش
میرســید و همــه مــردم صدایــش را دوســت داشــتند ،بلکــه بــه عنــوان
یــک ســتاره پــاپ شــناخته شــد؛ مــدل ریــش و نحــوه لبــاس پوشــیدن
۹

 .ﻣﺠﺮﯼ ﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﺪﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺯﺍﻥ

ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖ »ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﯿﻠﯽ« ﻭ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ »ﺍﺧﺘﺎﭘﻮﺱ« ﺑﻮﺩ.
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راحــت او همهگیــر شــد .تقریبــا همــه خواننــدگان مــرد قبــل از او
مردانــی آراســته بــا موهــای اصــالﺡ شــده ،کت و شــلوار و کــراوات و
بــه لحــاﻅ چهــره جــذاﺏ و خــوش قیافــه بودنــد .داریــوش بــا چهرهای
بســیار معمولــی ،ریــش پرپشــت ،پیراهنــی بــدون دکمــه و اغلــب از
جنــﺲ متقــال و روی شــلوار ،شــلواری معمولــی و بــدون هیــچ تزئیــن
و آرایــش و عالمــت خاصــی تبدیــل بــه یــک ســتاره محبــوﺏ شــد؛
ترانههــای او بســیار موفــق بودنــد.
ترانههایــی ماننــد «بــه مــن نگــو دوســتت دارم»« ،بــوی خــوﺏ گنــدم»،
«ســال « ،»2000شــقایق»« ،جنــگل»« ،زندونــی»« ،نبســته پیمــان»« ،یادمــه
اون قدیمــا»« ،چــه خوبــه آدم همیشــه»« ،چــه میشــه گفــت بــه ایــن
دل دیوونــه»« ،تنگــه غروبــه»« ،پریــا»« ،آســمون بــا مــن و تــو قهــره
دیگــه»« ،حســود»« ،تالفــی»« ،پســرم»« ،شــهر غــم»« ،دســتای تــو»،
«چشــم مــن»« ،علــی کنکــوری»« ،مــن و دل»« ،خونــه»« ،مســبب»،
«بــن بســت»« ،طالیــهدار»« ،رســول رســتاخیز»« ،عروســک»« ،شــقایق»،
«نفریننامــه»« ،یــاور همیشــه مومــن»« ،برادرجــان»« ،عشــق مــن عاشــقم
بــاش»« ،خورشــید خانــم»« ،از تــو بــه خــود رســیدن» و «فریــاد زیــر
آﺏ» جــزو بهتریــن ترانههــای داریــوش بودنــد کــه در ســالهای
 1350تــا  1357از او پخــش شــد و بــه عنــوان بهتریــن کارهــای او
مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
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داریــوش بهســرعت تبدیــل بــه یــک برنــد و نشــانه تجارتــی شــد.
جنــﺲ خــاﺹ صــدای او کــه شــاید از نظــر بســیاری از حرفهایهــا
قاعدتــا نبایــد بــه عنــوان یــک صــدای قابــل توجــه پذیرفتــه میشــد ،به
دلیــل نحــوه اجــرا و شــیوه خوانــدن او و تازگــی و طــراوت کارهایــش
پذیرفتــه شــد .تصویــر او پشــت جلــد مجــالت هفتگــی محبــوﺏ
جوانــان مثــل ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻫﻔﺘﮕــﻰ ،ﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ،ﺯﻥ ﺭﻭﺯ و صدهــا مجلــه
دیگــر پرتیــراژ رفــت و ترانههــای او مــدام از رادیــو و تلویزیــون پخش
میشــد .شــاید محبوبیــت بینظیــر او بــود کــه ناخــودآگاه حضــور او
را بــه همــه رســانهها تحمیــل کــرد؛ تصاویــر او پشــت دفترهای مدرســه
بچههــا رفــت و پوســترهای او بــه دیــوار اتــاﻕ بچههــای پولــدار و فقیــر
چســبید .او از یــک ســو بــه چهــرهای محبــوﺏ تبدیــل و از ســویی
ناخــودآگاه ســخنگوی اعتراضــات جوانــان و حتــی روشــنفکران شــده
بــود.
خوانــدن ترانــه «پریــا» از احمــد شــاملو ،ترانــه «خونــه» کــه بــه
بیپناهــی نســل جــوان اشــاره میکــرد« ،بــوی خــوﺏ گنــدم» کــه
بــه وضــﻊ سیاســی کشــور اشارههاییداشــت« ،زندونــی» کــه بــرای
نخســتین بــار بــه موضــوع زنــدان و زندانــی توجــه میکــرد« ،علــی
کنکــوری» کــه در فیلــم موفــق و پربیننــده ﻋﻠــﻰ ﻛﻨﻜــﻮﺭﻯ اجــرا شــد
و بــه معضــل مهــم جوانــان و دانشــگاه اشــاره داشــت« ،بــن بســت» کــه
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بــه نوعــی فضــای سیاســی اجتماعــی کشــور را توصیــﻒ میکــرد،
همــه و همــه ترانههایــی بودنــد کــه داریــوش را بــه عنــوان ســخنگوی
نســلی معرفــی میکــرد کــه در بــن بســت اجتماعــی گرفتــار بودنــد.
هنــوز  25ســال هــم نداشــت کــه ســتارهای محبــوﺏ بــود و زمانــی
کــه از ایــران مهاجــرت کــرد تــازه  28ســاله شــده بــود .برخــالف
بســیاری از چهرههــای موســیقی پــاپ کــه همیشــه بــه عنــوان چهــره
ســرگرمکننده تبلیغاتــی حکومــت تلقــی میشــدند و از همیــن رو
بخشهایــی از گروههــای مخالــﻒ و روشــنفکران آنهــا را دوســت
نمیداشــتند ،داریــوش از معــدود چهرههایــی بــود کــه توســط
بســیاری از آنهــا کــه موســیقی را نمیپســندیدند ،پذیرفتــه شــده بــود
و ترانههایــش از زبــان آنهــا نیــز شــنیده میشــد.
مشــخصه مهــم دیگــر داریــوش کــه در گوگــوش نیــز دیــده میشــد،
توانایــی او بــرای اداره خــودش توســط جمعــی از بهتریــن ترانهســرایان
و آهنگســازان بــود .دنیــای پــاپ معمــوال مثــل ســینما و حتــی
عظیمتــر از آن بــا «اربــاﺏ» هــا ســروکار دارد .10ســرمایهگذارها و
۱۰

 .ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺁﮊﺍﻧﺲﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﳕﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﳕﯽﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﲣﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ

ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﺎﺭﻩﻫﺎ ﻭ

ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﺩﺍﺭﻫﺎ ﯾﺎ ﺩﯾﺴﮑﻮﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ
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برنامهریــزان و موسســاتی کــه بــرای اجراهــا برنامهریــزی میکننــد،
هزاراننامــه را پاســﺦ میدهنــد ،دربــاره آلبومهــای جدیــد و حقــوﻕ
آنهــا کار میکننــد ،طراحــی لبــاس و صحنــه و فــرم حضــور ســتاره
را برنامهریــزی ،تبلیغــات را اداره میکننــد و بــه ضدتبلیغــات پاســﺦ
میدهنــد و میکوشــند تــا همواره ســتاره مــورد نظر را در قلــه موفقیت
نگــه دارنــد .در همــه جهــان ابتــدا یــک تولیــد کننــده یــا موسســه تولید
تفریــح و ســرگرمی و تجــارت موســیقی روی ســتارههای پــاپ
ســرمایهگذاری میکنــد ،امــا اغلــب آنــان بخصــوﺹ اگــر باهــوش
باشــند ،پــﺲ از موفقیــت خودشــان موسســهای عظیــم بــرای همــه
کارهایــی کــه گفتــه شــد ایجــاد میکننــد .زیــرا ســتاره پــاپ یــک
تولیدکننــده تجارتــی اســت.
امــا در ایــران ،ایــن وضعیــت توســط دو بخــش اصلــی اداره میشــد؛
نخســت بخــش دولتــی کــه مهمتریــن ســازمان یعنــی رادیــو تلویزیــون
را در انحصــار داشــت ،بنــا برایــن برخــی از تهیهکننــدگان تلویزیونــی
بــه تجــارت موســیقی روی میآوردنــد و دوم بخــش خصوصــی بــود،
شــامل مراکــز ارائــه برنامههــا (کابارههــا ،رســتورانها ،دیســکوها و
باشــگاههای مختلــﻒ) ،تولیدکننــدگان کاال (مراکــز تولیــد صفحــه
و نــوار ،اســتودیوها ،تهیهکننــدگان ســینمایی بخــش خصوصــی و یــا
صاحبــان رســانههای تفریحــی و مجــالت ســرگرمکننده و برخــی
ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﳕﯽﺷﺪﻧﺪ.
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اشــخاﺹ ثروتمنــد کــه قبــل از ســرمایهگذاریهای اولیــه تــا ســالها
درآمــد ســتارههای موســیقی را کنتــرل میکردنــد) .معمــوال کمتــر
ایــن اتفــاﻕ میافتــاد ،امــا اگــر یــک ســتاره پــاپ موفــق میشــد
از فــروش و درآمــد کارهایــش ثروتمنــد شــود و توانایــی اداره
برنامههــای خــودش را داشــت ،میتوانســت در جلــب ترانهســرایان
و آهنگســازان موفــق شــود.
داریــوش در آغــاز کار خــود (ســال  )1350غالبــا ترانههــای ایــرج
جنتــی عطایــی ،شــهیار قنبــری ،اردالن ســرفراز ،تــورج نگهبــان ,علــی
گزرســز و مســعود هوشــمند را اجــرا کــرد .امــا چهرههای روشــنفکر و
هنرمنــد بســیاری در فهرســت ترانهســرایان او دیــده میشــوند :احمــد
شــاملو ،بهمــن فرســی ،جهانگیــر تفضلــی و مینــا اســدی اشــعاری را
ســاختند کــه داریــوش از آنهــا اســتفاده کــرد .آهنگســازان او نیــز
اهمیــت ویــﮋهای داشــتند .برخــی از آهنﮓهایــی کــه بــرای او ســاخته
شــد از برجســتهترین کارهــای تنظیــم موســیقی پــاپ ایــران بــه شــمار
مــیرود .بیشــترین کســانی کــه در تنظیــم ترانههــای مهــم داریــوش
قبــل از انقــالﺏ نقــش داشــتند ،بابــک بیــات ،پرویــز مقصــدی،
داریــوش (هفــت ترانــه) ،واروژان ،و فریــد زوالنــد بودنــد.
مثــل اغلــب چهرههــای پــاپ جهــان ،او نیــز در حاشــیههایی مختلــﻒ
در ســالای جوانــی درگیــر شــد؛ برخــی ترانههایــش بــه عنــوان
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ترانههــای سیاســی مخالــﻒ حکومــت شــناخته میشــدند ،همیــن
باعــث شــد کــه دســتگیر و زندانــی شــود .برخــی زندانــی شــدن او
را ناشــی از مصــرف مــواد مخــدر دانســتند ،امــا چــاپ عکــﺲ او
در روزنامــهای پرتیــراژ در کنــار منقــل و وافــور واکنــش طبیعــی
حکومــت گذشــته در مقابــل اعتیــاد یــک هنرمنــد نبــود و مگــر کســی
نمیدانســت کــه بخــش مهمــی از هنرمنــدان کشــور مثــل بســیاری
از مــردم عــادی بــه مــواد مخــدر معتادنــد؟ و هیــچ نمونــه دیگــری
جــز همیــن وجــود نداشــت کــه حکومــت بــرای تخریــب چهــره یــک
هنرمنــد چنیــن رفتــار کنــد .از ســوی دیگــر عاشــقان داریــوش کــه
خیــل بیشــماری بودنــد ،هــر روز موضــوع مقــاالت روزنامههــای
زرد میشــد ،یکــی خودکشــی میکــرد ،یکــی اســید میپاشــید و
یکــی نامــه عاشــقانه مینوشــت .داریــوش موفقیــت خــود را تقریبــا
تــا آخریــن روزهــای موســیقی پــاپ قبــل از انقــالﺏ حفــﻆ کــرد.
بســیاری از ترانههایــش در نقــد سیاســی حکومــت گذشــته حتــی از
کتاﺏهــای روشــنفکران مخالــﻒ نیــز بیشــتر اثرگــذار بــود .شــاید
همیــن عامــل باعــث شــد کــه او ترانــه «رســول رســتاخیز» را بخوانــد
کــه توصیفــی مثبــت از شــاه ســابق ایــران نشــان مــیداد .کاری شــبیه
بــه همیــن را ســتار ،خواننــده محبــوﺏ دیگــر ،بــا ترانــه زیبــای شــازده
خانــوم کــرده بــود .داریــوش در ســالهای شــهرت خــود در دو فیلــم
ســینمایی بــاران و فریــاد زیــر آﺏ بازیگــری کــرد کــه دومــی بســیار
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موفــق و پرفــروش بــود.
امــا بهرغــم صــدای کمنظیــر هایــده ،صــدای قدرتمنــد و ترانههــای
دلچســب ابــی و شــیوه آوازخوانــی و محتــوای کارهــای داریــوش،
نمیتــوان تردیــد کــرد کــه گوگــوش (فائقــه آتشــین) موفقتریــن،
محبوﺏتریــن ،مدرنتریــن و جذاﺏتریــن خواننــده موســیقی پــاپ
ایــران بــود و همچنــان هســت.
گوگوﺵ ،شاهماهی کدام دریا؟

مثــل بســیاری از صفــات بیمعنــای دیگــر ،صفــت شــاهماهی موســیقی
ایــران بیــش از آنکــه توصیﻒکننــده کار و ویﮋگیهــای او باشــد،
بــه توصیفــی بازمیگــردد کــه صیــادان دریــای موســیقی پــاپ از
صیــد خــود وصــﻒ کــرده بودنــد .گوگــوش بــه عنــوان مهمتریــن،
خالﻕتریــن ،جذاﺏتریــن چهــره موســیقی پــاپ ایــران ،همــواره
و از آغــاز زندگیــش ،مــورد ســوء اســتفاده بــازار هنــر ایــران قــرار
گرفــت و همیشــه بیــش از آنکــه از مواهــب زندگــی و موقعیــت خــود
بهرهمنــد شــود تــاوان شــرایطی را داد کــه بــر ســر او و همــه موســیقی
ایــران ،بخصــوﺹ بــرای زنــان آمــده بــود .بــرای اغلــب ایرانیــان هــم
دوره بــا گوگــوش ،او مثــل یــک خواهــر اســت .خواهــری کــه همــراه
بــا آنــان بــزرگ شــده و همزمــان بــا آنــان مدرســه رفتــه و همزمــان بــا
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آنــان لبــاس هــای مــدل غربــی دهــه پنجــاه را بــا آن شــلوارهای پاچــه
گشــاد و یقههــای پهــن و دســتمالهای گــره خــورده دور گــردن و
موهــای کوتــاه پوشــیده اســت .اگــر بخواهیــم گوگــوش را در یــک
توصیــﻒ روشــن و دقیــق بــه وصــﻒ بیاوریــم بایــد مشــخصههای او
را توصیــﻒ کنیــم:
یــک :ایــن ارزش خاصــی محســوﺏ نمیشــود ،اگــر فکــر کنــم یــک
خواننــده بــزرگ اپــرا ،زمانــی آشــﭙز یــک پــادگان بــوده اســت ،یــا
برعکــﺲ فکــر کنــم فــالن شــاهزاده دانمارکــی یا فرزنــد فــالن بازیگر
بــزرگ ســینما خواننــدهای بــزرگ شــده اســت ،مهــم ایــن اســت کــه
ایــن ورود بــه دنیــای موســیقی ،مانــدن در آن و ادامــه حضــور چگونــه
اســت .گوگــوش از پــدری بــه نــام صابــر آتشــین وارد عالــم نمایــش
و هنــر و خوانــدن شــد .از کودکــی بازیگــر ســینما بــود ،از نوجوانــی
خوانــد و ســالها در فضــای توفانــی سیاســی  -اجتماعــی ایــران ســرش
بــه در و دیــوار کوبیــده شــد .نمیدانــم چــه عشــقی میــان او و محمــود
قربانــی وجــود داشــت ،امــا میدانــم کــه نــه گوگــوش خردســال و
نــه قربانــی نــه چنــدان خوشــنام آدمهــای یــک عشــق نبودنــد .حتــی
بــاورم نمیشــود رابطــه عاشــقانه بازیگــری مثــل بهــروز وثوقــی و
گوگــوش ،اگــر چــه هــر دو در ســنین جوانــی و شــاید عــدم بلــوﻍ
فکــری مدتــی بــا هــم زندگــی کردنــد .امــا هــر چــه بــود ،گوگوشــی
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کــه هیــچ کــﺲ را نداشــت جــز پــدری کــه در کابارههــا کار نمایــش
میکــرد ،فــرﻕ میکــرد تــا بچــه ســرهنﮓهایی کــه بــه ســفارش
پــدر وارد تلویزیــون میشــدند ،یــا ســتارههایی کــه یــک شــبه اســمی
بــه هــم میزدنــد ،یــا کســی مثــل فریــدون فرخــزاد کــه بهرغــم
صــدای خــوﺏ ،رفتــار مناســب یــک شــومن ،ســواد کافــی و مهمتــر
از همــه رابطــه نســبی بــا بزرگتریــن زن شــاعر ایرانــی ،خواننــدهای
شــد کــه اغلــب ترانههایــش کﭙــی ترانههــای معــروف جهــان بــود .او
بــه ســبب عقایــد سیاســی و پیوســتناش بــه گروهــی از جریانهــای
سیاســی ،مرگــی دردنــاک داشــت و همیــن شــاید مــا را از قضاوتــی
معقــول و صرفــا هنــری دربــاره او دور میکنــد .گوگــوش در همــان
 20ســالگی همــه را پشــت سرگذاشــت ،عکســش تضمیــن فــروش
هــر مجلــهای بــود و حضــورش تضمیــن فــروش هــر فیلــم ســینمایی.
خواننــدهای حرفــهای بــود کــه بدتریــن نــام ممکــن کــه برایــش
انتخــاﺏ کردنــد« :شــاهماهی هنــر ایــران» و کســی اعتــراﺽ نکــرد
کــه ایــن اســم نــه از ســوی مخاطبــان و منتقــدان و نویســندگان تاریــﺦ
موســیقی ایــران ،بلکــه از جانــب تهیهکنندگانــی گذاشــته شــده اســت
کــه بــا صیــد ایــن شــاهماهی و بهــره بــردن از او میتوانســتند بارشــان
را ببندنــد ،آردشــان را ببیزنــد و الکشــان را بیاویزنــد.
بــا رســیدن انقــالﺏ ســال  ،1357گوگــوش ســالهای مدیــد در هیــچ
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صحنــهای دیــده نشــد ،جــز صدایــش کــه در خانــه هــر کســی و در
حافظــه همــه مــردم مانــده بــود؛ ایــن دیگــر محــو شــدنی نبــود .آن
کارگــردان بــزرگ ســرانجام بــا هــر حســاﺏ و کتابــی کــه خــود
میدانســت او را از ایــران خــارج کــرد .بــا هــزار حــرف و حدیــث
ناگفتــه ،شــاید فقــط خــود گوگــوش روزی همــه ایــن حرفهــا را
بزنــد و داســتانش را روایــت کنــد .در همــه ایــن ســالها ترانههایــش
بارهــا توســط افــراد مختلــﻒ رســما و غیــر رســمی بــه ســرقت رفــت.
انــگار جــزو امــوال عمومــی اســت و بســیاری ســعی کردنــد امضــای او
و نــام او را از آنچــه او ســاخته بــود محــو کننــد .بیــرون آمدنــش نیــز
بــه همــان انــدازه کــه ماندنــش حــرف و حدیــث داشــت ،بــا مشــکل
مواجــه بــود .گوگــوش وقتــی بیــرون آمــد ،تصمیــم گرفتــه بــود ادامــﺔ
حضــور باشــکوه گذشــتهاش را در دل مــردم داشــته باشــد .اجراهایــی
غریــب و پرشــکوه و شــبهایی بــه یادماندنــی ،امــا ایــن بــار شــاید
بــرای خــودش .او بانویــی اســت کــه روزهــای تلــﺦ تاریــﺦ ایــران را
میشناســد ،در غمانگیزتریــن و تلﺦتریــن روزهــای آن ســرزمین
زندگــی کــرده اســت و توانســت پــﺲ از انقــالﺏ تازگــی لحــن و
گویــش خــود را حفــﻆ کنــد .او درســت در زمانــی کــه ممکــن بــود
تمــام بشــود از ایــران بیــرون آمــد و بهتریــن کارهایــی را کــه میشــد
کــرد .گوگــوش بعــد از نیــم قــرن ملکــه آواز ایــران باقــی مانــد.
موســیقی پــاپ ایــران بــدون او حتمــا بخــش مهمــی را کــم دارد.
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دو ،گوگــوش بهتریــن ســتاره موســیقی پــاپ ایــران در  50ســال اخیــر
در اجــرای روی صحنــه اســت .شــاید «ابــی» بلــد باشــد روی صحنــه
خــوﺏ بخوانــد ،امــا مطمﺌنــا بلــد نیســت چطــور حرکــت کنــد ،از
کجــا راه بیفتــد ،و بــه کجــا ختــم کنــد .چطــور بــا اندامــش بــه ترانــه و
موســیقی معنــا ببخشــد ،چطــور برقصــد ،چطــور از ایــن ســوی صحنــه
بــه آن ســوی صحنــه بــرود ،بــه اعضــای گــروه موســیقی چگونــه نــگاه
کنــد و چگونــه بــا آنهــا همراهــی کنــد .خواننــده موســیقی پــاپ و
راک ،بــه همــان انــدازه کــه بایــد خــوﺏ بخوانــد ،بایــد خــوﺏ نمایش
بدهــد .خواننــده پــاپ یــک بازیگــر اســت ،او انــگار کــه موســیقی
و شــعرش را بــازی میکنــد .پایــان ســریﻊ و یکبــاره ترانههــا ،کــه
همــراه میشــود بــا تشــویق حاضــران در ســالن ،زنــده کــردن اجــرا
در میــان جمعــی بــزرگ اســت .گوگــوش بلــد اســت چگونــه ترانــه را
بــا یــک مقدمــه کوتــاه آغــاز کنــد و در حالــی کــه موســیقی بــه اوج
خــود رســیده و همــه داســتان گفتــه شــده اســت ،ترانــه را تمــام کنــد.
تقریبــا هیــچ کســی در موســیقی ایرانــی -اعــم از مــردان و زنــان -بلــد
نیســتند خــوﺏ اجــرا کننــد .گفتههــا و جمــالت داریــوش ،ابــی،
شــهرام صولتــی و بقیــه ســتارگان پــاپ همــان اســت کــه  30ســال
اســت شــنیدهایم .مــن میتوانــم همــه جمــالت کنســرت بعــدی ابــی
را برایتــان پیشبینــی کنــم ،امــا در کنســرت گوگــوش ایــن اتفــاﻕ
نمیفتــد .او هــر روز حرفــی تــازه میزنــد ،بهتریــن لباسهــا را بــرای
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ﻇاهــر شــدن روی صحنــه انتخــاﺏ میکنــد ،رابطــهاش بــا مــردم و
گــروه زنــده اســت .رقصــش منحصــر بــه خــودش اســت و روی صحنه
انــرژی زیــادی مصــرف میکنــد .تعــداد کلماتــی کــه بــرای معرفــی
آثــارش بــه کار میبــرد کامــال محــدود اســت .گاهــی جوکهــای
بامــزهای میگویــد ،بینهایــت باهــوش اســت و میتوانــد واکنشــی
بســیار ســریﻊ بــرای هــر واقعــهای نشــان دهــد کــه روی صحنــه یــا
در میــان جمعیــت رﺥ میدهــد و هرگــز حوصلــه مــردم را ســر
نمیبــرد .داریــوش گاهــی بــرای گفتوگــو بــا مــردم یــا ترانــهاش را
بــه صــورت شــعر و اغلــب غلــط میخوانــد ،یــا شــعارهای نامربــوﻁ
سیاســی میدهــد یــا ســاعتها در مذمــت اعتیــاد حــرف میزنــد
و ابــی ،معمــوال مســتانه حــرف میزنــد .شــاید در میــان خواننــدگان
پــاپ تنهــا کســی کــه بلــد اســت صحنــه را خــوﺏ اداره کنــد ،جــز
فریــدون فرخــزاد کــه وقتــی از سیاســت حــرف نمــیزد ،موجــودی
جالــب بــود ،آرش ســبحانی بلــد اســت حــرف بزنــد .از همــه اینهــا
گذشــته گوگــوش رقصنــدهای ماهــر اســت.
ســه ،اغلــب خواننــدگان پــاپ مــا بلــد نیســتند چطــور بایــد شــعر را
بخواننــد .قبــال ایــن را در یــک اســتندآپ کمــدی گفتــهام ،تکــرارش
چنــدان ضــرر نــدارد .آغاســی ،خواننــده پــاپ ،میخوانــد «دل شــده
یــک کاســه خــون ،بــه کنــارم تــو بمــون ،مــرو بــا دیگــری» مضمــون
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ایــن ترانــه کمابیــش شــبیه یــک صحنــه خیانــت منجــر بــه قتــل اســت.
مــردی از زنــش میخواهــد بــه او خیانــت نکنــد و دلــش از ایــن واقعــه
مثــل یــک کاســه خــون اســت ،بــا ایــن حــال خواننــده -آغاســی -دو
دســتماله میرقصــد .شــعر بایــد بــا نحــوه خوانــدن رابطــه داشــته باشــد.
شــجریان میخوانــد «ایــران ،ای ســرای امیــد» ،یــا «در ایــن ســرای
بیکســی کســی بــه در نمیزنــد» یــا «ای مــه مــن! ای بــت چیــن!
ای صنــم!» در همــه حــاالت او انــگار در فروشــگاه فــرش نشســته و
در حــال گفتوگــو بــا فروشــنده اســت،؛ نــه غمــش معلــوم اســت،
نــه شــادیش ،نــه سیاســتش و نــه عرفانــش .تقریبــا اغلــب خواننــدگان
ایرانــی بلــد نیســتند شــعر را بخواننــد .ماجــده الرومــی 11عــرﺏ لبنانــی
وقتــی میگویــد« :بــاران ســیاه از چشــمان مــن میریــزد» هــم احســاس
بــاران و هــم احســاس رنــﺞ و هــم احســاس گریســتن را در خواندنــش
حــﺲ میکنیــم .گوگــوش از معــدود خواننــدگان ایرانــی اســت کــه
شــعرش را بــازی میکنــد .بســیاری از ترانههــای گوگــوش داســتان
دارد ،مثــل «مــرداﺏ» ،او در ایــن کارهــا بــه مــا نشــان میدهد کــه دارد
قصــه میگویــد .یــا وقتــی از مــرداﺏ یــا پــل یــا دســت یــا عشــق یــا
ایــران حــرف میزنــد ،دقیقــا مــا از بــار عاطفــی کلماتــش میفهمیــم
۱۱

 .ﻣﺎﺟﺪﻩ ﺍﻟﺮﻭﻣﯽ ،ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺍﻻﺻﻞ ،ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺩﺭ  ۲۰ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ »ﮐﻠﻤﺎﺕ« ﻧﺰﺍﺭ ﻗﺒﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺳﻮﺭﯼ ،ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎ

ﺣﻨﺠﺮﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩ .ﺗﺮﺍﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
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کــه دربــاره چــه میخوانــد.
چهــار :ســومین موضــوع مهــم در کار گوگــوش خوانــدن شــعرهای
مربــوﻁ بــه زندگــی اســت .یعنــی همــان کــه موســیقی پــاپ بــه آن
نیازمنــد اســت .اینکــه خواننــده پــاپ بایــد از آســمان و فلســفه و عرفان
بــه زمیــن هبــوﻁ کنــد و دربــاره زندگــی مــا بخوانــد .در فیلــم ﻭﺍﻙ ﺩ
ﻻﻳــﻦ 12کــه زندگــی جانــی کــش ،13خواننــده خــوﺏ پــاپ آمریــکا را
نشــان میدهــد ،همــه نکتــه فیلــم همیــن اســت؛ اینکــه بــه جــای ترانــه
در بــاﺏ حقیقــت یــا خوبــی یــا بهشــت یــا هجــران و دوری یــا هــر
کوفــت دیگــری ،بایــد بــرای زندگــی اکنــون آدمهــا ترانــه خوانــد.
اگــر چــه تاریــﺦ بینظیــر شــعر فارســی مــا را در معــرﺽ معدنــی
بــزرگ از اشــعار بســیار زیبــا میگــذارد ،امــا شــعر موســیقی پــاپ
الجــرم بایــد بــا شــعر -بخصــوﺹ شــعری کــه زمینــی نیســت -فاصلــه
داشــته باشــد .اســتفاده از داســتان در ترانــه ،از ویﮋگیهــای خــوﺏ
ترانههــای گوگــوش و از راههــای زمینــی کــردن آن اســت .بخشــی
از ترانههــای گوگــوش ،بیشــتر کارهــای اردالن ســرفراز ،جــز آنکــه
ترانههایــی خــوﺏ و مانــدگار بــرای خواننــدهای مهــم و بــزرگ اســت،
خــود تحولــی اســت در ترانهســرایی ایــران .بســیاری از ایــن ترانههــا
اوج شــاعری یــک ترانهسراســت و هرگــز مضامینــی چنیــن بدیــﻊ و
۱۲

۱۳

Walk The Line .
Jonny Cash .
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تــازه و عمومــی و عمیــق در ترانهســرایی ایــران راه نیافــت .کارهایــی
ماننــد «پــل»« ،جــاده»« ،دیــوار ســنگی»« ،دو ماهــی» ،و «کــوه» قطعاتــی
بینظیــر از همیــن دســت اســت.
پنــﺞ :موســیقی ایــران بــه دلیــل دچــار شــدن بــه انقــالﺏ مســتقیما در
معــرﺽ سیاســت قــرار گرفــت .بســیاری از اهالــی موســیقی ایــران در
ایــن عرصــه یــا دچــار عوامزدگــی یــا سیاســتزدگی یــا بازیهایــی
شــدند کــه نــه فقــط هنرشــان وســیلهای بــرای اعتــراﺽ نشــد ،بلکــه در
چنبــره سیاســت بــه دام ســبکی و ســطحی شــدن افتادنــد .گوگــوش از
معــدود کســانی بــود کــه از وقتــی از ایــران خــارج شــد ،از سیاســت
ســخن گفــت ،امــا رفتــارش در حــوزه سیاســت بــه کارش در حــوزه
موســیقی لطمــه نــزد .اتفاقــی کــه بــه دالیــل مختلــﻒ بــرای بســیاری
از هنرمنــدان موســیقی ایــران افتــاد .گوگــوش رفتــار انســانی هوشــمند
را داشــت کــه کشــورش را دوســت دارد .او میدانســت بــدون
مخاطبانــش جایــی نمیتوانــد بــرود .او مثــل بســیاری از هنرمنــدان در
عصــر اصالحــات آن دوره را درک کــرد و در زمانــی کــه جنبــش
ســبز رﺥ داد ،از جنبــش حمایــت کــرد .امــا حمایــت او نــه حمایــت
از ســر سیاســتبازی یــا دنبــال مــردم دویــدن ،بلکــه بــه عنــوان یــک
عضــو جامعــه بــود .بــرای جنبــش آزادی مــردم ترانــه خوانــد و در
کنســرتهایش از چهرههــای جنبــش نــام آورد .او در رنﺞهــا و
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شــادیهای مردمــی شــریک شــد کــه بــا آنــان زیســته بــود.
ششــم :گوگــوش خواننــدهای ترکتبــار ماننــد داریــوش اســت.
تعــداد زیــادی از چهــره هــای مهــم موســیقی جدیــد ایرانــی و فارســی
تــرک هســتند .او زبــان انگلیســی و ترکــی را میدانــد و بــه هــر دو
زبــان میخوانــد .شــاید او مهمتریــن صــدای فارســی اســت کــه
فراتــر از مرزهــای ایــران مخاطبانــی خــاﺹ دارد کــه ممکــن اســت
صــدای گوگــوش تنهــا چیــزی باشــد کــه از ایــران میداننــد .او
کــه در ســالهای دهــه  1350بهتریــن کنســرتهای موســیقی را
در ایــران برگــزار میکــرد ،بعــد از انقــالﺏ در ایــران باقــی مانــد.
دالیــل آن کمتــر مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .امــا شــاید یکــی از
چیزهایــی کــه او را در اوج نگــه داشــت ،پنهــان شــدن کامــل خواننــده
اول پــاپ از همــه چشــمها در ســالهایی بــود کــه همــه رقبــای او
بــه ســن پیــری ،کهولــت هنــری و کارهــای ضعیــﻒ و تکــراری
میرســیدند .گوگــوش ایــن شــانﺲ را داشــت کــه در آن ســالها از
همــه صحنههــا دور باشــد .او کــه در ســال  1351یعنــی در  22ســالگی
همســر محمــود قربانــی ،تهیهکننــده موســیقی و کابــارهدار معــروف،
شــده بــود ،در ســال  1354در حالــی کــه فرزنــدی بــه نــام کامبیــز از
او داشــت جــدا شــد و از ســال  1354بعــد از یــک عشــق پرشــور
و پرســروصدا و جنجالــی میــان مــرد اول ســینمای ایــران و زن اول
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موســیقی ایــران ،گوگــوش بــا بهــروز وثوقــی ازدواج کــرد .ازدواج
آنــان یــک ســال بیشــتر طــول نکشــید .گوگــوش پــﺲ از انقــالﺏ
در ایــران مانــد ،گفتــه میشــود کــه او در ســالهایی کــه در ایــران
بــود همســر یــک تاجــر بــود و از ســال  1364تــا ســال  1382همســر
مســعود کیمیایــی ،کارگــردان ســینما ،بــود .گوگــوش در ســال 1379
در دوره اصالحــات کــم کــم فضایــی بــرای رفتــن از ایــران پیــدا کــرد
و همــراه بــا مســعود کیمیایــی از ایــران بیــرون رفــت .اســتقبال ایرانیــان
از او شــگفتانگیز بــود .آنــان کــه خــود را رقیــب او میدانســتند
بدتریــن و ســخیﻒترین برخوردهــا را کردنــد و خواســتند از او ســوء
اســتفاده کننــد ،امــا آنهــا کــه صدایــش را دوســت میداشــتند بــرای
شــنیدن صــدای او در ســالنهای عظیــم جمــﻊ شــدند .در اجراهــای او
جمعیتهــای ده تــا دوازده هــزار نفــری طبیعــی بــود .نخســتین آلبــوم
او بــه نــام «زرتشــت» در ســال  79منتشــر شــد .او بــا قیمــت  350درهــم
بــرای بلیتهــای ویــﮋه ،گرانتریــن کنســرت را در دوبــی اجــرا کــرد.
در ســال  85آلبــوم «مانیفســت» را بیــرون داد و ســﭙﺲ بــه همراهــی بــا
شــبکه تلویزیونــی «مــن و تــو» پرداخــت و برنامــه «آکادمــی گوگوش»
را در آنجــا آغــاز کــرد.
هفتــم :گوگــوش جــز اینکــه چهــرهای منحصــر بــه فــرد در موســیقی
پــاپ ایرانــی اســت ،در ســینمای ایــران نیــز جایگاهــی ویــﮋه دارد .او
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از ســن پنــﺞ ســالگی بــا بــازی در فیلــم بیــم و امیــد و اغلــب بــا بــازی
نقــش دختــری یتیــم و فقیــر کارش را آغــاز کــرد .تــا قبــل از اینکــه
بــه  20ســالگی برســد در  16فیلــم ســینمایی بــازی کــرده بــود و در
فاصلــه  20تــا  28ســالگی ده فیلــم دیگــر بــازی کــرد .میتوانیــم او
را دارنــده ایــن رکــورد نیــز بدانیــم کــه تــا  29ســال زندگیــش ،در 26
فیلــم بــازی کــرده اســت .از قضــا برخــی فیلمهــای او هــم فیلمهــای
خوبــی هســتند و هــم او بــازی خوبــی در آنهــا ارائــه داده اســت ،از
جملــه بیتــا و همســفر کــه او را بــه عنــوان بازیگــری برجســته معرفــی
کــرد .از جملــه بازیهــای او بــه بــازی در فیلمهــای فرشــته فــراری،
گدایــان تهــران ،بیتــا ،ممــل آمریکایــی ،مــاه عســل ،نازنیــن و در
امتــداد شــب میتــوان کــه اشــاره کــرد کــه در اغلــب آنهــا صــدای او
عامــل پرفــروش شــدن فیلمهــا شــده اســت.
گوگــوش همچنیــن از بهتریــن مجریــان تلویزیونی در تاریﺦ ســالهای
اجراهــای تلویزیونــیاش بــود .جنــﺲ صــدا ،برقــراری ارتبــاﻁ بــا
دوربیــن ،ایجــاد تعــادل در اجــرای برنامــه و بــازی بــا چهــره و زبــان
انــدام او را بــه بازیگــری خــوﺏ در تلویزیــون نیــز تبدیــل کــرد.
هشــتم :میگوینــد یــک سیاســتمدار بســیار باهــوش یــک اقتصــاددان
متوســط اســت و یــک اقتصــاددان بســیار باهــوش یــک هنرمنــد
معمولــی ،و تقریبــا میدانیــم کــه ســتارهها معمــوال اگــر بســیار باهــوش
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نباشــند نمیتواننــد بــرای مــدت طوالنــی ســتاره بماننــد .گوگــوش از
باهوشتریــن آنهــا بــوده و هســت .ایــن را بارهــا از تهیهکننــدگان و
کارگردانانــی کــه بــا گوگــوش کار کردنــد شــنیدم کــه او هیــچ وقــت
نیــاز بــه بیــش از یــک تمریــن نداشــت و در حالــی کــه کارش بســیار
پیچیــده بــود ،امــا میتوانســت بــا یــک تمریــن و یــک برداشــت
کارش را ضبــط کنــد.
نهــم :گوگــوش در ســالهای دهــه  1350نــه فقــط یــک چهــره
شــاخص پــاپ شــد و ترانههــای بــه یادماندنــی خوانــد ،بلکــه بــه یــک
سوپراســتار بــه معنــای واقعــی آن تبدیــل شــد .او مفهــوم حرکــت را از
کودکــی میدانســت و در ابــداع رقصهــای مختلــﻒ کــه ترکیــب
رقصهــای فرنگــی و ایرانــی بــود ،بخصــوﺹ در کادر تلویزیونــی
یــا روی صحنــه اســتاد بــود .از ایــن گذشــته چهــرهای بــود کــه از
مــدل مــوی کوتاهــش کــه ســالها بــه نــام خــودش شــناخته میشــد
تقلیــد میکردنــد ،مینــیژوپ و فــرم لبــاس پوشــیدن او بــرای دختــران
جــوان جالــب بــود و بســیاری از فــرم و رنــﮓ لباسهایــش اســتفاده
میکردنــد و شــاید همیــن همراهــی دائمــی جمعیــت انبــوه ایرانیــان بــا
او بــود کــه او را در آســتانه  30ســالگی در ایــران نــگاه داشــت و مانــد
تــا چهــرهای همــراه مــردم شــود .وقتــی گوگــوش از ایــران رفــت ،در
لﺲآنجلــﺲ بــا برخــورد گــرم مــردم و برخــورد تلــﺦ همکارانــش
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مواجــه شــد .برخــوردی کــه بــا اغلــب چهرههــای درجــه اول هنــر و
سیاســت و حتــی ورزش ایــران هــم شــده اســت .رقبــای حســود او را
بایکــوت کردنــد ،امــا دههــا هــزار نفــر منتظــر بودنــد کــه ترانههــای
بــه یادماندنــی او را بشــنوند .ترانههایــی ماننــد «کــوه»« ،نیمــه گمشــده
مــن»« ،فصــل تــازه»« ،همســفر»« ،جــاده»« ،مــرداﺏ»« ،کویــر»« ،اگــه
بمونــی ،اگــه نمونــی»« ،پــل»« ،مــن و گنجشــکای خونــه»« ،دو ماهــی»،
«دو پنجــره»« ،دیــوار»« ،مــاه پیشــونی» و «طــالﻕ».
گوگــوش ،فــارﻍ از دغدغههــای سیاســت و جامعــه ،چــه بخواهیــم
و چــه نخواهیــم ،چهــره اول موســیقی پــاپ ایــران اســت .زندگــی
او ،اگــر زمانــی نوشــته بشــود ،تاریــﺦ موســیقی پــاپ در ایــران نوشــته
خواهــد شــد .او نــه فقــط در ایــران ،بلکــه در مناطــق فارســی زبانانــی
چــون تاجیکســتان و افغانســتان و در میــان کردهــا و مــردم عــراﻕ و
بســیاری از عالقهمنــدان موســیقی در جهــان مخاطبــان بســیاری دارد.
زمانــی مــردم تاجیکســتان تصمیــم گرفتــه بودنــد او را بــه عنــوان رئیﺲ
جمهــور کشورشــان انتخــاﺏ کننــد .جنبش اصالحــات در ایــران برای
اینکــه گســتردگی دامنــهاش را نشــان بدهــد ،گفتــه بــود جنبشــی اســت
کــه از «گوگــوش تــا ســروش» در آن جــای میگیرنــد.14
۱۴

 .ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﺻﻄﻼﺡ »ﺍﺯ ﮔﻮﮔﻮﺵ ﺗﺎ ﺳﺮﻭﺵ« ﺭﺍ ﳔﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎﺝﺯﺍﺩﻩ ﯾﺎ

ﺷﻤﺲﺍﻟﻮﺍﻋﻈﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻫﻤﻪ

ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻮﺵ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ

87

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

ابی ،ﻗدرتﻤﻨدتریﻦ ﺻدای پاپ ایران

ابراهیــم حامــدی نامــی شــناخته شــده نــزد مــردم ایــران نیســت ،اگــر
چــه ابــی نامــی اســت کــه کمتــر ایرانــی را میتــوان یافــت کــه او
را نشناســد؛ از همــان آغــاز بــا نــام «ابــی» شــناخته شــد .او بــا چنــد
مشــخصه بــارز تعریــﻒ میشــود :نخســت اینکــه اغلــب کارشناســان
موســیقی فارســی معتقدنــد صــدای او قدرتمندتریــن صــدای فارســی
اســت .دوم اینکــه او بــه دلیــل فعالیتهــای خیریــهاش شــناخته شــده
اســت و از جنبههــای انســانی مــورد احتــرام جامعــه بــوده اســت ،ســوم
اینکــه برخــالف دیگــر خواننــدگان مهــم پــاپ ایــران تــرک نیســت
و روز  29خــرداد  1328در تهــران بــه دنیــا آمــده اســت و چهــارم
اینکــه از معــدود خواننــدگان ایرانــی اســت کــه نــه در ایــران مانــد و
نــه بــه لﺲآنجلــﺲ رفــت و همــواره بــه دور از فضــای لﺲآنجلــﺲ
زندگــی کــرد.
او گفتــه اســت« :از زمــان چهــار پنــﺞ ســالگی مــن ،رادیــو بــه ایــران
آمــده بــود ولــی آنقــدر مــا بودجــه نداشــتیم کــه یــک رادیــو بخریــم.
ضمــن اینکــه هنــوز بــرﻕ هــم بــه همهجــا نیامــده بــود .بــه موســیقی
گــوش میکــردم و آن را دوســت داشــتم .تفریح من در خانــه خواندن
بــود ،ضمــن اینکــه بارهــا هــم گفتــهام کــه از کالس ســوم دبســتان در
ﻣﯽﮐﺮﺩ.
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مدرســه صبحهــا ســر صــﻒ قــرآن بــا قرائــت اجــرا میکــردم .خــب
ایــن هــم بــرای خــودش یــک نــوع خوانندگــی اســت .در ســن ده
یــازده ســالگی ،رادیــو و خوانندگانــی بودنــد و مرتــب فکــر و ذکــر
مــن بــه غیــر از مســاله درس خوانــدن خوانندگــی بــود .در خانــه ،بــرای
15
همکالســیهایم و همینطــور بــرای بچــه محلهــا میخوانــدم».
تقریبــا اغلــب خواننــدگان پــاپ ایرانــی ،احتمــاال جــز شــهرام و
شــهبال شــبپره ،اولیــن کار خوانندگیشــان را بــا خوانــدن قــرآن
آغــاز کردهانــد .ابــی بعــد از مدتــی قــرآن خوانــدن ســر صــﻒ ،بــه
اســتعداد خــودش پیبــرد و در یــک گــروه دوســتانه کــه الزامــا نامــش
بلــک کتــز 16نیســت و نامــش «ســان بویــز» 17اســت ،نخســتین کارش
را خوانــد ،بعــد پایــش بــه کالﺏهــا بــاز شــد و در کاﺥهــای جوانــان
خوانــدن را جــدی گرفــت .اولیــن ترانــهاش بــه نــام «عطــش» بــرای
فیلمــی بــه همیــن نــام خوانــده شــد و دومیــن ترانــه بــه نــام «چــرا» بــا
آهنگــی از حســین واثقــی و شــعری از مســعود هوشــمند اجــرا شــد.
امــا ایــن ترانــه «شــب» بــود کــه بــا شــعری از اردالن ســرافراز و آهنﮓ
منصــور ایراننــﮋاد ،وقتــی در شــوی معــروف «میخــک نقــرهای»
۱۵

»ﺍﺑﯽ«.
۱۶

۱۷

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ ﺭﻭﺯﺑﻪ ،ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ) ۹ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ  ،(۱۳۸۷ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺫﯾﻞ ﻭﺍﮊﻩ

Black Cats .
Sun Boys .
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فریــدون فــرﺥ زاد بــا قــد دراز ابــی و ریــش ســیاه پرپشــتش اجــرا
کــرد توجــه همــگان را جلــب کــرد.
اگــر فکــر مــی کنیــد ابــی از دســت بلک کتــز قســر در مــیرود ،از این
خبرهــا نیســت؛ او در همــان  20ســالگی بــا شــهرام و شــهبال شــبپره
آشــنا شــد و در کنــار فرهــاد مهــراد مدتــی بــا آنهــا همــکاری کــرد
و در کابــاره کوچینــی 18روی صحنــه رفــت .ابــی از همــان آغــاز بــه
طــور مســتقل بــا مجموعــهای از بهترین شــاعران و آهنگســازان کشــور
همــکاری کــرد و تقریبــا بهرغــم وقــوع یــک انقــالﺏ و تاخیــر و
تاخرهــای ناشــی از آن همیشــه بــا یــک رونــد ثابــت در قلــه محبوبیــت
هوادارانــش بــوده اســت .همــکاری دائمــی او بــا بابــک بیــات و
ایــرج جنتــی عطایــی باعــث شــد تــا برخــی شــاهکارهای کمنظیــر
او ایجــاد شــود .او همچنیــن بــا منصــور ایراننــﮋاد ،محمــد شــمﺲ،
ســیاوش قمیشــی و فریــد زوالنــد هــم همــکاری کــرده اســت .اگرچــه
صفحههــای گرامافــون ابــی بــا تــک آهنﮓهایــش فــروش باالیــی
داشــت ،امــا او قبــل از انقــالﺏ اگرچــه ترانههــای مانــدگاری ماننــد
«خورجیــن»« ،ســبد»« ،شــبزده»« ،پوســت شــیر»« ،شــب» و «خالــی» را
خوانــده بــود ،ولــی تــا بعــد از انقــالﺏ و در خــارج از ایــران آلبومــی
از او در داخــل کشــور قبــل از انقــالﺏ منتشــر نشــد.
۱۸

 .ﮐﺎﺑﺎﺭﻩ ﮐﻮﭼﯿﻨﯽ ) (Cucciniﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﻭ ﭘﺎﭖ ﺑﻮﺩ

ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﺵﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺁﳒﺎ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﺮﺍﺩ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﳒﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ
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ابــی روی فیلمــی از فــرزان دلجــو بــه نــام بــوی گنــدم بــا آهنگســازی
ســیاوش قمیشــی خوانــد .او همچنیــن بــرای فیلمهــای کنــدو (کار
فریــدون گلــه) بــا بــازی بهــروز وثوقــی و بــر فــرار آســمانها (کار
محمدعلــی فردیــن) خوانــد .ابــی را بــه دلیــل قــدرت صــدا و توانایــی
اجرایــش در برنامههــای زنــده و تحریرهــای 19ســنگین بــا لقــب
«آقــای صــدای موســیقی پــاپ ایــران» میشناســند .او در بزرگتریــن
ســالنهای بینالمللــی جهــان کنســرت اجــرا کردهاســت ،از جملــه:
21
یونیورســال آمفــی تﺌاتــر( 20لــوس آنجلــﺲ) .شــراین آدوتوریــوم
(محــل برگــزاری اســکار) .ســالن ســلطنتی نوبــل (22اســتکهلم).
گریــک تﺌاتــر( 23لــوس آنجلــﺲ) .گلــﻒ دوبــی 24و...
ابــی قبــل از انقــالﺏ چنــد کار اجتماعــی و اعتراضــی خوانــده بــود ،از
۱۹

 .ﲢﺮﯾﺮ ﺩﺭ ﺁﻭﺍﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺪﺭﺕﳕﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﭼﻬﭽﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ

ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺁﻭﺍﺯ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ،ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻬﻪﺧﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﲢﺮﯾﺮ ﺩﺭ ﺍﭘﺮﺍ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﭘﺎﭖ

ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻗﺪﺭﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﲢﺮﯾﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲۰

The Universal Amphitheatre Los Angeles .

۲۲

Stockholm Concert Hall (Kuningliga Filharmonikerna Stockholms .

Shrine Auditorium . ۲۱

(Konserthus
۲۳

۲۴

Greek Thatre Los Angeles .

Dubai Golf .
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جملــه «شــکار» کــه دو ســال از رادیــو ممنوعالﭙخــش بــود تــا اینکــه بــا
کســب جایــزه از فســتیوال ترکیــه بــه گــوش همــه رســید .امــا پــﺲ از
انقــالﺏ او نیــز ماننــد بســیاری از خواننــدگان بیــرون ایــران ترانههایــی
در مخالفــت بــا حکومــت خوانــد .ابــی در طــول دهههــای اخیــر و
از همــان ســالهای آغازیــن پــﺲ از انقــالﺏ بــا اجــرای نزدیــک بــه
 20ترانــه اعتراضــی ،اجتماعــی و سیاســی بــه مخالفــت بــا حکومــت
وقــت ایــران پرداخــت .او در مصاحبــهای در شــهریور  1387گفــت
کــه بــه اعتقــاد او« :اصــال ناالزمتریــن و غیــر ضروریتریــن چیــز
کــه میتوانســت بــرای آن مملکــت اتفــاﻕ بیفتــد ،انقــالﺏ اســالمی
بــود» .25ابــی پیــش از انتخابــات  1388در حکومــت جمهــوری
اســالمی بــا خوانــدن آهنگــی اعتراضــی بــه نــام «تصمیــم» و ویدیویــی
]ﻧﻴﺎﺯﻣﻨــﺪ
اســتعاری بــه نوعــی حــوادث پــﺲ از انتخابــات را پیشبینــی کرد
ﻣﻨﺒــﻊ[ و همچنیــن در ســرکوﺏ مــردم معتــرﺽ بــه نتایــﺞ انتخابــات
 1388باحضــور در راه پیماییهــای اعتراضــی در خــارج از کشــور
و مصاحبههــای تنــد علیــه دولــت و حکومــت اعتــراﺽ خــود را
بهشــدت نشــان داد.
ابــی چهــار فرزنــد دارد :دخترانــش «عســل»« ،ســایه» و «خاتــون»
نــام دارنــد کــه بــا نــام آنهــا ســه ترانــه خوانــده اســت و «فرشــید»،
۲۵

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺩﻭﺍﻥ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ،ﺭﻭﺯ  ۹ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ  ،۱۳۸۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ

ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺫﯾﻞ ﻭﺍﮊﻩ »ﺍﺑﯽ«.
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پســرخواندهاش از همســردوم او اوســت.
آلبومهای منتشر شده (براساس ترانهسرا و آهنگساز):
ابــی از پرکارتریــن خواننــدگان موســیقی پــاپ ایــران اســت .او در
طــول حــدود  40ســال خوانــدن ،آلبومهــای متعــددی را منتشــر کــرده
اســت .آلبــوم هــای او شــامل ایــن فهرســت اســت« :تﭙــش» (،)1974
«نــازی نــاز کــن» (« ،)1976شــبزده» (« ،)1977کــوه یــﺦ» (،)1987
«بــا تــو» (« ،)1988غریبــه» (« ،)1989پیــر» (« ،)1989خلیــﺞ» (،)1990
«ســتاره دنبالــهدار» (« ،)1993معلــم بــد» (« ،)1993اتــل متــل» (،)1994
«ســتارههای ســربی» (« ،)1995عطــر تــو» (« ،)1996تــاج ترانــه»
(« ،)1997طلــوع کــن» (« ،)1999شــب نیلوفــری» (« ،)2003حســرت
پــرواز» (« ،)2006حــﺲ تنهایــی» (.)2011
نکاتی که درباره ابی الزم به گفتن میدانم:
نخســت :ابــی وقتــی  30ســاله شــد ســه آلبــوم منتشــر کــرده بــود،
چهارمیــن آلبــوم او در  40ســالگی منتشــر شــد ،یعنــی زمانــی کــه
معمــوال یــک خواننــده پــاپ کارش را متوقــﻒ میکنــد .اگــر
چــه عقبماندگــی موســیقی پــاپ ایــران بــه دلیــل انقــالﺏ و قطــﻊ
موســیقی پــاپ باعــث نشــده بــود کــه صــدای ابــی تــازه در بیایــد ،او
از  40ســالگی تــا  50ســالگی بــه طــور منظــم هــر ســال حداقــل یــک
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آلبــوم منتشــر کــرده اســت کــه در هــر کــدام یــک یــا دو ترانــه بــه
یادماندنــی اســت .رونــدی کــه از ســن  50ســالگی تقریبــا متوقــﻒ
شــد؛ او در ســالهای  50تــا  60ســالگی چهــار آلبــوم جدیــد در 12
ســال منتشــر کــرد .ایــن نخســتین ویﮋگــی اســت کــه او را از خواننــده
پــاپ جــدا میکنــد و در کنــار خواننــده کالســیک یــا اپــرا قــرار
می دهــد.
دوم :او در  20ســالگی بــه شــهرتی فــراوان رســید ،شــهرتی کــه اگــر
چــه بــه عنــوان خواننــده پــاپ محبــوﺏ بــود ،ولــی شــاید از معــدود
خواننــدگان پــاپ اســت کــه ممکــن اســت مخاطــب ترجیــح بدهــد
کنســرت او را از همــان خانــه بشــنود؛ اجراهــای او شــاید چیــزی فراتــر
از صــدای ضبــط شــده او نیســت.
کنســرتهای او پــﺲ از انقــالﺏ کــه معمــوال در خــارج از ایــران
برگــزار شــده اســت ،پربیننــده اســت ،امــا معمــوال از آغــاز کنســرت
تــا پایــان آن را بــه نوشــیدن الــکل میگذرانــد و بــا لحــن مســتانه
میخوانــد .کمتــر اتفــاﻕ میفتــد کــه ماننــد خواننــدگان دیگــر پــاپ
موســیقیاش موجــب رقصیــدن شــود یــا اصــوال بــرای رقصیــدن
دیگــران بخوانــد.
ســوم :از نشــانههای خواننــده پــاپ زیــر لــب خوانــده شــدن و
مانــدگاری در ذهــن اســت کــه دربــاره ترانــه هــای او وجــود دارد.
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دیگــران در حکایــت پــاپ دهــه  1350بســیارند ،آهنگســازان بــزرگ
یــا خواننــدگان مهــم یــا ترانهســرایان بســیار ،و کمتــر گروههــای
موســیقی بودنــد کــه آثــار فــراوان و شایســتهای را خلــق کردنــد،
بســیاری بــا یکــی دو ترانــه بــه صــدر پرفروشتریــن و محبوﺏترینهــا
رســیدند و برخــی ســالها کار کردنــد و توانســتند در اوج باقــی
بماننــد .از نامهــای مهــم موســیقی پــاپ ایــن دهــه میتــوان بــه
عــارف ،مهســتی ،ســتار ،مرجــان ،رامــش ،گیتــی ،فریــدون فــرﺥ زاد،
حســن شــماعیزاده ،شــهرام شــبپره ،ســلی ،ســیمین غانــم و محمــد
نــوری اشــاره کــرد.
عــارف بیــش از همــه بــه ســبب اجــرای ترانههــای مختلــﻒ در
فیلمهایــی کــه بــا تصاویــر دیگــران پخــش میشــد و همچنیــن بــه
ســبب ترانههــای فراوانــش در حــوزه پــاپ مطــرﺡ بــود .مهســتی نیــز
ماننــد خواهــرش ،هایــده؛ از خوانندگانــی بــود کــه هــم در حــوزه
موســیقی پــاپ و هــم در موســیقی ســنتی شــناخته میشــد .امــا ســتار
در حقیقــت در ادامــه موجــی بــود کــه بــا صــدای داریــوش بــه وجــود
آمــده بــود .او محبــوﺏ و جوانپســند بــود و بــه عنــوان ســتارهای
محجــوﺏ شــناخته میشــد .امــا فریــدون فــرﺥزاد کــه هــم شــومن و
هــم خواننــده بــود ،بیــش از یــک خواننــده پــاپ مطــرﺡ بــود ،او کــه
بــرادر فــروﻍ فــرﺥزاد بود ،نــام و آوازه خواهرش را کــه از بزرگترین
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و شــاخصترین نامهــای شــعر فارســی اســت یــدک میکشــید .او
جــز اینکــه در تولیــد ترانههــا و خوانــدن نقــش داشــت ،در شــوهای
تلویزیونــی خــود بــه معرفــی خواننــدگان جدیــد پــاپ میپرداخــت.
نــام او البتــه در نشــریات آن روزهــا ،بخصــوﺹ نشــریات طنــز بــه
عنــوان یــک هنرمنــد همجنﺲگــرا مطــرﺡ میشــد ،همــان طــور
کــه رامــش ،خواننــده سرشــناس و محبــوﺏ پــاپ ،بــه همیــن عنــوان
معــروف بــود .26رامــش نیــز هــم صــدای منحصــر بــه فــرد و ترانههــای
محبوبــش و هــم مــدل مــوی خاصــش کــه از ســوی دوســتدارانش
مــورد تقلیــد قــرار میگرفــت ،مــورد توجــه گروههــای بســیاری از
عالقهمنــدان بــه موســیقی پــاپ بــود .مرجــان نیــز از صداهایــی خــاﺹ
و ویــﮋه بــود کــه مدتهــا جــزو محبوﺏتریــن صداهــای موســیقی پــاپ
قــرار گرفــت .محمــد نــوری در کنــار گروهــی از خوانندگانــی کــه
صدایشــان تلفیقــی از موســیقی پــاپ و اپــرا بــود ،ماننــد پــری زنگنــه،
مینــو جــوان ،ســیمین قدیــری ،و منیــر وکیلــی ترانههــای زیبایــی را
بــه مخاطبــان موســیقی عرضــه کردنــد کــه اگرچــه مخاطبــان پرشــمار
۲۶

 .ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﯽﮐﺮﺩ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ،ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ

ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻨﺴﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ

ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﯽﺷﺪ .ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻭ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ ﺷﺮﺍﯾﺘﻮﻥ )ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ

ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﻮﺩ )ﺍﻋﻼﻡ ﻋﺰﺍﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ »ﺍﻣﺸﺐ

ﭼﻪ ﺷﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﺷﺐ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺸﺐ ،ﻋﺮﻭﺱ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﻣﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺸﺐ(.
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موســیقی پــاپ را داشــت ،امــا از ارزشهــای موســیقایی و آوازی و
محتــوای ترانههــا برخــوردار بــود.
در کنــار ایــن موســیقی پــاپ گونــه دیگــری از موســیقی نیــز کــه بــه
عنــوان موســیقی کوچــه بــازاری شــناخته میشــد ،توســط بســیاری از
مخاطبــان ســطحیتر موســیقی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت؛ از نعمــت
اﷲ آغاســی کــه یکــی از پرفروشتریــن خواننــدگان زمــان خــودش
بــود تــا سوســن ،ایــرج مهدیــان ،عبــاس قــادری ،داوود مقامــی ،گیتــا،
جــواد یســاری و انبوهــی از خواننــدگان کــه موسیقیشــان ترکیبــی
از موســیقی ایرانــی ،پــاپ ،عربــی ،ترکــی ،محلــی و همــه چیــز بــود.
ایــن گــروه هــم اگــر چــه بــا اخــم و تخــم منتقــدان موســیقی مواجــه
میشــد امــا از اســتقبال بســیار مخاطبــان عمومــی برخــوردار بــود و
صــدای آنهــا از همــه جــای شــهر بــه گــوش میآمــد.
از اوایــل دهــه  ،1340و شــاید کمــی قبــل از آن موســیقی راک
ایرانــی وارد زندگــی جوانــان کشــور شــد .در ایــن دهــه گروههــا و
خواننــدگان مختلــﻒ بــه بازخوانــی ترانههــای موســیقی راک جهــان
و بخصــوﺹ بیتلهــا و رولینــﮓ اســتونز پرداختنــد و موســیقی راک
فارســی از دهــه  1350بهتدریــﺞ بــا فارســی خوانــدن ترانههایــی کــه
در حــد فاصــل موســیقی راک و پــاپ قــرار میگرفتنــد ،توســط فرهاد
مهــراد وارد موســیقی ایرانــی شــد .بعدهــا کــورش یغمایــی و فریــدون
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فروغــی نیــز ایــن موســیقی را ادامــه دادنــد .چــون داســتان ایــن کتــاﺏ
در حقیقــت همــان موســیقی راک ایرانــی را دنبــال میکنــد ،تشــریح
ایــن داســتان را بــه فصلهــای بعــد وامیگــذارم.
ترانهســرایان موســیقی پــاپ ایــران هماننــد شــهیار قنبــری ،ایــرج جنتــی
عطایــی ،اردالن ســرافراز ،کریــم محمــودی ،مســعود هوشــمند ،ایــرج
رزمجــو ،و پرویــز وکیلــی در ایــن دوره فعــال شــدند .از ســوی دیگــر
پرویــز مقصــدی ،واروژان ،اســفندیار منفرد زاده ،حســن شــماعیزاده،
انوشــیروان روحانــی ،فرهــاد مهــراد و دیگــران آهنﮓهــای
فراموشناشــدنی فــراوان در دهــه طالیــی و تکــرار ناشــدنی موســیقی
پــاپ ایــران از خــود بــه یــادگار گذاشــتند.
ساﻝ ﻗﺤﻄی ،ساﻝ ﺧﺸم ﻭ ساﻝ ﺧون

شــکی نیســت کــه دهــه  1350دهــه طالیــی موســیقی پــاپ ایــران
اســت ،امــا کافــی اســت نگاهــی بــه فهرســت موســیقیهای مطلــوﺏ و
محبــوﺏ و پرفــروش ســال  1356و  1357بیندازیــم تــا صــدای انقالبــی
کــه داشــت آغــاز میشــد از حنجرههــای همیــن خواننــدگان پــاپ
بشــنویم .چنــدان نمیشــود خــرده گرفت کــه چــرا هنرمندان موســیقی
پــاپ و راک آن دوره همــه از تلخــی شــرایطی میگفتنــد کــه خــود
در آن طالییتریــن روزگارشــان را طــی میکردنــد و وقتــی مــردم
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همــان کاری را کردنــد کــه شــاعران و فیلمســازان و ترانهخوانــان
پیشــرو کشــور بــا اســتبداد کردنــد ،اولیــن قربانــی انقــالﺏ شــعر و فیلم
و موســیقی بــود .نــام محبوﺏتریــن و پــر طرفدارتریــن ترانههــای
هفتــه ســوم خــرداد مــاه ســال  1357بــه نوشــته روزنامــه ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ اینها
بودنــد؛ «ســال (»2000داریــوش)« ،مناجات»(ســتار)« ،ســفر»(ابی)،
«قبلهگاه»(مهســتی)« ،همزبونــم باش»(حمیــرا)« ،آوار»(فرهــاد)« ،داد
از دل»(داریــوش)« ،غریب»(شــماعی زاده)« ،خداحافﻆ»(هایــده) و
«طالﻕ»(گوگــوش) .تقریبــا  80درصــد ترانههــای پرطرفــدار موســیقی
پــاپ در ســال  1356و  1357ترانههایــی تلــﺦ و نومیــد از وضعیتــی
ســخت و ســیاه اســت و بیــش از  50درصــد آنهــا نگاهــی مثبــت و
امیــدوار بــه دیــن دارنــد و اغلــب ترانههــا تمایــل بــه تغییــر را نشــان
میدهنــد .همــه ایــن مضامیــن ،در انقالبــی کــه در راه اســت بــا صــدای
بلنــد گفتــه خواهــد شــد و اولیــن قربانیــان ایــن انقــالﺏ خواننــدگان
محبــوﺏ مــردم خواهنــد بــود.27
۲۷

 .ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﻭ ﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ  ۱۳۵۴ﺗﺎ ۱۳۵۷

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ،ﺳﯿﺎﻫﯽ ،ﻇﻠﻢ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﭘﻮﭼﯽ ،ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ

ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﻭ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩ .ﺍﻏﻠﺐ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﻩ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﺩﺭ ،ﺟﺎﳕﺎﺯ ،ﳕﺎﺯ ،ﻭ ﺩﻋﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ

ﭘﯿﺸﺮﻭ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻭ ﳕﺎﯾﺶ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻧﻮﯾﺴﯽ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ .ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺗﻌﺠﺐ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺍﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ» :ﺍﺻ ً
ﻼ ﻧﺎﻻﺯﻡﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﳑﻠﮑﺖ
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درخشــش ایــن چهرههــای مانــدگار دوره طالیــی موســیقی ایــران ،بــا
انقــالﺏ ایــران و چیــره شــدن فضــای انقــالﺏ اســالمی بــر فرهنــﮓ،
اندیشــه و هنــر ویــران شــد .بســیاری از هنرمنــدان عرصــه موســیقی،
و حتــی ســینما و تﺌاتــر ،ناخواســته ،تــرک میهــن و زندگــی در تبعیــد
را پذیــرا شــدند .برخــی از بهترینهــا ماندنــد و پوســیدند و بهتریــن
ســالهای زندگیشــان نابــود شــد و برخــی از بهترینهــا رفتنــد و
در غربــت بــه شــکلی دیگــر تکــرار شــدند و تکــرار شــدند .کاروان
پرشــمار هنرمنــدان گریختــه بــه فرنــﮓ ،اغلــب در ایالــت کالیفرنیــا
و بــه ویــﮋه در لﺲآنجلــﺲ بــه کار خــود ادامــه دادنــد ،امــا هرگــز
موفــق بــه تکــرار آثــار فاخــر دهــه  1970نشــدند.
در ایــن میــان فرهــاد مهــراد ،فریــدون فروغــی و کــورش یغمایــی
چهرههایــی پیشــرو و ناهمگــون بــا دیگــر خواننــده هــای موســیقی
پــاپ ایــران بودنــد کــه درخششــی متفــاوت و متمایــز از دیگــران
داشــتند .آنــان آغازگــر راهــی بودنــد کــه ســه دهــه بعــد ،از ســوی
رامیــن بهنــا ،محســن نامجــو ،آرش ســبحانی ،گــروه اوهــام ،و دریــا
دادور پــی گرفتــه شــد و آنــان آوایــی دیگــر را در موســیقی راک و
آلترناتیــو و تلفیقــی ایجــاد کردنــد.

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺩ«.
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ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

اﺯ ﻗومﭙانی ﺻﻔﺤه پرکﻨی 1تا بتﻬوﻭن نﺒﺶ انقﻼب
کمتــر دورهای را میتــوان در تاریــﺦ معاصــر ایــران دید که موسســات
دولتــی و برخــی از موسســات خصوصــی در تولیــدات هنــری نقــش
نداشــته باشــند .اقتصــاد دولتــی در ایــران همــواره باعــث میشــد کــه
موسســات خصوصــی اغلــب بــه ســوی تولیــد آثــار مــورد پســند بــازار
برونــد ،و دولــت همیشــه میکوشــید بــه تولیــد آثــاری بﭙــردازد کــه
چرخــه اقتصــادی مناســبی نداشــتند .از همیــن رو هنرمنــد یــا بایــد در
چنبــره اقتصــاد بــازاری گرفتــار میشــد یــا در محــدوده سیاســتهای
حکومتــی رفتــار میکــرد .اگــر ســلیقه عمومــی بــه ســوی آثــار فاخــر
و ارزشــمند گرایــش داشــت کــه معمــوال نداشــت ،بخــش خصوصــی
آثــاری بــا ارزش تولیــد میکــرد ،وگرنــه بخــش خصوصــی همیشــه
حامــی کســی میشــد کــه خریــدار داشــت .بخــش دولتــی نیــز
همیشــه خــر خــودش را میرانــد ،ربطــی بــه انقــالﺏ اســالمی و قبــل
از انقــالﺏ و دوره مصــدﻕ و انقــالﺏ مشــروطه هــم نداشــت .اگــر
۱

 .ﻗﻮﻣﭙﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪﭘﺮﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪﭘﺮﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ،ﳔﺴﺘﯿﻦ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
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ملــک الشــعرای بهــار در دوره رضاشــاه منصبــی در حــوزه فرهنــﮓ
پیــدا میکــرد ،ســلیقه بخــش دولتــی مــی شــد ســلیقه بهــار ،اگــر فــرﺡ
پهلــوی بــا ســلیقه متجــدد و مــدرن میآمــد و رضــا قطبــی ،دائــی او،
میشــد رئیــﺲ رادیــو و تلویزیــون و فیــروز شــیروانلو سیاســتگذار
کانــون پــرورش فکــری میشــد ،بخــش دولتــی هنــر و فرهنــﮓ از
هنرمنــدان فاخــر و درســت و حســابی حمایــت میکــرد .در ســالهای
پــﺲ از انقــالﺏ هــم همیــن بــود ،یعنــی اگــر وزارت ارشــاد بــه دســت
مهاجرانــی و خاتمــی و بهشــتی میفتــاد ،ســلیقه بخــش دولتــی خــوﺏ
میشــد ،وگرنــه دولــت از آثــار ســطحی و در بســیاری مــوارد در
جهــت تبلیغــات حکومتــی اســتفاده میکــرد .تقریبــا در همــه دورههای
مــورد بحــث مــا یعنــی از ســال  1340کــه موســیقی راک آغــاز شــد
تــا انقــالﺏ  1357ســلیقه بخــش دولتــی همــواره حامــی موســیقی بهتــر
و فاخرتــر بــود ،امــا در حقیقــت ســلیقه عمومــی در دهــه  1340نیــز
از آثــار بهتــر حمایــت میکــرد و در حقیقــت ســلیقه عمومــی بــه
ســوی موســیقی بهتــر گرایــش داشــت .مــن در ایــن فصــل بــه بررســی
موسســات دولتــی و خصوصــی مهــم اثرگــذار بــر موســیقی کشــور
میپــردازم.
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عرﻭس گل اﺯ باد ﺻﺒا ﻭ در ملﻚ ایران

گرامافــون از دوره قاجــار بــه عنــوان نخســتین ابــزار ضبــط صــدا بــه
ایــران وارد شــد .صــدای مظفرالدیــن شــاه روی صفحــه ضبــط شــد تــا
هــم تقــدم و تاخــر سیاســی رعایــت شــده باشــد و هــم از یــاد نبریــم که
دربــار قاجــار نخســتین پیشــگام هنــر در حمایــت از ســینما ،موســیقی،
خوشنویســی ،نمایــش ،عکاســی و ســایر هنرهــای جدیــد بود .شــرکت
«ماکســیم پیــک» 2شــرکت گرامافــون و ماشــین تحریــر بــا مســوولیت
محــدود ،نماینــده کمﭙانــی انگلیســی هیــز مســترز وویﺲ 3کــه در ایران
بــه نــام «ســﮓ نشــان» خوانــده میشــد ،نخســتین صفحههــای صــدا
را بــه ایــران آورد و دو تصنیــﻒ مهــم ملکالشــعرای بهــار یعنــی «در
ملــک ایــران» و «عــروس گل از بــاد صبــا» را ضبــط کــرد .مدیریــت
ایــن کمﭙانــی بــا موســی بنائــی و محمــود ایمــن بــود .بــه دنبــال آن
۲

» .ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﭘﯿﮏ« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﲢﺮﯾﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ

ﻣﺤﺪﻭﺩ« ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۸۴ﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻈﻔﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺯﯾﺮ ﻭ ﰈ

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺪﻡ ،ﭘﻨﺞ ﺻﺤﻔﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ
ﺷﺎﻩ ﻭ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻭﻝ ،ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺿﺒﻂ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ )ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻈﻔﺮﺍﻟﺪﯾﻦﺷﺎﻩ،

ﺍﺗﺎﺑﮏ ﺍﻋﻈﻢ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ( ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﮥ »ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ«

ﻭ »ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ« ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ« ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ »ﺑﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻍ ﺧﺎﻃﺮﻩ« ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺭﺍﻭﯼ
ﺁﺩﺭﺱ http://www.parand.se/index.htm
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺩﺭ
ِ
۳

 .ﻫﯿﺰ ﻣﺴﺘﺮﺯ ﻭﻭﯾﺲ ) (His Master,s Voiceﺍﺯ ﳔﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯼ ﻻﮐﯽ ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺳﮕﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮﻕ ﯾﮏ ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ ﺑﻮﺩ.
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موسســه کمﭙانــی «پولیفــون» 4بــا مدیریــت عــذرا میرحــکاک 5فعــال
شــد و بــه ضبــط تصنیﻒهــا و ترانههــای مختلــﻒ پرداخــت.
ﻗومﭙانی کلﻤﺒیا ﻭ ملﻚ اﻟﺸﻌرای بﻬار

کمﭙانــی کلمبیــا 6نیــز بــه دنبــال ایــن دو وارد بــازار شــد .نماینــده ایــن
کمﭙانــی بــرادران ارســطوزاده بودنــد .آنهــا کوشــیدند تــا انحصــار
ترانههــای ملــک الشــعرای بهــار را بــه دســت بیاورنــد و بــا دادن چهــار
هــزار تومــان کــه چهــل برابــر حــق طبیعــی ضبــط بــود ،تصنیﻒهــای
او را بــه طــور انحصــاری خریدنــد .تصنیــﻒ «موســم گل» از
پرفروشتریــن و محبوﺏتریــن ایــن ترانههــا بــود کــه همچنــان
محبــوﺏ باقــی مانــد .کمﭙانــی پدافــون 7نیــز بــا مدیریــت آقایــی بــه
نــام مبیــن از چهــار موسســه صفحــه پرکنــی بــود کــه در صنعــت
جدیــد موســیقی ایــران نقــش داشــت .همــه اینهــا در حالــی فعالیــت
میکردنــد کــه بدیــﻊزادگان بــرای ضبــط یــک تصنیــﻒ خــود بایــد
۴
۵

Polyphone .

 .ﻋﺰﺭﺍ ﻣﯿﺮﺣﮑﺎﮎ ﻣﺪﯾﺮ »ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﻮﻟﯿﻔﻮﻥ« ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﯽ ﭼﻮﻥ »ﺍﻣﯿﺮ ﺟﺎﻫﺪ«،

»ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻭ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯽﺩﺍﻭﺩ« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ،ﻭ »ﻣﻠﮏﺍﻟﺸﻌﺮﺍﯼ ﺑﻬﺎﺭ« ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ »ﭘﮋﻣﺎﻥ

ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ« ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﺮﺍﻧﻪﺳﺮﺍ ،ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮﻥ »ﻗﻤﺮﺍﳌﻠﻮﮎ ﻭﺯﯾﺮﯼ« ﻭ »ﻣﻠﻮﮎ ﺿﺮﺍﺑﯽ« ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺑﻮﺩ .ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ »ﻣﺮﻍ ﺳﺤﺮ« ﺍﺳﺖ.
۶

۷

Colombia .

The Pedaphone .
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همــراه گــروه موســیقی از عــراﻕ و ســوریه میگذشــت و بــه بیــروت
میرفــت تــا یــک ترانــه در آنجــا ضبــط کنــد.
ســیمین بهبهانــی در مجموعــه اشــعار ﻳــﻚ ﺩﺭﻳﭽــﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ کــه
در شــهریور  1373منتشــر شــد بــه آن صفحههــای قدیمــی نگاهــی
نوســتالﮋیک کــرده اســت.8
صفحﺔ عتیقﺔ الکی ،کو وسیلهیی که بخواند؟
با نگارﺓ سﮓ و بوقش ،حیﻒ اگر خموش بماند
این سﮓ نشسته به زانو ،گو بالید از سر نیرو
یار غار عهد کهن را ،بل ز خواﺏ خوش بﭙراند
سکههای کهنﺔ ایشان ،قصﺔ مکرر ما شد
قلب کودکانﺔ ما را کﺲ به «شهروا» نستاند
قلب کودکی به شماری کودکانه میزند آری
تهمت مرﺽ منهیدش راز او طبیب نداند
صفحﺔ عتیقه ،بگو ،هان! زن خدای خانه کجا شد
کز رخت غبار بگیرد ،از دلت مالل براند؟
کوک و دست و پنچﺔ نرمش آن کند که ناوک سوزن
 . ۸ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺨﻦ.۱۳۷۴ ،
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سالیان کودکیم را در شیارها بدواند
دخترک به نغمﺔ رقصی در حریر و تور گلافشان
همچو بوتﺔ گل و سوسن دست و دامنی بتکاند
کوک و دست نازک مادر گم شدند و ،ناوک سوزن
در شیار صفحﺔ الکی تاختن دگر نتواند
صفحﺔ شکستﺔ الکی! «تاج» کو؟ «قمر» کو؟
«مرتضی» چه شد که به زخمی نبﺾ ما را بجهاند؟
جمله خفتهاند و ـ دریغا! ـ خفته کی برآورد آوا
بانﮓ زاﻍ و بوم دمادم گوش خسته بدراند
چهرﺓ زمانه دگر شد ،شور کودکانه به سر شد
صفحﺔ عتیقﺔ الکی خوﺏتر همان که نخواند
نقﺶ رادیو ﻭ تلویزیون در توﻟید موسیقی پاپ

رادیــو و تلویزیــون ملــی ایــران بیتردیــد از مهمتریــن رســانهها بــرای
معرفــی و ارائــه موســیقی پــاپ بــه جامعــه ایــران بــود .ایــن موسســه
تقریبــا کاملتریــن و شــاملترین نحــوه نــگاه بــه موســیقی ایــران را
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داشــت .تقریبــا همــه انــواع موســیقی بــه طــور دقیــق و علمــی و بــرای
همــه مخاطبــان در ســاعات مختلــﻒ روز و در برنامههــای مختلــﻒ
پخــش میشــد .موســیقی ایرانــی کــه در آن دوره بــازاری کســاد
داشــت ،توســط رادیــو بــه طــور خــاﺹ و تلویزیــون بــه طــور عــام
حمایــت میشــد .مجموعــه بینظیــر برنامــه گلهــا« ،یــک شــاخه گل»،
«گلهــای تــازه»« ،گلهــای صحرایــی» و «گلهــای رنگارنــﮓ» و «بــرگ
ســبز» بــه ارائــه موســیقی اصیــل ایــران ،تصنیﻒهــا ،آواز ایرانــی و
موســیقی محلــی در رادیــو میپرداخــت .تقریبــا در ســاعات مختلــﻒ
روز صــدای انــواع موســیقی از رادیــو بلنــد بــود ،از «آهنﮓهــای
درخواســتی» کــه همــه نــوع موســیقی روز و مــورد توجــه افــراد را
پخــش میکــرد و فقــط بــه اتــکای نیــاز مخاطــب تهیــه میشــد ،تــا
برنامههایــی از علــی اصغــر طاهــری بــا عنــوان «ترانههــای امــروز
از آلبومهــای دیــروز» کــه برخــی از موســیقیهای پــاپ جهــان و
بخصــوﺹ ایتالیــا را بــا ترجمههــای فارســی و برخــی از ترانههــای
راک و پــاپ جهــان را منتشــر میکــرد .در ایــن برنامــه موســیقی پــاپ
و راک روز بــا ترجمــه فارســی و متنهــای بســیار زیبــا در ســاعات
آخــر شــب بــرای جوانــان پخــش میشــد.
ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳــﻮﻥ ﻣﻠــﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ،ﭼــﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳــﻮﻥ ﺛﺎﺑــﺖ ﭘﺎﺳــﺎﻝ 9ﻭ
۹

 .ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺣﺒﯿﺐ ﺍﷲ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎﺳﺎﻝ ،ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۳۳۵ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ

ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﻋﻠﺖ ﲤﺮﮐﺰ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
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ﭼــﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳــﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳــﻮﻥ ﻣﻠــﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ) (1345ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺩﺭ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﻭ
ﺍﺷــﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﭘﺨــﺶ ﻣﻰﺷــﺪ .ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﮔــﺮ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳــﻮﻥ
ﻣﻠــﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻧﺒــﻮﺩ ،ﺳــﻠﻴﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺑــﻪ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ
ﺣﺮﻓﻪﺍیﺗــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﻯ ﺍﻋــﻢ ﺁﻥ ﺁﺳــﻴﺐ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﻣــﻰﺯﺩ.
رنگارنﮓ ،مﺠﻤوعهای اﺯ هﻤه رنﮓ

رنگارنــﮓ مهمتریــن و پایدارتریــن واریتــه تلویزیونــی قبــل از انقالﺏ
ایــران بــود .ایــن برنامــه بــه صــورت مجموعــه ترانههــا بــا آرم ثابــت
«رنگارنــﮓ» آغــاز میشــد و موســیقیهای مختلــﻒ از خواننــدگان
مختلــﻒ پــاپ از جملــه گوگــوش ،عــارف ،فرهــاد ،فریــدون فروغــی،
کــورش یغمایــی ،ضیــاء ،حمیــرا ،اکــی بنایــی ،عــارف ،نلــی و دیگران
از ایــن برنامــه پخــش میشــد .بــه نظــر میرســد کــه اداره ایــن برنامــه
را کیــوان بــه عهــده داشــت .ایــن برنامــه گاه بــه صــورت تــک ترانــه
میــان برنامههــای مختلــﻒ و گاه بــه صــورت مجموعــه و گاه بــه
مناســبتهای مختلــﻒ تقویمــی ســاخته میشــد .رنگارنــﮓ کــه
بیتردیــد از نظــر کمیــت بیشــترین کمیــت موســیقی پــاپ را عرضــه
کــرده اســت ،معمــوال در یــک دکــور ثابــت و یــا بــا اســتفاده از کروما
ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ

ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ.
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کــی 10عرضــه میشــد .کرومــا کــی در آن زمــان ،بهرغــم امکانــات
عالــی تلویزیــون ملــی ایــران ،بخصــوﺹ امکانــات و فضــای بســیار
گســترده اســتودیو یــازده جــام جــم و امکانــات نــور و صــدای بــاال،
هنــوز تکنیکــی دشــوار بــود ،گاه بــه صورتــی مســخره در میآمــد،
نــور در فاصلــه تصویــر خواننــده و فضــای پشــت ســر او دانــه دانــه
و گاه دســت یــا پــای او حــذف میشــد .از نمونههــای ایــن کرومــا
کیهــای رنگارنــﮓ ،ترانــهای از گوگــوش اســت کــه در یک ماشــین
کوچــک شــبه عروســکی نشســته بــود و یــک کرومــا کــی از کــورش
یغمایــی کــه شــانههایش بهشــدت تــکان میخــورد .بــا ایــن همــه
رنگارنــﮓ بیشــترین فضــای عرضــه تلویزیونــی بــرای خواننــدگان
پــاپ بــود.
میخﻚ نقرهای ،اﺟرای استادانه

میخــک نقــرهای فریــدون فــرﺥزاد از مهمتریــن برنامههــای تلویزیونــی
۱۰

 .ﮐﺮﻭﻣﺎ ﮐﯽ ) (Chroma Keyﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺁﺑﯽ ﯾﺎ

ﺳﺒﺰ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺠﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﮐﺮﻭﻣﺎ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺟﻠﻮﯼ ﯾﮏ

ﺁﺑﺸﺎﺭ ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﳕﺂﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮﻭﻣﺎ ﮐﯽ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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بــود کــه بســیاری از خواننــدگان تــازه ماننــد ســتار ،مرتضــی ،ابــی،
ســلی ،نلــی ،نوشآفریــن ،شــهره و شــهرام صولتــی ،لیــال فروهــر
و دیگــران را معرفــی کــرد .فــرﺥزاد کــه دکتــرای علــوم سیاســی
خــودش را در آلمــان گرفتــه بــود و جــزو شــاعران سرشــناس ایــن
کشــور بــود و در جشــنوارههای اروپایــی بــا تلفیــق موســیقی فولکلــور
ایرانــی و موســیقی مــدرن جوایــزی گرفتــه بــود ،کوشــید تا بــا انتخاﺏ
مناســب موســیقی و دعــوت از هنرمنــدان اهلفکــر بــه شــیوهای شــبیه
کابارههــای اروپایــی برســد .او دربــاره شــیوه اجــرای خــودش گفتــه
اســت« :همیشــه ســعی میکنــم مــردم را در یــک برنامــه ســه ســاعته
تلویزیونــی کــه پــر از خنــده و شــوخی و آواز و رقــص اســت متوجــه
11
مطالبــی بکنــم کــه ارزش دارد بــر روی آنهــا فکــر بشــود».
پﻨﺠرهها ،گرﻭه پرﻭیز مقﺼدی

شــوی «پنجرههــا» برنامــهای تلویزیونــی بــود کــه در قالــب شــیش و
هشــت تهیــه میشــد و خواننــدگان جدیــد پــاپ را معرفــی میکــرد.
دکــور برنامــه کــه آن روزهــا جالــب بــه نظــر میآمــد و شــاید مثــل
اغلــب کارهــای گذشــته مســخره بــه نظــر برســد خانــهای بــا پنجرههای
۱۱

 .ﻣﯿﺮﺯﺍ ﺁﻗﺎ ﻋﺴﮕﺮﯼ)ﻣﺎﻧﯽ( ،ﺧﻨﯿﺎﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ )ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭﺭﻫﺮﺍﻡ ،ﺳﻮﺋﺪ ،(۱۳۸۷ ،ﺍﯾﻦ

ﻣﱳ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺫﯾﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ
ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ« ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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فــراوان بــود کــه بــا ترانــه آغازیــن برنامــه هماهنــﮓ بــود:
«پنجره پنجره پنجرههای امید و شادی،
پر شده پر شده در هر شهر و آبادی،
ما یک دنیای پر از پنجره داریم،
ما از هر پنجرهای خاطره داریم»
خواننــدگان تقریبــا ثابــت ایــن برنامــه کیــوان ،افشــین مقــدم ،نلــی،
ســلی ،اونیــک ،ماســیﺲ و دیگرانــی بودنــد کــه بیشــتر در مکتــب
پرویــز مقصــدی تربیــت شــده بودنــد.
شیﺶ ﻭ هﺸت ،ناﺻر کیوان افﺸیﻦ

شــیش و هشــت :برنامــه در پــی تشــکیل گــروه «شــیش و هشــت»
توســط پرویــز مقصــدی ایجــاد شــد کــه از موفقتریــن آهنگســازان
موســیقی پــاپ ایــران بــود .گــروه شــیش و هشــت شــامل ایــن افــراد
بــود :اونیــک ،ماســیﺲ ،داریــوش ،ناصــر ،کیــوان ،افشــین ،نلــی،
ویلســون و دینامیــک .پرویــز مقصــدی کــه او هــم تــرک بــود و شــاید
از مهمتریــن آهنگســازان صاحــب ســبک موســیقی پــاپ ایــران
محســوﺏ میشــود ،در ســال  1317در لنینگــراد بــه دنیــا آمــده بــود.
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او در دهــه  1350یــک گــروه موســیقی بــا چهــار خواننــده یعنــی
داریــوش ،کیــوان ،اونیــک و ماســیﺲ تشــکیل داد و در فاصلــه  30تــا
 40ســالگی تقریبــا بهتریــن و موفقتریــن ترانههــای پــاپ ایرانــی را
تنظیــم کــرد .او پــﺲ از انقــالﺏ بــه آمریــکا رفــت و در ســال 1388
در دنــور کلــرادو درگذشــت.
چﺸﻤﻚ ،اﺟرای ماهرانه گوگوﺵ

برنامــه تلویزیونــی چشــمک بــه دلیــل وجــود گوگــوش برنامــهای
خــاﺹ بــود و گــروه وســیعی بــرای دیــدن گوگــوش برنامــه را
میدیدنــد .ایــن برنامــه بعــد از ﻇهــر جمعههــا پخــش میشــد و
گوگــوش آن را اجــرا میکــرد .خوانندگانــی ماننــد عــارف ،منوچهــر
ســخایی ،رامــش ،وفــا و آغاســی و بســیاری از دیگــر خواننــدگان پاپ
ایرانــی در آن شــرکت میکردنــد .چشــمک کمــی عامــه پســندتر از
برنامههــای جوانانــه شــیش و هشــتی تلویزیــون بــود.
»ﺯنگوﻟهها« ،مﻨوچﻬر سخایی ﻭ شﻬیار ﻗﻨﺒری

زنگولههــا برنامــهای بــود بــه تهیهکنندگــی منوچهــر ســخایی و بــا
اجــرای شــهیار قنبــری کــه در تلویزیــون ملــی ایــران تولیــد میشــد
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و بــه معرفــی خواننــدگان جدیــد میپرداخــت .در ایــن برنامــه شــهیار
قنبــری ،کــه خــودش چهــرهای جــوان بــود ،چهرههــای تــازه را معرفی
میکــرد .در حقیقــت زنگولههــا از برنامههــای ورودی بســیاری از
اولیــن خواننــدگان پــاپ بــه تلویزیــون ملــی ایــران بــود .داریــوش،
افشــین مقــدم ،نلــی ،ناصــر و ...بــا ایــن برنامــه معرفــی شــدند.
»دﻭستت دارم دﻭستت دارم« ،یﻚ کﻼس متﻔاﻭﺕ اﺯ میرمﻄﻬری

دوســتت دارم دوســتت دارم یــک شــو تلویزیونــی بــه مفهــوم مــدرن
کلمــه بــود .یــک «وان مــن شــو» بــه معنــای دقیــق کلمــه .دوســتت
دارم دوســتت دارم بــا عنوانــی مــدرن و جــذاﺏ ،از نوگراتریــن و
زیباتریــن برنامههــای عمیــق تلویزیــون ملــی ایــران بــود کــه هــم بــه
لحــاﻅ نحــوه نــگاه مجــری آن ،حمیــد میرمطهــری ،و هــم انتخــاﺏ
موســیقی کــه اغلــب بــه ســراﻍ موســیقیهای ســنگینتر و خاﺹتــر
میرفــت ،برنامــهای روشــنفکرانه محســوﺏ میشــد .طنزهــای برنامــه
نیــز کــه توســط آهوخردمنــد و بهــروز خــوشرزم بــازی میشــد ،از
میانپردههــای خــوﺏ تلویزیــون بــود .علــی عبدالخالــق ،کــه بعــدا
نامــش بــه بهــروز نســب تغییــر کــرد ،نویســنده طنزهــای ایــن برنامــه
بــود .موســیقی ایــن برنامــه معمــوال از کارهــای خــوﺏ پــاپ ماننــد
ترانههــای فرامــرز اصالنــی یــا موســیقی پــاپ یــا راک بــه زبــان
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اصلــی بــود .میرمطهــری مترجــم و نویســنده خوبــی بــود و همیشــه
برنامههــای تلویزیونــی خوبــی اجــرا کــرده بــود.
تعــداد زیــاد دیگــری از واریتههــا و شــوهای تلویزیونــی بــه معرفــی و
پخــش موســیقی پــاپ میپرداختنــد ،شــوی «زندگــی زیبــا»« ،اســتودیو
یــازده» در تلویزیــون از ایــن برنامههــا و برنامــه منوچهــر نــوذری بــا
عنــوان «صبــح جمعــه بــا شــما» کــه بعــد از انقــالﺏ ایــران نیــز ادامــه
یافــت چنیــن نقشــی را ایفــا میکردنــد.
فرﻭشگاه بتﻬوﻭن ﻭ چﻤﻦآراهای دﻭست داشتﻨی

اگــر ارمنیهــا نبودنــد قطعــا موســیقی پــاپ و راک ایرانــی
نمیتوانســت بــه شــکوفایی برســد و اگــر ترکهــا نبودنــد ،فرهنــﮓ
ایرانــی و ادبیــات فارســی و هنــر ایرانــی حتمــا چیــز مهمــی کــم
داشــت .وقتــی کریــم چمــنآرا همزمــان بــا تغییــر رضاشــاه در ســال
 1320از خانــوادهاش در آذربایجــان خداحافظــی کــرد ،هــر آینــدهای
را میتوانســت بــرای خــودش تصــور کنــد ،جــز اینکــه خانــواده او
بــه یکــی از مراکــز اصلــی رشــد و توســعه موســیقی ایــران بــه مــدت
 60ســال تبدیــل شــود .او کــه بــه کتــاﺏ عالقهمنــد بــود ،بــه تهــران
آمــد ،جایــی نزدیــک کافــه نــادری بــرای خــودش دســت و پــا
کــرد و در دکــه کتابفروشــی کوچکــی کتــاﺏ میفروخــت .جایــی
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کــه چهرههــای روشــنفکر آن روزهــا از صــادﻕ هدایــت بگیــر تــا
جــالل آل احمــد و ســایر روشــنفکران ،همدیگــر را میدیدنــد .از
قضــا صــادﻕ هدایــت از مشــتریان پــر و پــا قــرﺹ او شــد .ســاعتها
کنــارش میایســتاد و کتاﺏهــا را نــگاه میکــرد و بــا او حــرف
مــیزد .زمانــه زمــان دعواهــای میــان چﭗهــای طرفــدار حــزﺏ تــوده
و پانایرانیســتهای ضدتــودهای و طرفــداران حکومــت پهلــوی بــود.
از میــدان بهارســتان تــا نــادری هــم همیشــه محــل دعــوا بــود .حملــه بــه
مراکــز احــزاﺏ و نشــریات و کتابفروشــیها ســنت طبیعــی شــده بــود.
کریــم چمــنآرا هــم کــه کتاﺏهایــش مثــل کلــهاش بــوی قورمــه
ســبزی مــیداد ،بارهــا دکــهاش مــورد حملــه چماقــداران و طعمــه
حریــق قــرار گرفــت .وقتــی کودتــا شــد کریــم دســتگیر شــد و بــه
زنــدان رفــت و دکــهاش محــو شــد .چــرا کریــم چمــنآرا کتابفــروش
شــده بــود؟ چــون تــرک بــود و هــر ترکــی میتوانــد بفهمــد کــه
کــدام تجــارت بهتریــن تجــارت اســت و در فاصلــه ســالهای 1320
تــا  1332کتــاﺏ و نشــریه بــا همــه دردســرهایش تجارتــی پررونــق
بــود .یــک تــرک عــالوه بــر داشــتن شــامه تجارتــی ،دو ویﮋگــی مهــم
دیگــر هــم دارد :لجبــاز اســت و اینکــه کارش را بــا هــر مصیبتــی کــه
باشــد ادامــه میدهــد.
حکایــت فروشــگاه بتهــوون کمابیــش شــبیه تاریــﺦ ایــران اســت،
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هــر بــار گروهــی بــه آن حملــه کردهانــد ،آثــار فرهنگــی را از بیــن
بردهانــد و آتــش زدهانــد و بــاز هــم ایــن بــت عیــار بــه شــکلی دیگــر
درآمــده اســت؛ یــک بــار در ســال  1332بــه اتهــام چــﭗ بــودن دکــه
کتابفروشــی کریــم چمــنآرا آتــش زده شــد ،در ســال  1357بارهــا
مــورد تهدیــد و حملــه قرارگرفــت ،در ســال  1359تعــداد زیــادی از
صفحههایــش در جریــان جنــﮓ از میــان رفــت و تقریبــا در همــه
دهــه  1360مــورد تهدیــد و حملــه افــرادی بــود کــه بتهــوون را بــه
عنــوان مرکــز فســاد نشــان کــرده بودنــد.
چریم آآآآ! سﻤﻔونی بﺶ ﻭار؟

12

یکــی از شــوخیهای شــهرام شــبپره بــا کریــم چمنآرایــی کــه
بــا لهجــه غلیــﻆ ترکــی حــرف مــیزد ،ایــن بــود کــه وقتــی وارد
فروشــگاه بتهــوون میشــد بــا لهجــه ترکــی غلیــﻆ میگفــت« :چریــم
آآآآآ! ســمفونی بــش وار؟» و ایــن حرفهــا زمانــی گفتــه میشــد
کــه فروشــگاه بتهــوون ایجــاد شــد .بعــد از اینکــه در ســال 1332
کریــم از زنــدان آزاد شــد تصمیــم گرفــت کتابفروشــی را رهــا کنــد
و ســراﻍ شــغلی کــم دردســرتر بــرود کــه بــا ســلیقه روز ســازگار
بــود .در خیابــان منوچهــری کــه مرکــز تولیــدات ســینمایی و نزدیــک
۱۲
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پایتخــت اجتماعــی ایــران یعنــی کوچــه برلــن بــود ،مغــازه کوچکــی
گرفــت و بــه فروختــن صفحــه هــای موســیقی پرداخــت .عبــاس (کــه
در حــال حاضــر در لﺲآنجلــﺲ کار فــروش آثــار موســیقی را ادامــه
میدهــد) ،احــد و محســن (پــدر بابــک چمــنآرا) بــرادران کریــم نیــز
بــه کمــک او آمدنــد و فروشــگاه موســیقی او رونــق گرفــت .در آغــاز
صفحههــای موســیقی کالســیک و ایرانــی و ســﭙﺲ موســیقی پــاپ و
راک بــه مجموعــه او اضافــه شــد .بهتدریــﺞ بــه دلیــل کامــل بــودن
مجموعــه او اغلــب دوســتداران موســیقی و کســانی کــه اهل ســاز زدن
و تولیــد موســیقی بودنــد ،بــه او مراجعــه میکردنــد .بهــروز غریبپــور
کارگــردان نمایــش در مصاحبــهای بــا بــی بــی ســی گفــت« :قبــل از
اینکــه دانشــگاه قبــول شــوم و بــه تهــران بیایــم دو آرزو داشــتم :یکــی
اینکــه روی صحنــه ســالن تﺌاتــر پانــزده شــهریور (ســنگلچ) دســت
بکشــم و دوم اینکــه ایــن فروشــگاه بتهــوون را کــه میگوینــد همــه
صفحههــای ایــران و جهــان را دارد ببینــم .اولیــن بــاری کــه تنهــا بــه
تهــران آمــدم هــر دو آرزو را بــرآورده کــردم و بــا صفحــهای کــه از
بتهــوون خریــده بــودم راهــی شــهر خــودم شــدم 13».بهــرام ســعیدی
عضــو گــروه «اســکورپیو» 14از فروشــگاه بتهــوون بــه عنــوان مرکــزی
بــرای دسترســی بــه همــه صفحههــای روز یــاد کــرده اســت .شــاهین
۱۳
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فرهــت ،از مهمتریــن موســیقیدانان آن دوره و اســتاد موســیقی
کالســیک ،هــم در گفتوگــو بــا بــی بــی ســی دربــاره فروشــگاه
بتهــوون گفتــه اســت« :نقــش فرهنگــی و تاثیــری کــه مرکــز موســیقی
بتهــوون بــر موســیقی داشــته بــه مراتــب بیشــتر از نقــش تجارتــی آن
اســت .نســلهای بســیاری بــه آنجــا پنــاه بردنــد و بــا مســائل هنــری
رابطــه عمیــق پیــدا کردنــد .بتهــوون مثــل یــک آکادمــی اســت .در
ســالهای جوانــی صفحههایــی را کــه هرگــز فکــر نمیکــردم در
15
ایــران یافــت شــود آنجــا پیــدا میکــردم».
فروشــگاه بتهــوون کمکــم بزرگتــر و بزرگتــر شــد ،در ابتــدا
بــرای مدتــی بــه خیابــان نــادری رفــت و پــﺲ از چنــدی در فاصلــه
اندکــی بــا هنرســتان موســیقی نزدیــک چهــار راه پهلــوی (ولیعصــر)
فروشــگاه بزرگــی را ســامان داد .اینجــا در محــل رفــت و آمــد
دانشــجویان و دانــش آمــوزان هنرســتان موســیقی و در فاصلــه کمــی
بــا دانشــگاه تهــران و در مرکــز شــهر تهــران قــرار داشــت .حســین
علیــزاده اســتاد موســیقی ســنتی ایرانــی ،دربــاره فروشــگاه بتهــوون
میگویــد« :صفحههــا گــران بــود و مــا هنــوز در هنرســتان موســیقی
درس میخواندیــم ،پــول زیــادی نداشــتیم .پشــت شیشــه ســاعتها
صفحههــا را نــگاه میکــردم .بعــد هــم داخــل مغــازه میشــدم و
گوشــهای میایســتادم تــا ]بــه[ موســیقیای کــه پخــش میشــود،
۱۵
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گــوش بدهــم .آمــدن بــه بتهــوون مثــل رفتــن ســر یکــی از کالسهــای
درســمان شــده بــود و هــر روز بــه آنجــا ســری میزدیــم .فکر تاســیﺲ
ایــن مرکــز در رونــد شــکلگیری موســیقی بســیار موثــر بــوده اســت.
جــا دارد آن را در تاریــﺦ موســیقی ایــران ثبــت کنیــم .ایــن مرکــز
باعــث ارتقــای ذهنــی موســیقی شــد .خوشــحالم کــه بعــد  55ســال
میشــود از مرکــزی صحبــت کــرد کــه عینیــت دارد .بتهــوون یــک
16
خاطــره فرامــوش شــده نیســت».
شرکت آهﻨﮓ موسیقی رﻭﺯ

صفحــه موســیقی در آن روزهــا فقــط راهــی بــرای گــوش کــردن
موســیقی نبــود ،بلکــه تنهــا وســیلهای بــود جــز رادیــو کــه صــدای
موســیقی جهــان را منتقــل میکــرد ،وســیله درک موســیقی جدیــد،
آموختــن موســیقی و تمریــن از روی نواهایــی بــود کــه در هیچجــا
جــز همــان صفحههــای گــرد جادویــی وجــود نداشــت .صفحههــا
بایــد در دنیایــی انتخــاﺏ میشــد کــه رفــت و آمــد در آن تقریبا بســیار
دشــوار صــورت میگرفــت ،بــا کشــتی حمــل میشــد و بــا مکافــات
از بنــدر بــه تهــران میرســید و در اختیــار مــردم قــرار میگرفــت.
صفحههــا گــران هــم بــود .بتهــوون تصمیــم گرفــت هــم بــرای تولیــد
۱۶
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صفحههــای فرنگــی و هــم تولیــد موســیقی ایرانــی بــه تولیــد صفحــه
بﭙــردازد .بــرادران چمــنآرا یــک کارخانــه تولیــد صفحــه موســیقی
ایجــاد کردنــد تــا کارهــا را بــا قیمــت ارزانتــری بــه دســت انبــوه
مشــتریان برســد کــه اغلــب جــوان و کمدرآمــد بودنــد .شــرکت
تولیــدی آهنــﮓ «موســیقی روز» هــم تاســیﺲ شــد تــا جــای خالــی
موســیقیهای اصیلــی را پــر کنــد کــه در اللــه زار پیــدا نمــی شــد .در
اولیــن قــدم آثــاری از مهــدی خالــدی (ویولــن) ،احمدعبــادی (ســه
تــار) ،لطــﻒ اﷲ مجــد (تــار) ،فرامــرز پایــور (ســنتور) و حســین تهرانی
(تنبــک) منتشــر شــد .بســیاری معتقــد بودنــد ایــن کار دیوانگــی اســت
و جــز شکســت ،پیامــد دیگــری نــدارد .امــا اســتقبال عالقهمنــدان
ثابــت کــرد کــه کریــم چمــنآرا راه درســتی را پیــش گرفتــه اســت.
وقتــی روزهــای انقــالﺏ رســید ،تکلیــﻒ بانــک که معلــوم بود ،ســینما
هــم بــه آتــش کشــیده میشــد ،و صفحهفروشــی آن هــم مهمتریــن
صفحهفروشــی تهــران ،جــای خــود را داشــت .در ســالهای قبــل
از انقــالﺏ فروشــگاه بارهــا تهدیــد شــد ،صفحههــای فروشــگاه
بتهــوون در بمبــاران انبارهــای گمــرک بوشــهر از میــان رفــت .احــد
و عبــاس مدتهــا قبــل از ایــران رفتــه بودنــد .فروشــگاه بتهــوون بــا
حقیرانهتریــن شــکل بــه کارش ادامــه داد .و همــه ســالهای دشــوار
دهــه  1360را پشــت ســر گذاشــت تــا بــاز هــم بــار موســیقی ایــران را
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بــا نســل جدیــد چمنآراهــا ،آرش و بابــک ،همراهــی کنــد.
تردیــدی نیســت کــه هــر کــﺲ بخواهــد تاریــﺦ موســیقی معاصــر
ایــران را بنویســد ،در هیــچ حــوزهای اعــم از کالســیک و پــاپ و
محلــی و راک ،نمیتوانــد از نقــش مهــم فروشــگاه بتهــوون چشــم
بﭙوشــد ،امــا دربــاره موســیقی راک ایــن نکتــه را نمیتــوان نادیــده
گرفــت کــه اگــر شــناخت عمیــق و دقیــق فروشــگاه بتهــوون نبــود،
بخــش مهمــی از جوانــان یــک نســل از صفحههــای موســیقی راک
و در نتیجــه آموختــن موســیقی راک و تولیــد فرهنــﮓ ایــن موســیقی
جامیماندنــد .وجــود بینهایــت صفحــه  33و  45دور از بســیاری از
گروههــای موســیقی راک (از گمنامتریــن تــا معروفترینشــان)
خوانــی رنگارنــﮓ در پیشــگاه جوانــان عالقهمنــد گســترانیده بــود تــا
بشــنوند و بیاموزنــد .صفحههــای کمﭙانــی بتهــوون بــرای آن جوانــان
فقــط صفحــهای بــرای گــوش دادن نبــود .ایــن صفحههــا در واقــﻊ
هــم استادشــان بــود ،هــم راهنمایشــان؛ هــم پارتیتورشــان بــود و هــم
الهامشــان .گویــی حضــور ایــن مغــازه و صفحههایــش ،دارد جــور
همــه کمبودهــای موجــود را میکشــد.
رادیو ایران ،پیﺸتاﺯ توﻟید ﻭ انتﺸار موسیقی تاﺯه

رادیــو ایــران از منابــﻊ مهــم تولیــد موســیقی جدیــد بــود .از زمانــی
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کــه فکــر رادیــو بــا وارد شــدن بیســیم در ســال  1305مطــرﺡ شــد،
تــا دوم مهــر  1313کــه هیــات وزیــران اســتفاده از رادیــو را تصویــب
کــرد ،مقدمــات تشــکیل ایــن رســانه فراهــم شــد .در ســال  1316بــرای
فراهــم شــدن مقدمــات فنــی رادیــو ،وزارت پســت و تلگــراف و تلفــن
تاســیﺲ شــد و بــرای تولیــد محتــوای رادیــو ســازمان پــرورش افــکار
بــه وجــود آمــد .ایــن ســازمان دارایکمیســیونهای مطبوعــات،
ســخنرانی ،نمایشهــای رادیویــی و موســیقی بــود .در چهــارم
اردیبهشــت  1319اولیــن فرســتنده رادیویــی در ایــران در محــل
بیســیم در جــاده قدیــم شــمیران افتتــاﺡ شــد .در آن دوره عــالوه
بــر رادیــو ایــران ،رادیــو تهــران ،رادیــو نیــروی هوایــی ،رادیــو دریــا،
و رادیــو و تلویزیــون نیروهــای مســلح آمریــکا در ایــران نیــز وجــود
داشــت .تقریبــا مهمتریــن ادبــا و روشــنفکران و هنرمنــدان آن زمــان
در مدیریــت رادیــو حضــور داشــتند :محمــد حجــازی ،عبدالرحمــن
فرامــرزی ،حســینقلی مســتعان ،ابوالقاســم پاینــده ،ابوالقاســم
اعتصــامزاده ،مشــفق همدانــی ،عالمــه محمــد قزوینــی ،محمدعلــی
فروغــی ،دکتــر قاســم غنــی ،دکتــر علیاکبــر سیاســی (رییــﺲ
دانشــگاه تهــران) ،دکتــر رضــازاده شــفق ،دکتــر محمــود افشــار و
اســتاد علینقــی وزیــری .یکــی از مهمتریــن برنامههــای رادیــو ایــران
و ســایر رادیوهــای کشــور ،پخــش موســیقی اعــم از ایرانــی ،پــاپ و
پــﺲ از آمــدن موســیقی راک ،پخــش موســیقی راک بــود .در کنــار
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اجــرای مــو بــه مــوی ترانههــای خارجــی گروههــای معتبــر توســط
گروههــای راک ،برخــی از شــاعران و مترجمــان اشــعار موســیقی
پــاپ خارجــی را واو بــه واو ترجمــه میکردنــد و ترانــه پــاپ را بــا
همــان شــعر میخواندنــد کــه بــه فارســی ترجمــه شــده بــود .حمیــد
قنبــری ،دوبلــور ،و جمشــید شــیبانی از نخســتین کســانی بودنــد کــه
ترانههــای روز اروپایــی را ترجمــه و بــا اشــعار فارســی اجــرا کردنــد.
ایــن موســیقی بعــدا بــا افــرادی مثــل ویگــن ،عــارف (از گــروه گلــدن
رینــﮓ) ،و منوچهــر اوج گرفــت .ســورن ،موزیســین ایرانــی ارمنی ،از
مهمتریــن چهرههایــی کــه در شــکلگیری و اشــاعه موســیقی پــاپ
در رادیــو ســهم بزرگــی داشــت؛ او کوشــش بســیاری بــرای ورود
موســیقی جدیــد بــه ایــران کــرد.
بــه مــوازات تولیــد صــدا و موســیقی در رادیــو ،اســتودیوهای مســتقل
موســیقی نیــز تاســیﺲ شــدند ،از اولیــن اســتودیوهای تولیــد موســیقی
کشــور اســتودیو «طنیــن» بــود کــه بــا مالکیــت «پرویــز اتابکــی» اداره
میشــد .خیلــی اوقــات کارهــای تولیــد شــده در اســتودیو طنیــن کــه
مغایــر کارهــا و سیاســتهای رادیــو ایــران بــود ،سانســور میشــد.
اســتودیو طنیــن از مهمتریــن مراکــز تولیــد موســیقی جدیــد بــود.
یکــی از کارهــای اتابکــی در طنیــن ،یافتــن صداها و اســتعدادهای تازه
در موســیقی پــاپ و معرفــی آنهــا در برنامــه زنگولههــای تلویزیــون
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ایــران بــود .شــهیار قنبــری ،واروژان و گوگــوش کارهایشــان را از
اســتودیو طنیــن آغــاز کردنــد و کارهــای مشــترک واروژان ،قنبــری و
گوگــوش از مهمتریــن دســتاوردهای اســتودیو طنیــن بــود .همزمــان
بــا اســتودیو طنیــن چنانکــه گفتــه شــد کمﭙانــی آهنــﮓ روز ،متعلــق بــه
بــرادران چمــنآرا ،واقــﻊ در طبقــه بــاالی کمﭙانــی بتهــوون و در چنــد
قدمــی ســیما ،رادیــو ســیتی بــه کار تولیــد موســیقی و ضبــط صفحــه
میپرداخــت .کمﭙانــی «آپولــون» نیــز فعــال بــود و کمﭙانــی «رویــال»
کــه صفحههــای موفقــی مثــل ســتاره آی ســتاره و قصــه دو ماهــی
گوگــوش را بــه بــازار بــرده بــود ،در تولیــد موســیقی پــاپ و راک
نقــش مهمــی داشــتند.
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تﺼاﻭیر فﺼل اﻭﻝ

ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯼ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﯾﻠﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺫﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺁﺭﻡ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﻫﯿﺰ ﻣﺴﺘﺮﺯ
ﻭﻭﯾﺲ«

ﺳﻔﺮ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺪﯾﻊﺯﺍﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ .ﺑﺪﯾﻊﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ

ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺮﺩ .ﻫﻨﻮﺯ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
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ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺒﻂ ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  .۱۲۸۸ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺿﺒﻂ ﺷﺪ .ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ :ﺑﺎﻗﺮﺧﺎﻥ ﺭﺍﻣﺸﮕﺮ ،ﺍﮐﺒﺮﺧﺎﻥ ﻓﻠﻮﺗﯽ ،ﺩﺭﻭﯾﺶ ﺧﺎﻥ ،ﺍﺳﺪﺍﷲﺧﺎﻥ
ﺍﺗﺎﺑﮑﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﺭﺿﺎﻗﻠﯽ ﻧﻮﺫﺭﯼ.

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﻠﯿﺲ .ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺩﻭﺍﻣﯽ،
ﺍﺑﻮﺍﳊﺴﻦ ﺍﻗﺒﺎﻝﺁﺫﺭ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ :ﺑﺎﻗﺮﺧﺎﻥ ﺭﺍﻣﺸﮕﺮ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
ﺩﺭﻭﯾﺶﺧﺎﻥ.
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ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻮﯼ ﻣﯿﺨﮏ ﻧﻘﺮﻩﺍﯼ ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ

ﮔﻮﮔﻮﺵ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﺮﺍﻧﻪ »ﻣﺮﻫﻢ« ﺷﻮﯼ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ

127

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

ﺍﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺮﺍﻭﺍﺕ ﺩﺭ ﺷﻮﯼ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯼ ﺩﻫﻪ ﭼﻬﻞ ،ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ
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ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﮐﺎﺳﺖ " ﺗﺎﭖ ﺗﻮﺋﻨﺘﯽ" ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺳﺖ
ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻟﯽ ﺑﺴﯽ ،ﺟﻮﺭﺝ ﻫﺮﯾﺴﻮﻥ ،ﺍﻟﺘﻮﻥ ﺟﺎﻥ ،ﺗﺎﻡ ﺟﻮﻧﺰ ،ﮐﺖ ﺍﺳﺘﯿﻮﻧﺲ ،ﻣﻮﺩﯼ ﺑﻠﻮﺯ،

ﺧﻮﺯﻩ ﻓﺮﯾﺴﯿﺎﻧﻮ ،ﺑﯽ ﺟﯿﺰ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ » ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ
ﻣﻠﻞ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ »ﺁﺩﻣﮏ« ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻓﺮﻭﻏﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﻭﺯ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ
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ﺟﺸﻦ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ.
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ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ

ﻭﻭداستاک ایرانی
یــک ســال از انقــالﺏ دانشــجویی پاریــﺲ میگذشــت ،و پنــﺞ ســال
از جنبــش دانشــجویان برکلــی 1کــه جنبــش عظیــم حقــوﻕ مدنــی بــه
جنبــش صلــح پیونــد خــورد .گروههــای مهــم موســیقی راک تصمیــم
گرفتنــد ســه شــبانه روز ،از  15تــا  17اوت  26/1969تــا  28مــرداد
 1348بزرگتریــن گردهمآیــی تاریــﺦ موســیقی را ســامان دهنــد.
نزدیــک بــه نیــم میلیــون نفــر در روســتای کوچــک ووداســتاک در
نزدیــک نیویــورک جمــﻊ شــدند تــا بــه آواهــای عشــق و دوســتی
گروههــای موســیقی راک گــوش بدهنــد ،ریچــی هاونــز 2بــا ترانــه
«آزادی» ،جــون بائــز بــا ترانــه «مــا پیــروز خواهیــم شــد» ،3جانیــﺲ
۱

 .ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﯽ

ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .ﺟﺮﯼ ﺭﻭﺑﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺩﻫﻪ ۱۹۶۰
ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺁﻧﭽﻪ ﻫﯿﭙﯽﻫﺎ ﳕﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ« ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ .ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ

ﺩﺭ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ  ۱۹۶۷ﻭ  ۱۹۶۸ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ .ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺩﺍﺭﯼ،

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻧﮋﺍﺩﯼ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
۲

۳

Richie Havens .

We Will Overcome .
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چاپلیــن ،گــروه ســوئیت واتــر ،4کارلــوس ســانتانا ،5کانتــری جــو مــک
دانلــد ،6جانــی وینتــر 7و جیمــی هندریکــﺲ ،خدایــان موســیقی راک
آن روزهــا ،زیــر بــارش بــاران ،اتفاقــی را ایجــاد کردنــد کــه نقطــه
اوج جنبــش اعتــراﺽ علیــه جنــﮓ ویتنــام و جنبــش صلــح و عشــق و
آزادی بــود.
شــش ســال قبــل از آنکــه در ووداســتاک جمعــی عظیــم گــرد هــم
بیاینــد ،مــوج بیتلهــا همــه جهــان را گرفتــه بــود .آن چهــار جــوان
انگلیســی کــه در پایتخــت راک جهــان بــا اســتقبال باورنکردنــی
مواجــه شــده بودنــد ،بیــش از هــر چیــز ســخنگوی نســلی بودنــد
کــه علیــه پیرمردهــا طغیــان کــرده بودنــد ،صلــح و عشــق و آزادی
و ســادگی میخواســتند .ســخنگوی هیﭙیهایــی بودنــد کــه تصمیــم
گرفتــه بودنــد از جهــان ســرمایهداری چیــزی نخواهنــد ،علیــه هــر
مالکیتــی و هــر جنگــی و هــر ســلطهای معتــرﺽ بودنــد و اتفاقــا در
همــان جهــان ســرمایهداری هــم همیــن کار را میکردنــد .موســیقی
آنهــا کــه بــا شــادی و آگاهــی همــراه بــود بســیار زود بــه پایتختهــای
اروپایــی رســید ،در پاریــﺲ و برلیــن و رم مورد اســتقبال قــرار گرفت،
۴

Sweetwater .

۶

Country Joe McDonald .

۵

۷

Carlos Santana .
Johnny Winter .
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صفحههــای آنــان دســت بــه دســت گشــت و بــه همــه جــای جهــان
رســید .در تهــران صفحههــای موســیقی آنــان دوســتداران فــراوان
موســیقی را شــگفتزده کــرد.
جــان لنــون کــه زمانــی بــه عنوان مســیح عصــر جدیــد خوانده شــد ،در
ترانــهاش بــه نــام «خیــال کــن» یــا «تصــور کــن» ،در ســال  1971چنیــن
خوانــد« :تصــور کــن بهشــتی نباشــد /اگــر تــالش کنــی آســان اســت/
جهنمــی زیــر پایمــان نباشــد /و بــاالی ســرمان فقــط آســمان باشــد/
تصــور کــن همــه مردمــان /فقــط بــرای امروزشــان زندگــی کننــد/
تصــور کــن هیــچ وطنــی نباشــد /تصــورش دشــوار نیســت /وطنــی کــه
برایــش بکشــی یــا برایــش کشــته شــوی /نــه وطنــی و نــه مذهبــی/
تصــور کــن همــه مردمــان /در صلــح زندگــی کننــد /حتمــا میگویــی
مــن خیالبافــی میکنــم /امــا فقــط مــن نیســتم /امیــدوارم تــو نیــز روزی
بــه مــا بﭙیونــدی /و جهــان متحــد خواهــد شــد /تصــور کــن مالکیتی در
کار نباشــد /مطمﺌــن نیســتم بتوانــی /نــه نیــازی بــه حــرﺹ اســت و نــه
گرســنگی /بــرادری انســان /تصــور کــن همــه مردمــان /دنیــا را میــان
خــود قســمت میکننــد /حتمــا میگویــی مــن خیالبافــی میکنــم/
امــا فقــط مــن نیســتم /امیــدوارم تــو نیــز روزی بــه مــا بﭙیونــدی /و
جهــان در اتحــاد خواهــد زیســت ».ایــن ترانــه ســرودی تــازه بــود کــه
بــوی عدالــت و برابــری و آزادی مــیداد ،از ســوی جوانانــی کــه از
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جنــﮓ و تمــدن صنعتــی و از خودبیگانگــی وحشــت کــرده بودنــد و
عشــق و صلــح و برابــری و آزادی میخواســتند.
ســیاوش قمیشــی کــه از  15ســالگی بــا موســیقی آشناســت ،میگویــد:
«مــن  15ســاله بــودم رفتــم انگلیــﺲ ،ســالهای  60میــالدی ،در
اوج بیتلهــا و رولینــﮓ اســتونز و در اوج موزیــک پرهیجــان .مــن
نیمچــه موزیســین بــودم .خــود بــه خــود در آن دنیــا غــرﻕ شــدم چــون
موســیقی میخوانــدم .رشــته آهنﮓســازی را دنبــال کــردم .بــرای
تهیــه مخــارج تحصیــل بــا گروههــای انگلیســی برنامــه میگذاشــتم.
هــر روز میآموختــم .همــان روزهــا بــود کــه ملکــه انگلیــﺲ بــه
بیتلهــا نشــان افتخــار داد 8».ســیاوش قمیشــی بــه ایــران بازگشــت و
بــا گروهــی بــه نــام ربلــز( 9شورشــیان) همــراه بــا شــهرام شــبپره،
ادی ،کامبیــز معینــی و همایــون جمالــی بــه اجــرای موســیقی جدیــد
پرداخــت.
رﻭایت بﻬرام سﻌیدی

بهــرام ســعیدی هــم چنــدان ســن و ســالی نداشــت ،وقتــی کــه اولیــن
۸

 .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺯ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻭﺵ ﻗﻤﯿﺸﯽ ﺩﺭ ﻭﺑﻼﮒ ﺳﯿﺎﻭﺵ

ﻗﻤﯿﺸﯽ ،ﺗﯿﺮ ۷۷
۹

Rebels .
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بــار صــدای بیتلهــا را شــنیده بــود .او کــه از اوایــل دهــه ،1340
یعنــی همزمــان بــا شــنیده شــدن نــام بیتلهــا کارش را شــروع کــرد،
میگویــد« :تغییــری کــه در دنیــای موســیقی غــرﺏ شــروع شــد بســیار
تاثیرگــذار بــود .همیشــه جهــان اول هــر کاری میکنــد ،باالخــره روی
تمــام جهــان تاثیــر میگــذارد .بــا گــروه بیتلهــا کــه چهــار پســر
جــوان  18ســاله بودنــد و آمدنــد و غوغایــی در موســیقی کردنــد ،تاثیر
گذاشــت روی اکثــر جوانهــا ،در همــه جــای دنیــا ،نــه فقــط در ایــران.
ایــن موضــوع خیلــی توجــه مــن را جلــب کــرد کــه چطــور چهــار نفــر
بــه ایــن شــکل موفــق شــدند و پــول خوبــی هــم درمیآورنــد و در
آغــاز کار ایــن موضــوع تاثیــر زیــادی روی مــن داشــت .حتــی دهــه
هــای  20و  30کــه رادیــو آمــد اینهــا یــواش یــواش تاثیــر گذاشــت،
امــا تاثیــر قــوی کــه در دنیــا بــود و ایــن فقــط مربــوﻁ بــه ایــران نیســت
بلکــه در همــه جــای کــره زمیــن تاثیــر رﺥ داده بــود ،تاثیــر گــروه
پیشــگامی بــه نــام بیتلهــا بــود کــه ایــن قــدر شــلوغی بــه راه انداختنــد.
قبــل از بیتلهــا هــم موســیقی مــورد توجــه بــود ،ولــی اینــقدر فراگیــر
10
نبــود .اینقــدر همــه جــا منتشــر نشــده بــود».
آن روزهــا همــه بایــد از خودشــان میآموختنــد ،بایــد ســاز پیــدا
میکردنــد و از روی صفحههایــی کــه دوســت داشــتند ،بــا یــک
۱۰

 .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ:

ﻓﺮﯾﺪﻩ ﺻﺎﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﻠﻮ.۲۰۱۰ ،
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شــیوه ســنتی گــوش کــردن و تمریــن کــردن ،آن قــدر کار میکردنــد
تــا بیاموزنــد .ســعیدی میگویــد« :در آن زمــان امکانــات زیــادی در
ایــران نبــود .معلــم خــوﺏ نبــود .اصــال کســی را نداشــتیم کــه از او
یــاد بگیریــم .هــر کســی پیــش خــودش یــاد میگرفــت .در آن زمــان
ســاز پیــدا نمیشــد .ســازهای دســت دوم تعمیــر شــده بــود ،گیتارهــا
رنــﮓ شــده بــود .یــک مغــازه بــود تــوی اللــهزار بــه نــام «گلبهــار»
کــه مــن یــک گیتــار آلمانــی قدیمــی از آنجــا خریــدم ،گیتــار رنــﮓ
شــده بــود .بــا قلــم مــو رنگــش کــرده بودنــد .نــه معلــم داشــتیم ،نــه
نتــی در کار بــود .تنهــا چیــزی کــه آن زمــان داشــتیم و فکــر نمیکنــم
شــما یادتــان بیایــد ایــن گرامهــای تﭙــاز 11بــود کــه از فرانســه آمــده
بــود .ســایز کوچــک داشــت .درش اســﭙیکر بــود و صفحههــای 45
دور میآمــد کــه ایــران هــم شــروع کــرده بــود یــواش یــواش تولیــد
کــردن آن .صفحهفروشــی دیگــر راه افتــاده بــود .صفحــه میآوردنــد
و میفروختنــد .کســانی کــه میرفتنــد خــارج صفحــه میآوردنــد.
شــروع ایــن جریــان آن ســالها بــود .مــا بــرای اینکــه یــک آهنــﮓ
را یــاد بگیریــم ،ایــن صفحــهای کــه خریــده بودیــم ایــن قــدر گــوش
میکردیــم و ایــن قــدر ســوزن 12را میگذاشــتیم روی صفحــه کــه
۱۱

۱۲

Teppaz .

 .ﺳﻮﺯﻥ ﮔﺮﺍﻡ ) (Pick Upﻭﺳﯿﻠﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ

ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺳﻮﺯﻥ ﮔﺮﺍﻡ ﺑﻪﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﮑﺮﺭ
ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﺩ.
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بعــد از یــک هفتــه فقــط صــدای فــش فــش میآمــد و دیگــر هیــچ
صدایــی از صفحــه شــنیده نمیشــد».
آنچــه وجــود داشــت میــل بــه تولیــد صدایــی شــبیه آن صداهایــی
بــود کــه از آن صفحههــای جادویــی میآمــد .همــان صفحههایــی
کــه فروشــگاه بتهــوون مــیآورد و هنــوز بــه تهــران نرســیده ،مشــتاقان
موســیقیهای تــازه ،آنهــا را میشــنیدند و آنهایــی کــه بــه اجــرای
موســیقی فکــر میکردنــد ،آهنﮓهــا را میشــنیدند و تقلیــد
میکردنــد .ســعیدی میگویــد« :مــا مجبــور شــدیم بــا صفحــه
گــوش کــردن و تقلیــد کــردن و کﭙــی کــردن و ایــن جــور کارهــا
یــک چیزهایــی یــاد بگیریــم .امــا بعــدا یــواش یــواش درهــا بــاز شــد
و باندهــای 13موســیقی خارجــی میآمدنــد بــه ایــران و مــا آنهــا را
میدیدیــم و میرفتیــم سراغشــان و یــک کمــی از ایــن یــاد بگیــر،
یــک کمــی از آن یکــی یــاد بگیــر ،کمکــم توانســتیم چیزهایــی یــاد
بگیریــم .زمــان مــا شــروعش ایــن جــوری بــود .البتــه بعــد از چندیــن
ســال واقعــا همــه امکانــات کار وجــود داشــت .همــه چیــز داشــتیم.
همــه امکانــات در ســطح بیــن المللــی بــود».
۱۳

 .ﺑﻨﺪ ) (Bandﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ »ﺑﺎﻧﺪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻫﻢﻣﻌﻨﺎﯼ »ﺑﻨﺪ« ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻧﻮﺷﱳ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ »ﺑﺎﻧﺪ« ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻭ ﺩﻗﯿﻖﺗﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ.
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در حقیقــت کســانی کــه موســیقی راک جدیــد را دنبــال میکردنــد،
بــه نوعــی شــاگردان گروههایــی بودنــد کــه پیــش از ایــن کارشــان
را در حــوزه جــاز و پــاپ تجربــه کــرده بودنــد .ســعیدی بــه مقصــدی
و ویگــن و آرتــوش اشــاره میکنــد و میگویــد« :قبــل از نســل مــا
پیشکســوتهایی بودنــد .شــروع کردنــد مثــل ویگــن ،مثــل پرویــز
مقصــدی ،مثــل آرتــوش و ایــن افــراد .در میــان آن نســل بیشــتر
موســیقی اروپایــی تاثیــر داشــت .در نســل مــا موســیقی انگلیســی و
آمریکایــی بیشــتر تاثیــر داشــت تــا موســیقی اروپایــی .حتــی ایــن
باندهــای موســیقی اروپایــی هــم کــه بــه ایــران میآمدنــد و برنامــه
اجــرا میکردنــد ،بیشــتر آهنگهــای معــروف آمریکایــی و انگلیســی
را اجــرا میکردنــد .یعنــی چیــزی کــه بــرای مــردم «هــات» 14بــود
اجــرا میکردنــد ».گروههایــی کــه بــه ایــران میآمدنــد ،جــز یکــی
دو گــروه یــا چهــره سرشــناس مثــل آدامــو یــا دمیــﺲ روســﺲ ،بقیــه
از گروههــای دســت ســوم اروپایــی بودنــد .ایــران بــازار خوبــی
بــرای آنهــا بــود و تهــران شــهری پــر از جــوان مشــتاﻕ کــه دوســت
داشــتند صــدای موســیقیهای خــوﺏ انگلیســی را حتــی اگــر شــده
از گروههــای دســته ســوم ایتالیایــی بشــنوند .ســعیدی در ایــن بــاره
میگویــد« :گروههــای ارکســتر در ســطح بینالمللــی نبودنــد ،آن
۱۴

 .ﻫﺎﺕ ) (Hotﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﺍﻍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺧﺒﺮ ﺩﺍﻍ ﯾﺎ ﺳﻮﮊﻩ ﺩﺍﻍ

ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻃﺎﺑﻖ ﺍﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﺳﺖ.
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کســانی بودنــد کــه میآمدنــد در هتلهــا برنامــه میگذاشــتند .مثــال
قــرارداد ســه ماهــه داشــتند .یــا میآمدنــد کافــه نــادری .از خیلــی قدیم
کافــه نــادری مرکــز هنرمنــدان و آرتیســتها بــود .همــه هنرمنــدان
آنجــا جمــﻊ میشــدند .و مــا هــم چــون مشــتاﻕ بودیــم ببینیــم آن
ور دنیــا چــه خبــر اســت ،میرفتیــم باندهــای موســیقی خارجــی را
میدیدیــم .طــرﺡ دوســتی میریختیــم .یــک کمــی از آنهــا چیــز
یــاد میگرفتیــم .وسایلشــان را میخریدیــم .موقعــی کــه آنهــا
میخواســتند از ایــران برونــد ســازها و وسایلشــان را میخریدیــم».
بهــرام ســعیدی نمیدانســت کــه ســه دهــه بعــد چیــزی بــه نــام ماهــواره
و ام تــی وی همــه جهــان را بــا هــر نــوع موســیقی کــه بخواهــی پــر
میکنــد و  40ســال بعــد ،اینترنــت امکانــی آزاد میشــود تــا بــه هــر
موســیقی و اطالعاتــی دسترســی پیــدا کنــی ،او همچنیــن نمیدانســت
که  12ســال بعد از ســال  ،1345که او و دوســتانش در تهران کنســرت
چنــد هــزار نفــره بــرای اجــرای ترانههــای بیتلهــا و رولینــﮓ اســتونز
و لــد زپلیــن برگــزار میکننــد ،نــه فقــط ایــن نــوع موســیقی بلکــه
هــر نــوع موســیقی در ایــران بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد .آنهــا از
گروههایــی کــه میآمدنــد تجربــه میآموختنــد ،تــا وارد دنیــای راک
شــوند ،دنیایــی کــه بــرای آنان به معنــای رهایــی و آزادی جوانــان بود.
ســعیدی میگویــد« :ایــن داســتان بیتلهــا در اصــل نــوای آزاد شــدن
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جوانهــا بــود از آن فرهنــﮓ قدیمــی .یــک نــوای آزادی بــود .همــه
چیــز بــاز شــده بــود .خیلــی اتفاﻕهــا افتــاد .یعنــی ایــن گــروه فقــط
بــه ســبب موســیقیاش نبــود کــه در فرهنــﮓ جوامــﻊ مختلــﻒ تاثیــر
گذاشــت؛ تــوی لبــاس پوشــیدن ،تــوی کار کــردن ،تــوی همــه چیــز
تاثیــر گذاشــت .واقعــا مثــل اینکــه زمانــی بــود کــه جوانهــا یکبــاره
آزاد شــدند .مثــال تــا قبــل از ایــن اتفــاﻕ ،جوانهــا و تینایجرهــا
حــق نداشــتند برونــد جایــی جمــﻊ بشــوند و موســیقی گــوش کننــد،
برقصنــد و اصــال از ایــن خبرهــا نبــود .ایــن داســتان کــه از دنیــای
غــرﺏ راه افتــاد ،مکانهــای زیــادی درســت شــد .مــا تــوی انــواع
هتلهــا ،انــواع کالﺏهــا ،هــر جــا پیشــنهاد میدادنــد ،میرفتیــم .مــا
میخواســتیم کار کنیــم .میخواســتیم ســاز بزنیــم .هــم تجربهمــان
زیــاد شــود و هــم خودمــان را نشــان بدهیــم .همــهاش اشــتیاﻕ ایــن را
داشــتیم .وقتــی کســی پیشــنهاد کار مــیداد میدویدیــم ،حتــی شــده
بــود مجانــی هــم برنامــه اجــرا میکردیــم کــه بتوانیــم کار بکنیــم و
تجربــه کســب کنیــم».
هنــوز راه درازی در پیــش بــود تــا موســیقی راک ایرانی شــکل بگیرد.
آنچــه وجــود داشــت «اشــتیاقی بینظیــر»« ،آرشــیوی از موســیقیهای
روز»« ،مخاطبانــی مشــتاﻕ» و «رســانههایی پــر از موســیقی» بــود .رادیــو
و تلویزیــون و برخــی نشــریات هــم خبرهــا و اطالعــات زرد موســیقی
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راک را بازتــاﺏ میدادنــد و هــم فضــای غنــی آموختــن و فراگیــری
را فراهــم میکردنــد ،اگرچــه هنــوز شــمار افــرادی کــه بــه شــکل
علمــی و آکادمیــک چیــزی بداننــد وجــود نداشــت و شــاید هــم اگــر
وجــود داشــت ،بســیاری ترجیــح میدادنــد از شــیوههای غریــزی
اســتفاده کننــد .بیــش از همــه اشــتیاﻕ بــرای تشــکیل گــروه موســیقی
وجــود داشــت .بهــرام ســعیدی میگویــد« :هــر کســی هــر کاری
میکنــد باالخــره میخواهــد آن را بــه یــک نتیجــهای برســاند .فقــط
بــرای خــودم نبــود کــه دوســت داشــتم بانــد موســیقی درســت کنیــم
و برنامــه اجــرا کنیــم .یــواش یــواش همدیگــر را پیــدا میکردیــم.
اشــتیاﻕ داشــتیم یــک کاری بکنیــم ببینیــم آیــا مــا هــم میتوانیــم از
ســازها و گروهمــان صدایــی مثــل آنهــا تولیــد کنیــم؟ و از همــان موقــﻊ
شــروع شــد .البتــه مثــل هــر کار دیگــری ،شــما بایــد راهــی طوالنــی
بــروی تــا بتوانــی از حرفــهات یــک لقمــه نــان بخــوری .بچههــا
کمکــم زیــاد میشــدند .هــی میخواســتند تجربــه پیــدا کننــد .هــی
باندهــا جابهجــا میشــد ،هــی افــراد جابهجــا میشــدند .اگــر کســی
اســتعدادش بیشــتر بــود ،هواخواهــان بیشــتری پیــدا میکــرد و همــه
میآمدنــد دنبالــش و او را میبردنــد و بانــد بــازی شــروع شــد».
در حقیقــت آنچــه بیــش از هــر چیــز اهمیــت داشــت ایــن بــود کــه
فضــای موســیقی راک بــه صورتــی مســتقل از موســیقی پــاپ یــا
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دیگــر انــواع موســیقی رشــد کنــد .اگــر چــه تقلیدهــای ﻇاهــری از
گروههــای موفــق فرنگــی بســیار دیــده میشــد ،امــا اینکــه اغلــب
پیشــروان راک ایرانــی از بهتریــن گروههــای راک غربــی تقلیــد
میکردنــد ،موضــوع مهمــی اســت .بهــرام ســعیدی بــه تفکیــک
ﻇریــﻒ میــان موســیقی راک و پــاپ اشــاره میکنــد و میگویــد:
«در موســیقی راک ،بیــت 15مهــم اســت ،ضــرﺏ مهــم اســت کــه
همیــن ضــرﺏ تاثیــری میگذاشــت روی همــه جوانهــا .ایــن بیــت
موســیقی و هیجانــی کــه در آن بــود در آدمهــا هیجــان و تحــرک
ایجــاد میکــرد .ایــن باعــث شــد تــا همــه خوششــان بیایــد .خــود
شــما هــم اگــر بنشــینی جایــی و موســیقی زیبــا گــوش کنــی از آن
لــذت میبریــد .ایــن یــک موضــوع طبیعــی اســت .آن بیــت و
تمﭙویــی 16کــه موســیقی راک داشــت هیجــان مــیآورد بــه جوانهــا و
مــردم .در حالــی کــه موســیقی ســنتی چنیــن هیجانــی ایجــاد نمیکــرد
و طبیعــی اســت کــه جوانهــا همیشــه میرونــد بــه دنبــال یــک چیــز
تــازه میگردنــد کــه گــوش کننــد .انتظــار نبایــد داشــت کــه تیــن
ایجــر بــرود موســیقی ســنتی هفتــاد هشــتاد ســال قبــل را گــوش کنــد».
بــا همیــن نــگاه بــود کــه بهــرام ســعیدی کــه هنــوز در آغــاز دهــه 20
۱۵

 .ﺑﯿﺖ ) (Beatﯾﺎ ﺿﺮﺏ .ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ  ۱۹۶۰ﺑﺎ ﺑﯿﺘﻞﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﯿﺖ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

 . ۱۶ﲤﭙﻮ ) (Tempoﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ.
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عمــرش بــود پــﺲ از چنــد ســال تمریــن تصمیــم گرفــت همــراه بــا
دوســتانش یــک گــروه جــدی موســیقی راک ایجــاد کنــد .نــام گــروه
را «اســکورپیو» 17گذاشــتند.
رﻭایت بﻬرام امیﻦ سلﻤاسی

بهــرام امیــن سلماســی نوازنــده گیتــار و خواننــده موســیقی راک کار
خــودش را بــا گــروه «تکخالهــا» آغــاز کــرد .ایــن گــروه نخســتین
گروهــی بودنــد کــه ترانههــای رولینــﮓ اســتونز را اجــرا میکردنــد.
در ایــن گــروه بهــرام امیــن سلماســی بــه عنــوان خواننــده و نوازنــده
گیتــار ،بهــرون امیــن سلماســی بــه عنــوان نوازنــده گیتــار ،بهمــن
امیــن سلماســی بــه عنــوان نوازنــده لیــد گیتــار و ســهامی بــه عنــوان
نوازنــده درامــز کار میکردنــد .بهــرام امیــن سلماســی کــه بــا گــروه
تکخالهــا در کنســرت امجدیــه شــرکت کــرده بــود ،میگویــد:
«اولیــن آشــناییهای مــا بــا موســیقی راک بــه رادیــو برمیگشــت .از
ســال  1339یــا شــاید هــم جلوتــر از آن ،رادیــو تهــران آهنﮓهای روز
را پخــش میکــرد .آن موقــﻊ هنــوز تلویزیــون راهانــدازی نشــده بــود.
یــک ایســتگاه رادیویــی بــود کــه بــرای مستشــاران آمریکایــی ســاکن
در ایــران برنامــه پخــش میکــرد .بعدهــا یــک شــبکه تلویزیونــی هــم
۱۷

Scorpio .
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ایجــاد شــد .ایــن صــدای آمریــکا مرتــب موســیقیهای روز جهــان
و بخصــوﺹ آمریــکا را پخــش میکــرد .مــن خــودم شــاهد بــودم،
وقتــی ســوار تاکســی هــم میشــدیم راننــده تاکســی رادیــو را روی
ایســتگاه صــدای آمریــکا بــاز کــرده بــود .آن رادیــو خیلــی شــنونده
داشــت».
بهــرام بــا برنامــه هــای رادیــو بــه موســیقی راک عالقهمنــد شــد و
تصمیــم گرفــت همیــن موســیقی را کــه دوســت دارد ،بنــوازد.
مهمتریــن چیــزی کــه بــه عنــوان هــدف تعییــن کــرده بــود ،همیــن
بــود« :مــن بایــد همیــن صدایــی را کــه میشــنوم بســازم ».او از اولیــن
راهــی کــه در دســترس داشــت ،در  16ســالگی آغــاز کــرد« :حــدودا
از ســال  1340مــن شــروع کــردم پیــش یکــی از دوســتانم کــه همســایه
مــا بــود بــه آموختــن ســاز .البتــه بــا گیتــار کالســیک 18شــروع کــردم.
مــن جــوان بــودم 16 .ســاله بــودم .عشــق و عالقــه داشــتم کــه هــر چــه
زودتــر گیتــار الکتریــک 19دســتم بگیــرم ،چــون از ایــن فیلمهایــی
کــه در ســینماها میدیــدم ،یــا در آهنﮓهایــی کــه میشــنیدم،
خیلــی تاثیــر میگرفتــم و ماهــا میخواســتیم زودتــر گــروه درســت
کنیــم .دوســت مــن گفــت« :اول گیتــار کالســیک را یــاد بگیــر،
بعــدا میتوانــی ســازت را عــوﺽ کنــی ».مــن مدتــی پیــش او کار
۱۸

Classical Guitar .

Electronic Guitar . ۱۹
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کــردم ،بعــد دیگــر ول کــردم و رفتــم ســراﻍ موســیقی راک .یــک
صفحهفروشــی کوچکــی بــود در خیابــان منوچهــری کــه بعدهــا یــک
کمﭙانــی بــزرگ بــه اســم بتهــوون شــد .مــا بیشــتر صفحاتمــان را از
آنجــا تهیــه میکردیــم .بهتریــن آهنﮓهــای روز کــه بــه صــورت
 45دور بــود ،یــا  33دور بــود از آنجــا میگرفتیــم .خــود مــن خیلــی
عالقــه داشــتم .جدیدتریــن آهنﮓهــا را از الویــﺲ پریســلی ،ریکــی
نلســون ،20اورلــی بــرادرز 21تهیــه میکــردم و مرتــب گــوش میکــردم.
تــا آنجــا کــه میتوانســتیم ،البتــه تجربــه زیــادی نداشــتم .ســعی
میکــردم بتوانــم از آن موســیقیها تقلیــد کنــم .آن موقــﻊ از طریــق
گــوش کــردن آهنﮓهــا را در میآوردیــم .آهنﮓهایــی کــه عالقــه
داشــتیم گــوش میکردیــم ،پارتهــای خودمــان را از تــوی آن در
مــی آوردیــم .ایــن کار مدتــی ادامــه داشــت کــه یــک تجربــهای در
آن پیــدا کــردم».
اگــر چــه بهــرام ســیر پیــش از همــه بــه نواختــن و عرضــه موســیقی جاز
پرداختــه بــود و ترکیبــی از موســیقی مــدرن آن دوره را بــا موســیقی
ایرانــی و گاه محلــی عرضــه میکــرد و همــه تصنیــﻒ فروشهــای
نوجــوان شــهر بــرای بــه فــروش رفتــن کتابچههــای تصنیﻒشــان
ســعی میکردنــد از صــدای بهــرام ســیر تقلیــد کننــد ،امــا شــکی نبــود
۲۰

۲۱

Ricky Nelson .
Everly Brothers .
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ویگــن کــه یــک تنــه بــار تولیــد و عرضــه جــاز ایرانــی را بــه دوش
کشــیده بــود ،همچنــان مــرد اول موســیقی جدیــد بــود .ویگــن بــا یک
گیتــار در همــه جــا حاضــر میشــد و مثــل بســیاری از همکیشــان
ارمنــیاش کــه طالیــهداران موســیقی جدیــد بودنــد ،ایــن موســیقی را
بــه عامــه مــردم عرضــه میکــرد و بســیار محبــوﺏ بــود .امیــن سلماســی
میگویــد« :ویگــن آن موقــﻊ خواننــده روز در ایــران بــود .چــون
اولیــن کســی بــود کــه در ایــن راه آمــده بــود و خوانندگــی میکــرد
و خــودش تنهایــی بــا یــک گیتــار میرفــت بــه مناطــق جنوبــی کشــور
و برنامــه اجــرا میکــرد .بــه او میگفتنــد ســلطان جــاز( .بــا لبخنــدی
میگویــد) :البتــه اصطالحــا میگفتنــد ،ســلطان جــاز ایــران بــود ،بــه
معنــای ســلطان موســیقی جــاز آمریکایــی کــه نبــود».
در آن روزهــا خوانندههــای مهــم خارجــی نیــز بــه ایــران میآمدنــد،
امیــن سلماســی در ایــن بــاره میگویــد« :یــادم میآیــد دمیــﺲ
روســﺲ آمــده بــود ایــران و کنســرت گذاشــته بــود .آدامــو خواننــده
روز آن زمــان بــود ،یــک خواننــده فرانســوی بــود و در ایــران خیلــی
خواهــان داشــت .یــا بعضــی گروههــای دیگــر .البتــه یــادم نمیآیــد
کــه از گروههــای راک کســی در ایــران کنســرت برگــزار کــرده
باشــد .در هــر صــورت هــر گروهــی کــه میآمــد مــردم میرفتنــد
و واقعــا اســتقبال میکردنــد .از ســال  1343و  1344مــن و بــرادرم و
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یکــی از دوســتان دیگرمــان بــه اســم بهمــن باشــی کــه او هــم بعدهــا
بــا مــا گیتــار مــیزد ،شــروع کردیــم تمریــن کــردن .بهمــن یــک
مشــخصهاش ایــن بــود کــه از جوانــی موهایش ســفید بــود .جوگندمی
بــود .همــه فکــر میکردنــد موهایــش را رنــﮓ میکنــد .نوازنــده
درامــرز مــان ســیامک ســهامی بــود .بیــﺲ گیتــار بــرادر مــن بــود بــه
نــام بهــرون امیــن سلماســی ،خــود مــن هــم گیتــار مــیزدم و خواننــده
گــروه بــودم .مثــال خیلــی از آهنﮓهــای رولینــﮓ اســتونز را اجــرا
میکردیــم .یــا آهنﮓهــای گــروه انیمالــز کــه از گروههــای معــروف
آن زمــان بــود ».ایــن ترکیــب اولیــن ترکیــب گــروه تکخالهــا بــود
کــه محبوبیــت فراوانــی داشــت.
شــاید بــرای خیلــی از کســانی کــه ســالهای بعــد از انقــالﺏ را
دیدهانــد و ســالهای دهــه  1340را بــه خاطــر ندارنــد ،تصــور اینکــه
در یــک کنســرت راک ایرانــی هفــت هــزار یــا ده هــزار جــوان
مشــتاﻕ و عالقهمنــد بــه موســیقی گردآمــده باشــند ،دشــوار باشــد.
بهــرام امیــن سلماســی بــه کنســرت بــزرگ تــاالر محمدرضــا شــاه
پهلــوی اشــاره میکنــد و میگویــد« :ســال  1345یــک کنســرت در
یــک تــاالر ورزشــی بــه اســم ســالن محمدرضــا شــاه کــه در ضلــﻊ
شــمالی پــارک شــهر بــود برگــزار شــد .در ایــن برنامــه پنــﺞ شــش
گــروه موســیقی اجــرا کردنــد ،از جملــه گــروه «اعجوبــه هــا» بــود،
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گــروه «پﭙــه فــالوی» 22بــود ،گــروه ربلــز بــود و گــروه تکخالهــا.
ایــن برنامــه بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و ســالن کامــال پــر
شــده بــود .حتــی یــک عــده هــم ســرپا ایســتاده بودنــد .برگــزار کننــده
ایــن کنســرت هــم مجلــه جوانــان بــود .ســال  1346یــک کنســرت
در ورزشــگاه امجدیــه برگــزار شــد کــه بــاز هــم گــروه اعجوبههــا
بودنــد ،مــا بودیــم (گــروه تکخالهــا) ،فرهــاد مهــراد تنهــا آمــده
بــود و تنهــا برنامــه اجــرا کــرد .یکــی از گروههــای راک آمریکایــی
مقیــم ایــران آمــده بــود .گروهــی بــود بــه نــام ســینرز (گناهــکاران
 )Sinnersکــه لبــاس زندانیهــا را پوشــیده بودنــد .مــا یعنــی گــروه
تکخالهــا هــر کــدام ســوار بــر یــک ماشــین لیموزیــن شــده بودیــم.
گــروه اعجوبههــا ســوار شــتر شــده بودنــد ،هــر کــدام از اعضایشــان
روی یــک شــتر نشســته بــود .هــر کــدام از اعضــای گــروه ســینرز را
در یــک قفــﺲ زندانیــان آورده بودنــد .هــر کــدام را بــه یــک شــکلی
آورده بودنــد کــه بــرای مــردم خیلــی تماشــایی بــود .آهنگــی کــه یادم
هســت بــه نــام آی َکنــت ِگــت نــو َستیسفکشــن (I Can,t Get no
 )Satisfactionاز گــروه رولینــﮓ اســتونز کــه یــادم هســت دقیقــا
مــا ایــن آهنــﮓ را اجــرا کردیــم .چــون ایــن آهنــﮓ ریتــم خیلــی
تنــدی هــم دارد .خیلــی شــور و هیجــان ایجــاد کــرد و در ســالن .و
چــون آن موقــﻊ هنــوز دســتگاههای صوتــی قــوی نبــود ،وقتــی آمــدم
۲۲

 .ﭘﭙﻪ ﻓﻼﻭﯼ ) (Pepe Flovyﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ  ۱۳۴۰ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.
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پائیــن ،یــادم هســت کــه صدایــم کامــال گرفتــه بــود .ایــن قــدر کــه داد
زده بــودم .دســتهایم هــم از بــﺲ بــا هیجــان گیتــار زده بــودم ،خــون
آمــده بــود .اصــال در آن فضــا نمیفهمیــدم چــه میکنــم».
ســه کنســرت بــزرگ گروههــای راک در آن دوره برگــزار شــد:
کنســرت بــزرگ امجدیــه در فضــای اســتادیوم بــا بیــش از ده هــزار
نفــر ،کنســرت تــاالر محمدرضــا پهلــوی بــا هفت هــزار نفر و کنســرت
بــزرگ منظریــه کــه جمعیتــی بیــش از ده هــزار نفــر در آن شــرکت
کــرده بودنــد .ســیاوش قمیشــی دربــاره آن کنســرت گفتــه اســت:
«یــک بــار در ســالن محمدرضــا شــاه بــرای هفــت هــزار نفــر خواندیــم
و زدیــم .روزهــای خوبــی بــود».
رﻭایت عیﻦاﷲ کیوانﺸﻜوه ،راﻭی عیﻨی

عیــناﷲ کیوانشــکوه ،23نوازنــده درامــز و عضــو گــروه اســکورپیو در
فیلمــی 24کــه امیــد هاشــملو و فریــده صارمــی از گــروه اســکورپیو
ســاختهاند و شــاید تنهــا منبــﻊ معتبــر و خــوﺏ از آن دوره موســیقی
راک باشــد ،در یــک انبــار کــه بــه نظــر متروکــه میرســد ،در کنــار
ســاز محبوبــش درامــز نشســته و از خــودش و ورودش بــه موســیقی
۲۳

۲۴

ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ

SCORPIO
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راک حــرف میزنــد .او نیــز ماننــد بســیاری از عاشــقان موســیقی
راک اولیــن صداهــای ایــن هــوای تــازه موســیقی را از رادیــو شــنیده
اســت .عینــی میگویــد« :رادیــو برنامــه کالســیک داشــت ،برنامــه
ســنتی داشــت ،برنامــه پــاپ داشــت ،برنامــه جــاز داشــت .و در آن
برنامههــا عــالوه بــر پخــش موســیقی دربــاره ایــن نــوع موســیقی
صحبــت میکردنــد و اطالعرســانی میشــد .یــک برنامــه داشــت
کــه آن را فریــدون فرهــت اداره میکــرد (آشــنایی بــا موســیقی
جــاز ،دوشــنبهها ســاعت  4و  30دقیقــه) .فرهــت خــودش پرکاشــن
مــیزد .مــن موســیقی جــاز را از طریــق آن رادیــو فهمیــدم .اینکــه
موســیقی جــاز چیســت .اصــال تــا قبــل از آن نمیفهمیــدم چــه اتفاقــی
دارد میافتــد .واقعــا هــم اتفــاﻕ خیلــی پیچیــدهای بــود ».او دربــاره
رادیــوی صــدای آمریــکا میگویــد« :صــدای آمریــکا خیلــی تاثیــر
داشــت روی فرهنــﮓ موســیقی غربــی مــا ،مــن از آن طریــق بیشــتر
متوجــه تفاوتهــا شــدم .چــون در آن زمــان خیلــی موســیقیها را
میزدیــم ،و هــم از طریــق رادیــو همــان موســیقیها را میشــنیدیم».
او نیــز مثــل اغلــب عالقهمنــدان موســیقی راک ،خودآمــوزی کــرده
اســت« :از بچگــی یعنــی زمانــی کــه نوجــوان چهــارده پانــزده ســاله
بــودم بــه شــکلی خودآمــوز شــروع کــردم .زمانــی کــه نوجــوان
بــودم ،موســیقی راک انــد رول مــد بــود .هیــچ ســبکی را آن موقــﻊ
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نمیشــناختم ،ولــی عاشــق موســیقی بــودم .دوســت داشــتم تــوی
کارم رشــد کنــم .چیــز یــاد بگیــرم .کارهــای متفــاوت تجربــه کنــم.
ایــن حالــت هنــوز هــم در مــن هســت .یــک ذوقــی داشــتیم و بــا همــان
ذوﻕ میرفتیــم جلــو .کســی هــم مــا را هدایــت نمیکــرد .وقتــی
کســی را مربــوﻁ بــه ســازمان میدیدیــم ،میرفتیــم کارش را نــگاه
میکردیــم و بــا دیــدن یــاد میگرفتیــم و مــا هــم میزدیــم .تجربــه
میکــردم .شــروع کــردم بــه انــواع موســیقیهایی کــه بــه ایــران
میآمــد .موســیقی ســول 25بــه ایــران میآمــد ،بعــد آر انــد بــی 26آمــد،
بعــد بلــوز آمــد ،بعــدا کارهــای جیمــز بــراون 27آمــد .آن موقــﻊ اکثــر
کســانی کــه در ایــن رشــته رشــد کردنــد ،جــز تــک و توکشــان کــه
درس خوانــده بودنــد ،اکثــرا مثــل مــن ،بالاســتثناء تجربــی بودنــد .ایــن
موســیقی بیشــتر در دســت ارامنــه بــود .عمدتــا آنهــا یعنــی ارامنــه کار
میکردنــد ،چــون اصــوال ارامنــه موزیســینهای خوبیانــد .یــواش
یــواش مــا را هــم بــه بــازی راه دادنــد».
موســیقی راک در آن روزهــا موســیقی گروههــای نخبــه و جوانــان
روشــنفکر بــود .اگــر بنــا نبــود کــه بــا واســطه رادیــو و تلویزیــون کــه
تــازه ســرو کلــهاش پیــدا شــده بــود یــا صفحههایی کــه بایــد در تنهایی
۲۵
۲۶

۲۷

Soul Music .

R and B Music/ Rhythm and Blues .
James Brown
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گــوش مــیدادی ایــن موســیقی را میشــنیدی بایــد بــه فضاهایــی
میرفتــی کــه ایــن موســیقی را اجــرا میکردنــد .مجموعــهای از
باشــگاهها (کالﺏهــا) ،رســتورانها ،دیســکوها ،کافههــا و جاهــای
دیگــر .عینــی در ایــن بــاره میگویــد« :بعــدا کــه گروههــا یــواش
یــواش شــکل گرفتنــد ،تــوی کالﺏهــا و رســتورانها و ایــن جــور
جاهــا میزدنــد .کافــه نــادری حیاطــی داشــت کــه بــرای اجــرای
برنامــه در آن گروههــای ایتالیایــی قــرارداد ســه ماهــه میبســتند.
گروههــای خارجــی زیــاد بودنــد .یونانــی ،ایتالیایــی ،آمریکایــی،
کــرهای ،در ایــن نایــت کالﺏهــا .خیلــی زیــاد بودنــد .در شهرســتانها
هــم همیــن جــور بــود».
کیوانشــکوه نیــز میخواســت ماننــد بســیاری کــه عاشــق ایــن نــوع
موســیقی شــده بودنــد و هنــوز  25ســاله هــم نبودنــد بــرود و تحصیــل
کنــد و بیامــوزد« :خیلــی دلــم میخواســت بــروم و تحصیــالت بکنــم.
منتهــی هیــچ وقــت شــرایطش را نداشــتم .میخواســتم موســیقی
بخوانــم .مــن خیلــی اتفاقــی بــا ســاز درامــز برخــورد کــردم .شــاید
اگــر ویولــون ســر راهــم قــرار میگرفــت ویولونیســت میشــدم .ولــی
بــه هــر جهــت چــون خیلــی اکتیــو بــودم و از بچگــی شــیطان و شــلوﻍ
بــودم ،بــا ســاز درامــز کــه آن حالــت اکتیــو بــودن را در آدم ارضــاء
میکنــد ،ارتبــاﻁ برقــرار کــردم .چــون بــه هــر جهــت ایــران هــم
152

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

تحــت تاثیــر فرهنــﮓ غــرﺏ بــود .ایــن تاثیــرات از آنجــا هــم نســیماش
میآمــد و مــا هــم میگرفتیــم و یــک جــور کﭙــی میکردیــم و
تقلیــد میکردیــم».
او دربــاره مــوج موســیقی راک غربــی میگویــد« :راک یــک
مــدت در دهــه  70در ایــران مــد شــد .در آن موقــﻊ زمــان اوجــش
بــود .کارهــای التیــن 28زمانــی مــد شــد .کارهــای ســانتانا کــه التیــن
 راک 29مــیزد .همــه ایــن کارهــا را کاور 30میکردیــم .بــا کﭙــیکــردن ایــن کارهــا آرامآرام متوجــه شــدم ،یــا کســانی کــه بــا آنهــا
ســاز مــیزدم متوجهــم کردنــد کــه چــه چیــزی را چطــور بایــد زد
و چــه کار بایــد کــرد .تــوی اکثــر هتلهــا و رســتورانهای بــزرگ
و عمومــی کــه ســن داشــت و بــرای رقــص مناســب بــود ،اکثــر ایــن
گروههــا آنجاهــا کار میکردنــد .همیــن گروههایــی کــه اســم
بــردم .در رادیــو هــم همــه کارهــای ایــن گروههــا پخــش میشــد.
بــه انگلیســی کــه میخواندنــد پخــش میشــد .گــروه جــدی کــه بــا
آن کارم را شــروع کــردم اســکورپیو بــود».
در میــان ســی و چنــد گروهــی کــه در دهــه  1340کار موســیقی راک
را جــدی گرفتنــد ،و شــش هفــت گروهــی کــه کارهــای مانــدگار
۲۸

Latin Music .

۳۰

ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﯾﮕﺮ

۲۹

Latin Rock .
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کردنــد و از آغــاز تــا پایــان بــه عنــوان گــروه راک باقــی ماندنــد،
گــروه اســکورپیو از جدیتریــن آنهاســت .داســتان آنهــا را در فصــل
بعــد میخوانیــد.
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تﺼاﻭیر فﺼل دﻭم

ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺭﺍﮎ ،ﺍﻣﺠﺪﯾﻪ ،ﺳﺎﻝ  ، ۱۳۴۵ﮔﺮﻭﻩ ﺳﯿﻨﺮﺯ )ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﺍﻥ( ﺑﺎ ﮐﻼﻩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ

ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺭﺍﮎ ،ﺍﻣﺠﺪﯾﻪ ،ﺳﺎﻝ  ،۱۳۴۵ﺗﮑﺨﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ

ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﭘﺸﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺷﻬﺮ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺗﮑﺨﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻔﺘﻪ

ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩ
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ﮐﯿﻬﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۳

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻥ ﺳﻮﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯ :ﻣﺎﺭﺗﯿﮏ ،ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺧﺎﺷﻊ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
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ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﻬﺮﻭﻥ ﺍﻣﯿﻦ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﮑﺨﺎﻟﻬﺎ ،ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﯿﻦﺍﯾﺠﺮﺯ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺠﻠﻪ »ﺁﻫﻨﮓ ﺭﻭﺯ« ﺑﺎ ﺑﯿﺘﻞﻫﺎ

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﺯﯾﻨﻮ ﺭﺍﻣﺴﺮ ،ﺍﺭﮐﺴﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﭘﭙﯿﻨﻮ ﻧﮕﺮﯼ
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ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻮﭘﺎﮐﺎﺑﺎﻧﺎ ،ﻣﺠﻠﻞﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﯿﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ
اسﻜورپیو

کیوانشــکوه ،امیــن سلماســی و ســعیدی تصمیــم گرفتنــد کــه گروهــی
بــه نــام «اســکورپیو» راه بیندازنــد .بــا یــک نشــانه عقــرﺏ کــه روی
لباسشــان دوختــه شــده بــود و آرم گروهشــان بــود .بــه عیــن اﷲ
کیوانشــکوه میگفتنــد «عینــی» از آن بچــه شــیطانهایی بــود کــه
میــل بــه شــور و شــرش را بــا ســاز پــر هیجــان درامــز تخلیــه میکــرد.
بهــرام ســعیدی گیتــار مــیزد و بهــرام امیــن سلماســی هــم کــه مدتــی
در گــروه تکخالهــا همــراه برادرانــش کار کــرده بــود ،گیتــار
مــیزد و میخوانــد .همــه آنهــا از پانــزده شــانزده ســالگی دچــار
وسوســه راک شــده بودنــد و بــا صفحههــای موســیقی بیتلهــا و
رولینــﮓ اســتونز موســیقی را آموختــه بودنــد و از  1345تــا  1350در
گروههــای مختلــﻒ کار کــرده بودنــد .از ســال  1350ایــن ســه نفــر
بــا هــم تمرینهایشــان را شــروع کردنــد .شــاید بــه نفعشــان بــود کــه
هــر کــدام بــه عنــوان نوازنــده یــا خواننــده در یکــی از گروههــای
موجــود کار کننــد .امــا تصمیــم گرفتنــد یــک «بانــد» موســیقی داشــته
باشــند .چیــزی کــه بــرای اغلــب راکبازهــای آن زمــان یــک آرزو
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بــود .اول از همــه بــا کارهــای «دیــﭗ پارپــل» شــروع کردنــد .گروهــی
کــه بــه عنــوان یــک گــروه راک شناختهشــده و محبــوﺏ کارهایــش
را عرضــه کــرده بــود و طرفــداران زیــادی هــم داشــت.
دیــﭗ پارپــل از  1968کارهایــش را آغــاز کــرده بــود و بــه عنــوان
یکــی از بهتریــن گروههــای راک انگلیســی در کنــار بلــک ســابات
بــه شــمار میآمــد .اســکورپیو کــه تمایلــش بــه گروههــای انگلیســی
بیــش از گروههــای آمریکایــی بــود ،کارهــای دیــﭗ پارپــل را تمریــن
میکــرد .چنــدی پــﺲ از تمرینــات ســه نفــره ،آندرانیــک آســاطوریان
بــه عنــوان نوازنــده پیانــو و اریــک آرکونــت 1بــرای نواختــن پرکاشــن
بــه گــروه پیوســتند .تیــم پنــﺞ نفــره گــروه اســکورپیو مدتــی طوالنــی
کنــار هــم ماندنــد.
گروهــی کــه تشــکیل شــده بــود ،ماههــا بــا هــم تمریــن کردنــد .هــر
پنــﺞ عضــو گــروه در میــان گروههــای موســیقی شــناخته شــده بودنــد
و طرفــداران زیــادی داشــتند و نیــاز مالــی وسوسهشــان میکــرد کــه
بــرای نواختــن بــه گــروهای دیگــر برونــد .امــا کنــار هــم ماندنــد،
تمرینهــا را جــدی گرفتنــد و ســعی کردنــد بــا زیــر و بــم کار
۱

 .ﺍﺭﯾﮏ ﺁﺭﮐﻮﻧﺖ ) (Eric Arconteﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﭘﺮﮐﺎﺷﻦ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﻮﺁﺩﺍﻟﻮﭖ ﺟﺰﺍﯾﺮ ﺁﻧﺘﯿﻞ

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۶۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭﺍﻣﺰ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  ۱۹۷۹ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻥﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﻫﻨﮓ

ﺳﺎﺧﺖ .ﺍﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ﺑﻮﺩ.
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همدیگــر آشــنا و آشــناتر شــوند .در آن روزهــا اغلب گروههــا ترجیح
میدادنــد بــه جــای ســاختن آهنــﮓ راک یــا فارســی خوانــدن روی
ملودیهــای جــذاﺏ فرنگــی ،همــان ترانههــا را بازخوانــی کننــد .ایــن
گرایــش هــم در خــود گروههــا وجــود داشــت و هــم مخاطبــان چنیــن
میپســندیدند .بعــد از چنــد مــاه حاصــل تمرینهــای اولیــه آشــکار
شــد .گــروه اســکورپیو یــا عقــرﺏ بــه تواناییهــای مــورد انتظــارش
رســیده بــود.
آن روزهــا جیمــز تیلــور 2کــه کانتــری ،بلــوز و راک میخوانــد،
از چهرههــای شناختهشــده و محبــوﺏ بــود .بهــرام امیــن سلماســی
نیــز بــه او عالقــه داشــت ،همیــن شــد کــه تعــدادی از کارهــای او را
انتخــاﺏ و تمریــن کــرد .در کنــار جیمــز تیلــور ،کارهایــی از گــروه
شــیکاگو کــه ســافت راک 3میخواندنــد ،و گــروه چهــار نفــره
کرازبــی ،اســتیل ،نــاش و یانــﮓ 4کــه بــه صــورت همخــوان بــا هــم
میخواندنــد و برخــی گروههــای دیگــر را انتخــاﺏ کردنــد.
اینکــه چــرا گروههــای راک از ترانههــای فارســی در ایــن دوره
اســتفاده نمیکردنــد و ترجیــح میدادنــد کــه همــان ترانههــا را
بخواننــد ،از ســوواالت مطــرﺡ دربــاره ایــن دوره موســیقی راک ایران
۲

۳

۴

James Taylor .
Soft Rock .

Crosby, Stills, Nash & Young .
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اســت؛ آیــا علــت ایــن موضــوع ناتوانــی زبــان یــا شــعر فارســی بــرای
ســازگاری بــا موســیقی راک بــود؟ یــا هنــوز شــاعرانی کــه ممکــن
بــود چنیــن توانایــی داشــته باشــند ،بــا موســیقی راک آشــنا نبودنــد؟
بــه نظــر میرســد کــه پاســﺦ بــه ایــن دو ســوال منفــی باشــد ،زیــرا در
اغلــب گونههــای دیگــر موســیقی از جملــه جــاز و پــاپ ترانهســرایان
توانســته بودنــد شــعر فارســی را بــا آهنﮓهــای جــاز و پــاپ همنشــین
کننــد و از ســوی دیگــر شــاعران بســیار خــوﺏ و تصنیﻒســرایان
کمنظیــری از مشــروطه بــه بعــد همــواره در حــوزه موســیقی فعــال
بودنــد .پــﺲ دلیلــی وجــود نداشــت کــه اگــر ترانهســرایان بتواننــد
شــعر فارســی را بــا جــاز ســازگار کننــد ،ایــن ســازگاری بــا راک
ممکــن نباشــد .امــا دالیــل دیگــری وجــود داشــت کــه نمیتــوان بــه
آنهــا بیاعتنــا بــود.
نخســت اینکــه بخــش مهمــی از مخاطبــان موســیقی راک کــه در
کنســرتها شــرکت میکردنــد ،انبــوه خارجیهایــی بودنــد کــه
در ایــران زندگــی میکردنــد .کارمنــدان شــرکت نفــت از یکســو،
مستشــاران و نظامیــان آمریکایــی از ســوی دیگــر و هــزاران اروپایــی
انگلیســی زبــان کــه بــرای ســالها در ایــران زندگــی میکردنــد و
دیســکوها ،باشــگاهها ،بارهــا و رســتورانها و کافههــا و کابارههــای
مختلــﻒ را بــرای تفریــح انتخــاﺏ میکردنــد .بــه همیــن دلیــل بــود که
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حتــی رادیوهــای مختلــﻒ و تلویزیــون ثابــت پاســال مــدام موســیقی
فرنگــی پخــش میکــرد و انبوهــی از مــردم ایرانــی هــم مخاطبــان
آن بودنــد .از ســوی دیگــر تفــاوت مهــم موســیقی پــاپ و راک در
وجــه تالیفــی آن اســت؛ خواننــده و ترانــه راک بــا هــم پیونــد اساســی
دارنــد .محتــوای موســیقی وجــه الینفــک موســیقی راک اســت ،در
حالــی کــه در موســیقی پــاپ ایــن چنیــن نیســت .بســیاری از ترانههــای
موســیقی پــاپ کــه توســط یــک خواننــده بســیار سرشــناس خوانــده
شــده ،ممکــن اســت هیــچ ربطــی بــه ســایر ترانههایــش نداشــته ،یــا
حتــی بــا ســایر ترانههایــش تضــاد داشــته باشــد ،در حالــی کــه در
موســیقی راک چنیــن شــکلی وجــود نــدارد .شــاید از همیــن رو اســت
کــه میــان موســیقی راک و ترانــهاش پیونــدی وجــود دارد کــه ایــن
پیونــد نیازمنــد خالقیــت و نیــاز اســت.
بــه عبــارت دیگــر نیــاز بــه بیــان چیــزی اســت کــه موجــب آفرینــش
موســیقی خاصــی توســط ترانهســرا یــا گــروه راک میشــود .اهمیــت
ایــن ترانههــا بــه انــدازهای بــود کــه پدیــده کاور کــردن ترانــه یعنــی
خوانــدن اصــل ترانــه توســط گــروه یــا افــراد دیگــر بــه یــک اتفــاﻕ
در موســیقی راک تبدیــل شــد .بــه یــاد بیاوریــم کــه در دهــه 1960
و  1970هنــوز فاصلــه تکنولــوژی میــان گــوش مخاطــب و ســاز و
حنجــره گــروه راک بــه انــدازهای بــود کــه راحتتریــن راه بهــره
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بــردن از موســیقی حضــور یــک گــروه در ســالن بــود .هنــوز امــکان
ضبــط و پخــش خوبــی وجــود نداشــت و مخاطــب هــم اغلــب عــادت
داشــت تــا موســیقی را حضــوری ببینــد .بــه همیــن دلیل در کشــورهای
غیــر انگلیســی زبــان مثــل آلمــان و ایتالیــا و فرانســه و ژاپــن هــم
گروههــای محلــی موســیقیهای باندهــای سرشــناس راک را کاور
میکردنــد .بهــرام امیــن سلماســی در ایــن بــاره میگویــد« :دلیلــش
ایــن بــود کــه اوال مــردم نمیخواســتند؛ مــردم آن زمــان آهنﮓهایــی
را دوســت داشــتند کــه آهنﮓهــای روز بــود .گروههایــی هــم کــه
بودنــد همانهــا را فقــط اجــرا میکردنــد و بــه نظــر مــن هنــوز آن
تجربــه کافــی را موزیســینها پیــدا نکــرده بودنــد کــه بتواننــد آهنــﮓ
5
بســازند».
اسﻜورپیو در هتل مرمر

اعضــای گــروه اســکورپیو بــه هتــل مرمــردر میــدان فردوســی رفتنــد
و بــرای اجــرا در ســالن آن هتــل گفتوگــو کردنــد .ســالن هتــل در
زیــر زمیــن قــرار داشــت و امــکان اجــرا در آن بــود .از ســال 1350
گــروه کار خــودش را بــا دو ســه هفتــه «تــه دانســان» 6در ســالن هتــل
۵
۶

 ..ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ،ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ) (The Dancentﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻗﺺ ﻋﺼﺮﺍﻧﻪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﯼ

ﻋﺼﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻗﺺ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
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مرمــر آغــاز کــرد .براســاس توافقــی کــه میــان هتــل و گــروه صــورت
گرفتــه بــود ،آنهــا بایــد بــه میهمانــان برنامــه موســیقی عرضــه کردنــد.
وقتــی شــما بــه عنــوان گروهــی کــه در هتــل یــا رســتوران موﻇــﻒ
7
هســتید جمعیــت را ســرگرم کنیــد ،بایــد بــه آنهــا «ســاالد موســیقی»
بدهیــد .بــه مــرد چــاﻕ شــکمویی کــه آمــده اســت تــا بــا زن چهــل
ســالهاش برقصــد مربــوﻁ نیســت کــه شــما یــک گــروه راک هســتید،
او میتوانــد بگویــد کــه در آن روز شــما گــروه راک نیســتید ،بلکــه
همــان گــروه هتــل مرمــر هســتید .بایــد مثــل یــک دی جــی موســیقی
از پاســادوبل 8عهــد بــوﻕ بزنیــد تــا دمیــﺲ روســﺲ و راک انــد رول
و تــا «غریبــه در شــب فرانــک» 9ســیناترا تــا بیتلهــا و تــا رولینــﮓ
اســتونز و جلوتــر از ایــن نرویــد ،هنــوز مــا در ســال  1970هســتیم.
گــروه اســکورپیو اجــرای موســیقی را در هتــل مرمــر آغــاز کــرد کــه
هنــوز هــم در همــان میــدان فردوســی بــه همــان نــام شــناخته میشــود.
در آغــاز کار پولــی از ایــن برنامــه یــا برنامههایــی از ایــن دســت در
نمیآمــد ،امــا آن چیــزی کــه بــه دســت آمــده بــود ،تمرینهــای
فــراوان گــروه بــا همدیگــر بــود .تمرینهایــی کــه همــه اعضــا را
بــه اعضــای پیکــری واحــد تبدیــل میکــرد ،همــان کــه یــک بانــد
۷

۸
۹

Salad Music .

Paso Doble Music .

Strangers in the Night .

167

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

موســیقی بایــد باشــد.
ساﻟوﺕ ،فرﺡ شﻤاﻟی

نــه ،آدرس را غلــط نیامدیــد ،همیــن اســت .شــماره  236خیابــان فــرﺡ
شــمالی یا همان ســهرودی شــمالی .روی تابلو نوشــته اســت چلوکبابی
ســهروردی شــمالی .وارد چلوکبابــی کــه میشــوی کموبیــش شــبیه
همــه چلوکبابیهــای شــهر اســت .شــبیه «چاتانــوگا»« ،10پارادیــزو» 11و
بســیاری از رســتورانهایی کــه زمانــی دیســکو یــا دانســینﮓ بودنــد.
جایــی کــه دههــا دختــر و پســر جــوان میآمدنــد ،میرقصیدنــد
و موســیقی گــوش میکردنــد .بــا یقههــای بــزرگ ،شــلوارهای
پاچهگشــاد ،موهــای وزوزی دخترهــا ،دســتمال گــردن مــدل رامــش و
موهــای کوتــاه گوگوشــی یــا پســرهایی کــه ریششــان مثــل هیﭙیهــا
بلنــد بــود و یــک پیراهــن متقــال شــبیه دمیــﺲ روســﺲ پوشــیده بودند.
بعــد از رســتوران مرمــر ،گــروه اســکورپیو بــه ســالنی بــه اســم ســالوت
در خیابــان ســهروردی شــمالی فعلــی رفــت ،همــان جایــی کــه امــروز
۱۰

 ،Chatanooga .ﻧﺎﻡ ﯾﮏ ﺩﯾﺴﮑﻮﺗﮏ ﺩﻫﻪ  ۱۳۶۰ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ

۱۱

 ،Paradiso .ﻧﺎﻡ ﯾﮏ ﺩﯾﺴﮑﻮﺗﮏ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺩﺭ ﺁﳒﺎ ﺩﺍﺋﺮ

ﺟﺎﻡﺟﻢ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯽﻋﺼﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺖ.
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چلوکبابــی ســهروردی اســت .حــاال دیگــر گــروه آدمهای خــودش را
پیــدا کــرده بــود .کســانی کــه بــرای شــنیدن برنامــه و بــودن در فضــای
اســکورپیو بــه آنجــا میآمدنــد .گــروه یــک ســالی در ســالوت کار
و ســروصدای فراوانــی کــرد .نــام گــروه در میــان دوســتداران راک
پیچیــده بــود .شــمار بســیاری هــر شــب میآمدنــد و برنامــه آنهــا را
گــوش میکردنــد؛ هــر چــه تماشــاگران ویــﮋه طرفــدار آنهــا بیشــتر
میشــدند ،موفــق میشــدند تــا کارهــای بهتــری اجــرا کننــد .در
همیــن دوره بــود کــه آندرانیــک آســاطوریان کــه نوازنــده پیانــوی
گــروه بــود ،بــه علــت مشــغله کاریــش از آنــان جــدا شــد .امــا در
فضــای موســیقی مــدرن ایــران کــه همــواره ســهم بزرگی در پیشــرفت
موســیقی ایــران داشــت ،ارامنــه زیــادی بودنــد کــه بــه نوازندگــی
ســازها میپرداختنــد؛ وانیــک وارد گــروه شــد و بــه نواختــن پیانــو
پرداخــت.
«ســون ســول بــرادرز» 12گروهــی بودند که کامــران خاشــﻊ و مارتیک،
آندرانیــک و خســرو پیشــکاری ســاخته بودنــد و اغلــب مارتیک و گاه
گوگــوش خواننــده آنهــا بــود .ســفر گــروه ســون ســول بــرادرز کــه
همــراه بــا گوگــوش بــرای شــرکت در یــک کنســرت موســیقی در
13
بــرج ایفــل بــه پاریــﺲ رفتــه بودنــد ،باعــث شــد دانســینﮓ «تومبــا»
Seven Soul Brothers . ۱۲

۱۳

Tumba .
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در درایویــن ســینما ونــک 14بــه ســراﻍ اســکورپیو بیایــد و از آنهــا
دعــوت کنــد کــه در ســالن تومبــا برنامــه اجــرا کننــد .ســالنی کــه
شــمار بســیاری از دوســتداران موســیقی غربــی بــه آنجــا میرفتنــد تــا
از برنامــه موســیقی آن اســتفاده کننــد .اســکورپیو در ایــن دوره تمرکز
خــود را روی گروههــای مختلــﻒ بیشــتری گذاشــت .آنهــا بــه اجــرای
کارهایــی از بیتلهــا ،رولینــﮓ اســتونز ،گــروه انیمالــز کــه آن روزهــا
درخشــیده بودنــد و مــودی بلــوز میپرداختنــد.
اگرچــه ســلیقه اعضــای گــروه در انتخــاﺏ گروههــای محبوبشــان
متفــاوت بــود ،امــا در مجمــوع بهترین موســیقیهای راک در فهرســت
کارهــای محبــوﺏ آنــان قــرار میگرفــت .بهــرام ســعیدی بیشــتر نــام
رولینــﮓ اســتونز ،بیتلهــا و مــودی بلــوز را میبــرد ،امــا عینــی عاشــق
دیــﭗ پارپــل بــود ،از «جــﻒ بــک» 15و لــد زپلیــن خوشــش میآمــد
و گروههایــی مثــل فرانــک زاپــا 16و امثــال آنهــا را ترجیــح مــیداد.
گــروه از طریــق فروشــگاههای مختلــﻒ صفحههــای ایــن گروههــا
را در ایــران بــه دســت مــیآورد ،از نشــریات خارجــی اســتفاده و
اخبــار آنهــا را دنبــال میکــرد .از ســوی دیگــر ،مجــالت مختلــﻒ
ایرانــی از جملــه ﺗﻤﺎﺷــﺎ و ﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ و ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻫﻔﺘﮕــﻰ و بســیاری از
۱۴

Vanak Drive-in Cinema .

۱۶

Frank Zappa .

۱۵

Jeff Beck .
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نشــریات دیگــر معمــوال خبرهــا و اطالعــات موســیقی راک را منتشــر
میکردنــد .تلویزیــون نیــز اگرچــه بیشــتر از همــه بــه موســیقی پــاپ
توجــه داشــت و آن را پخــش میکــرد ،امــا گاه در البــهالی برنامههای
پــاپ خــود ،موســیقی راک را پخــش میکــرد کــه توســط اعضــای
گروههــای آن روزهــا تولیــد میشــد .امــا بیــش از همــه رادیــو ایــران
فضــا را بــرای پخــش موســیقی راک آمــاده میکــرد .امیــن سلماســی
میگویــد« :بیشــتر وقتمــان را میگذاشــتیم بــرای ضبــط رادیویــی و
17
آهنﮓهایــی کــه از رادیــو پخــش میشــد».
مخاطبــان موســیقی راک فــراوان بودنــد .اجتمــاع گروههــای راک در
تــاالر محمدرضــا شــاه ( )1345و امجدیه ( )1346و منظریــه ( )1353با
جمعیتــی بیــن هفــت تــا ده هــزار نفــر نشــان میدهــد کــه ایــن گروههــا
در میــان جوانــان طرفــداران زیادی داشــتند .از طرف دیگــر در کلوپ
آلمانیهــا( 18ژرمــن کالﺏ) نیــز گروههــای مختلــﻒ کنســرتهای
خــود را بــا جمعیــت فــراوان برگــزار میکردنــد .جمعیتــی کــه در
همــه ابعــاد فقــط بــا واژه «قابــل توجــه» قابــل بیــان اســت .کلــوپ
آلمانیهــا (روبــهروی هتــل هیلتــون) بــه موســیقی راک اختصــاﺹ
داشــت و فقــط گروههــای راک در آن برنامــه اجــرا مــی کردنــد.
۱۷
۱۸
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پایان اسﻜورپیو

گــروه اســکورپیو بــه طــور جــدی از ســال  1350تــا  1354کار کــرد.
در ســال  1354بهــرام ســعیدی تصمیــم گرفــت کــه بــه ایتالیــا بــرود.
او کــه در آن زمــان گیتــار مــیزد و میخوانــد ،بــه دعــوت یکــی
از باندهــای ایتالیایــی کــه در فصــل کارشــان در ایــران بــا او رابطــه
داشــتند ،تصمیــم گرفــت بــه ایتالیــا بــرود و در آن گــروه بــه نواختــن
موســیقی ادامــه دهــد .او اســکورپیو را تــرک کــرد ،در ایتالیــا بــه
نواختــن موســیقی پرداخــت و در همانجــا بــه تحصیالتــش ادامــه
19
داد .بــا رفتــن بهــرام ســعیدی ،شــیدرﺥ محقــق کــه در گــروه «مامیــز»
گیتــار مــیزد ،بــه اســکورپیو پیوســت .آنهــا گیتاریســت دیگــری بــه
نــام بیــﮋن علیمحمــدی را وارد گــروه کردنــد .عینــی و امیــن سلماســی
تصمیــم گرفتنــد گــروه را کامــال بــه ســمت راک ببرنــد .در همیــن
حــال اریــک آرکونــت نیــز از گــروه جــدا شــد .آوردن نوازنــده
دیگــری بــرای پرکاشــن مشــکل گــروه را حــل نکــرد .نوازنــده جدیــد
نمیتوانســت جــای اریــک سیاهﭙوســت را بگیــرد کــه طــی چهار ســال
بــا گــروه هماهنــﮓ شــده بــود .آنهــا یکی دو ســالی بــا همیــن وضعیت
لنﮓلنــگان پیــش رفتنــد .امــا مشــکل فقــط رفتــن ایــن افــراد نبــود.
شــاید رفتــن ایــن افــراد ناشــی از مشــکل بزرگتــری بــود؛ موســیقی
۱۹

Mummies .
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پــاپ در دهــه  1350درخشــیده بــود و در مســابقه اقتصــادی میــان
موســیقی پــاپ و راک نوازنــده و خواننــده نمیتوانســت بــه راک
وفــادار بمانــد .بــازار موســیقی دیگــر جــواﺏ نمــیداد .کیوانشــکوه
در ایــن بــاره میگویــد« :بحــث عرضــه و تقاضــا و پولســازی کار
اســت .پــاپ یــک موســیقی تجارتــی اســت ،همــه جــای دنیــا .حــاال
ممکــن اســت ســطحش فــرﻕ کنــد .البتــه اســتقبال هــم میشــد ،چــون
پولســازی میکــرد .مثــال مــا تــوی کالﺏ میزدیــم و شــبی 50
تومــان میگرفتیــم ،ولــی وقتــی میرفتــی بــرای برنامــه پــاپ شــبی
هــزار تومــان میگرفتــی .بــه همیــن دلیــل گروههــا پاشــیده شــدند.
خوانندههــا ایــن افــراد را جــذﺏ خودشــان کردنــد .چــون بیشــتر کار
داشــتند و پــول بیشــتری طبعــا میگرفتنــد 20».بــه گفتــه بهــرام امیــن
سلماســی در ســال  1354گــروه بــه چنــد قســمت تقســیم شــد .عینــی
نیــز پــﺲ از بهــرام ســعیدی بــا ژاپنیهــا قــراردادی بســت و بــه توکیــو
رفــت .بــا رفتــن او کار گــروه دیگــر تمــام شــده بود .اســکورپیو شــاید
یکــی از کمنظیرتریــن گروههایــی بــود کــه اعضــای آن توانســتند
چهــار ســال بــا هــم کار کننــد و بــه اجــرای موســیقی گروههــای
راک دســت بزننــد .ســعیدی میگویــد« :ایــن اســکورپیو تــا زمانــی
کــه مــن مانــده بــودم ایــران ،چهــار ســال بــا هــم کار کردیــم کــه
ایــن مــدت بســیار نــادر بــود .خوششانســی اســت .چــون بچههــای
۲۰
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مــا آدم حســابی بودنــد .بقیــه باندهــا ایــن قــدر دوام نمیآوردنــد».
کیوانشــکوه بــه عنــوان یــک تجربــه تمــام شــده بــه گذشــته کاریــش
نــگاه میکنــد و میگویــد« :یــک دوره تاریخــی بــود بــرای تاریخــی.
یــک تجربــه بــود .چیزهــای بــد هــم حتمــا داشــته .چــون مجموعــه
زندگــی یــا همیــن چیزهــای بــد و خــوﺏ اســت .منتهــی مــا ســعی
کردیــم خوﺏهایــش را یــاد بگیریــم ،کمتــر ســراﻍ بدهایــش رفتیــم.
22
فکــر میکنــم البتــه».

21

بﭽه بورژﻭاهای عوﺿی یا نوآﻭران بزرگ؟

آیــا مخاطبــان موســیقی راک در دهــه چهــل یــک مشــت بچــه
بــورژوای شــمال شــهر نشــین بودنــد کــه فــارﻍ از فالکــت و مشــکالت
عمومــی مــردم دوســت داشــتند در نایــت کالﺏهــا بزننــد و برقصنــد و
خــوش بگذراننــد؟ یــا بخشــی از جامعــه مــدرن بودنــد کــه پیشــگامان
اتفاقــات تــازه شــده بودنــد؛ آزادی فــردی میخواســتند و از دســت
نســل قبلــی خســته شــده بودنــد و کورهراههــای ســنگالﺥ را صــاف
میکردنــد تــا نســلهای بعــدی بیاینــد و موســیقی جدیــد و فرهنــﮓ
تــازهای را ایجــاد کننــد؟ بــه نظــر میرســد بهراحتــی بــه پاســﺦ
۲۱

۲۲

 .ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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مناســب نخواهیــم رســید .اگــر فــرﺽ کنیــم کــه ایــن گروههــا بچــه
پولدارهایــی متفــاوت بــا فضــای عمومــی جامعــه بودنــد ،بایــد بﭙذیریم
کــه همیــن اســتدالل دربــاره موســیقی پــاپ ،موســیقی کالســیک،
موســیقی ســنتی ،هنرهــای مــدرن ،ســینمای روشــنفکرانه و همــه
رســانههای گروهــی هــم صــدﻕ میکنــد.
محســن مخملبــاف کــه زمانــی بهشــدت مذهبــی بــود در مصاحبــهای
بــا ماهنامــه ســینمایی فیلــم گفتــه بــود ،وقتــی قبــل از انقــالﺏ از جلــوی
ســینما میگذشــتم ،گوشهایــم را میگرفتــم تــا صــدای موســیقی
را نشــنوم .او پــﺲ از انقــالﺏ ایــران نخســت بــه ســاختن فیلمهایــی بــا
موضوعــات مذهبــی پرداخــت و کوشــید تــا موضوعاتــی ماننــد معجزه
را در فیلــم دو چشــم بیســو و یــا توبــه را در فیلمهــای توبــه نصــوﺡ
و اســتعاذه نشــان دهــد .امــا هشــت ســال از انقــالﺏ نگذشــته بــود کــه
نــه فقــط بــه ســوی ســینمای مــدرن رفــت ،بلکــه همــه گذشــته خــود را
نقــد کــرد .همیــن اتفــاﻕ بــه شــکل دیگــری دربــاره محمدعلــی نجفــی
ســازنده فیلــم جنــﮓ اطهــر افتــاد کــه فیلمــی بــا حــال و هــوا و فضــای
انقالبــی و مذهبــی بــود .نجفــی در فیلــم گــزارش یــک قتــل بــه ســوی
ســینمای خالــص رفــت و نــگاه مــدرن را نســبت بــه ســنتگرایی
پیشــین خــود ترجیــح داد.
از یــاد نمیبریــم کــه در دهــه  1350تلویزیــون ایــران کــه از غنیتریــن
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تلویزیونهــای آســیایی در نمایــش آثــار خــوﺏ تصویــری و انــواع
موســیقی بــود ،توســط بخــش مهمــی از مــردم مذهبــی کشــور ممنــوع
شــمرده میشــد .موســیقی پــاپ و راک و حتــی ســنتی نیــز نــه فقــط
توســط مــردم مذهبــی ،بلکــه توســط روشــنفکران چــﭗ نیــز غربــی و
بورژوایــی تلقــی میشــدند .حتــی افــرادی مثــل پرویــز صیــاد کــه
خودشــان در تلویزیــون ملــی ایــران کار میکردنــد ،وقتــی بــه نقــد آن
میپرداختنــد ،آن را رســانه نوکیســهها و غرﺏزدههــا میدانســتند
و در آثــاری ماننــد مجموعــه بســیار تاثیرگــذار و عامــه پســند ﺻﻤــﺪ
درســتی و راســتی را نــزد روســتائیان پاکــدل جســتوجو میکردنــد،
یعنــی همانهــا کــه بــه نفــﻊ ســنت و علیــه مدرنیســم انقــالﺏ کردنــد.
شــاید بــرای پاســﺦ دادن بــه ســووالی کــه مطــرﺡ اســت بایــد هــر دو
ســویه را در نظــر بگیریــم.
از یــک ســو اگــر موســیقی راک دهــه  1340و  1350را موســیقی
گروههــای اجتماعــی بــورژوای ثروتمنــد بدانیــم و بــه همیــن دلیــل
آن را انــکار کنیــم ،بــه انــکار اغلــب پدیدههــا و رســانههای دنیــای
مــدرن میرســیم و ایــن بــه معنــای نفــی هــر نــوع نــگاه مــدرن اســت و
از ســوی دیگــر بــه یــاد بیاوریــم کــه همــان ســینمای نخبهگــرای قبــل
از انقــالﺏ ایــران بــا فیلمهــای مهرجویــی و شــهیدثالث و تقوایــی و
بیضایــی یــا گرافیــک مــدرن ممیــز و مجسمهســازی مــدرن تناولــی
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یــا نقاشــیخط مــدرن یــا طنــز مــدرن مجابــی و شــاپور یــا شــعر مــدرن
شــاملو و نیمــا یــا داســتان مــدرن بهــرام صادقــی و موســیقی راک دهــه
 ،1350همــان ســینمای عامهپســند مــدرن دهــه  1360ایــران شــد و
موســیقی راک اســکورپیو و فرهــاد و کــورش یغمایــی همان موســیقی
شــد کــه در دهــه  1380توســط نامجــو و کیوســک و اوهــام و دههــا
گــروه موســیقی راک ایرانــی بــه محبوﺏتریــن موســیقی جوانپســند
در ســطحی گســترده تبدیــل شــد.
آرش ســبحانی کــه در دهــه  1380گــروه کیوســک را بــه عنــوان
یکــی از فعالتریــن گروههــای موســیقی راک بنیــاد گذاشــت،
موســیقی راک دهــه  1340را پیشــتاز موســیقی راک جدیــد ایــران
میدانــد ،او میگویــد« :مــن فکــر میکنــم وجــود افــرادی مثــل
عیــناﷲ کیوانشــکوه و شــیدرﺥ محقــق کــه از نســل قبــل بودنــد و
تجربههایشــان را بــه نســل بعــد موزیســینها بــدون هیــچ چشمداشــتی
منتقــل کردنــد ،خیلــی تاثیرگــذار بــود .بعــد گــروه اوهــام ،شــهریار
مســرور و موزیســینهایی مثــل رامیــن بهنــا ایــن تجربیــات را در
کارهایشــان منعکــﺲ کردنــد و فروشــگاه بتهــوون چمــنآرا و بقیــه
کســانی کــه در عرصههــای دیگــر موســیقی از ضبــط تــا پخــش
دســتاندر کار بودنــد ،ایــن حرکــت را توســعه دادنــد 23».امــا خــود
ســعیدی و امیــن سلماســی و کیوانشــکوه کــه توســط ســبحانی بــه
۲۳
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عنــوان پیشــتاز تلقــی میشــوند ،بــا کمــی تردیــد بــه گذشتهشــان
نــگاه میکننــد.
بهــرام ســعیدی میگویــد« :یادتــان نــرود ایــن نوآوریهــا وقتــی
اتفــاﻕ میافتــد در ســطح وســیﻊ اتفــاﻕ نمیافتــاد .ایــن موســیقی کــه
مــن میگویــم و دنبالهروهایــی کــه داشــتیم و ایــن کالﺏهایــی کــه
اســم میبــرم همــه در شــمال شــهر بــود 24».بهــرام امیــن سلماســی
کمــی خوشــبینانهتر میگویــد« :مــا خودمــان شــاهد بودیــم در
نایــت کالﺏهــا ،تــوی کنســرتها ،افــراد بــا ســنین مختلــﻒ شــرکت
میکردنــد و از ایــن نــوع موســیقی لــذت میبردنــد 25».بهــرام ســعیدی
فضــا را بیشــتر بــاز میکنــد و میگویــد« :بیشــترین مخاطبــان مــا طبقــه
تینایجــر بودنــد .یعنــی شــنوندهها مابیــن دوازده ســیزده ســاله بــود
تــا  30ســاله؛ زیــاد هــم بودنــد .رویدادهــای فرهنگــی زیــادی اتفــاﻕ
میافتــاد .مــا هــم شــرکت میکردیــم .مثــال وقتــی نفــت گــران شــد،
یکدفعــه همــه جــا بــزن و بکــوﺏ بــود و مــا چــون معــروف بودیــم مــا
را میبردنــد بــه آبــادان و خرمشــهر و خــارک و ایــن طــرف و آن
طــرف .بعــد از آن بــود کــه یــک کنســرت بــزرگ اتفــاﻕ افتــاد در
منظریــه .ســه شــبانه روز بــود و همــه خوانندههــای معــروف بودنــد .از
گوگــوش تــا همــه آمدنــد .از صبــح تــا شــب موســیقی اجــرا میشــد
۲۴
۲۵

 .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ،ﻫﻤﺎﻥ.
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کــه مــا هــم در آنجــا شــرکت کردیــم».

26

امــا کامــران خاشــﻊ ،عضــو گــروه ســون ســول بــرادرز کــه پــﺲ از
مــدت کوتاهــی فعالیــت در گروههــای راک ،بــه ایتالیــا رفــت و در
آنجــا موســیقی علمــی خوانــد و بــه کار موســیقی کالســیک پرداخت،
در گفتوگــوی خــود بــا رادیــو زمانــه نظــر دیگــری دارد« :موقعــی
کــه در ایــران بــودم بــه خاطر شــرایط شــخصی خــودم ،کشــش زیادی
بــه طــرف موســیقی کالســیک غربــی و کال موســیقی غربــی داشــتم و
حــﺲ میکــردم موســیقی ایرانــی بــه خاطــر نــوع اجــرا و آنطــوری
کــه نشــان داده میشــد ،یــک موســیقی نحیــﻒ و یکصدایــی و
بــه صورتــی عقبافتــاده اســت .یکســری آدم بااســتعداد بودیــم
کــه دور هــم جمــﻊ شــده بودیــم و در زیــر زمیــن بچههــا موســیقی
گــوش میکردیــم .عیــن آن موســیقیهایی را کــه خیلــی دوســت
داشــتیم و در ایــران ایــن نــوع موســیقی را خیلــی کــم میپســندیدند،
مثــل موســیقی ری چارلــز و «آفریقایــی ـ آمریکایــی» آن زمــان ،کار
میکردیــم .از ایــن کار مــا اســتقبال میشــد ولــی بــه هــر حــال کاری
بــود کــه بــرای آن موقــﻊ خــوﺏ بــود امــا در آن زمــان از نظــر سیاســی
اجتماعــی ،حالــت غیــر طبیعــی داشــت .بــه نوعــی بــرای خودمــان و
بچههــای بــورژوا و خارجیهــا در شــمال تهــران یــک «اروپــا» درســت
کــرده بودیــم ...موقعــی کــه آمــدم ایتالیــا ،دیــدم بچههایــی کــه آنجــا
۲۶

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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ســاز میزننــد از نظــر تکنیــک و تمیــزی کار ،خیلــی کمتــر از مــا
آمادگــی دارنــد .ولــی مــا ســعی میکردیــم کﭙــی کنیــم و صددرصــد
بتوانیــم عیــن اصــل را ارائــه دهیــم ...ایــن را موقعــی کــه آمدیــم
اروپــا کشــﻒ کردیــم .ســال  1968در اروپــا اتفاقــات جدیــدی افتــاد.
حتــی صحبــت از یــک انقــالﺏ بــود .در آمریــکا در دانشــگاه برکلــی
اتفاقــات زیــادی مثـ ً
ال در اعتــراﺽ بــه جنــﮓ ویتنــام افتــاد .بــرای مــا
ایــن موســیقی نماینــده آزادی بــود کــه در ایــران نداشــتیم و احســاس
میکردیــم بــا ایــن تیــﭗ موســیقی از نظــر فرهنگــی خیلــی بــه آنهــا
نزدیــک هســتیم .ولــی از یــک طــرف هــم افــادهای و متکبــر بودیــم؛
یعنــی فکــر میکردیــم نســبت بــه آنهایــی کــه کارهــای محلیتــر
27
انجــام میدهنــد ،خیلــی کار مهمــی میکنیــم».
بــه نظــر نمیرســد بهســادگی بتــوان بــه پاســخی کامــل رســید؛ شــاید
چنیــن پاســخی وجــود نداشــته باشــد .تردیــدی نیســت کــه بســیاری
از دوســتداران موســیقی راک ایرانــی خــود را مدیــون اســکورپیو
و گروههــای راک اولیــه میداننــد و شــکی هــم نیســت کــه ایــن
گروههــا مثــل اغلــب پیشــتازان در هــر حــوزهای در زمــان خودشــان
نخبههــا ،تحفههــا و غرﺏزدههایــی تلقــی میشــدند کــه بــه جــای
توجــه بــه فرهنــﮓ و میــراث بومیشــان ،بــه تقلیــد از غــرﺏ دســت
۲۷

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺧﺎﺷﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺝ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺮﺥ
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میزدنــد .امــا در هــر حــال بــه ایــن موضــوع بایــد پاســﺦ بدهیــم کــه
آیــا غــرﺏ و جنبشهــای مهــم فرهنگــی و هنــری آن حــرف مهمــی
بــرای مــا نداشــت؟
کوچههای باریﻚ ﻭ ﺧونههای تاریﻚ

وقتــی فرهــاد مهــراد کــه از مهمتریــن چهرههــای گروههــای راک
بــود ،شــروع بــه خوانــدن ترانههــای فارســی کــرد ،بســیاری از
مخاطبــان راک بــه ســوی ایــن صــدای تــازه متمایــل شــدند .کمکــم
مخاطبانــی کــه ترجیــح میدادنــد فقــط بــه بازخوانــی گروههــای
کالســیک راک گــوش کننــد ،صــدای گروههــای راک را از
صفحههــا و نوارهــای کاســت شــنیدند و در کنســرتهایی حاضــر
شــدند کــه خواننــدگان راک فارســی برگــزار میکردنــد .کمکــم
دوره تــازهای در موســیقی راک ایرانــی آغــاز شــد .صفحــه جمعــه
و شــبانههای فرهــاد پشــت شیشــه صفحــه فروشــیهای شــهر توجــه
بســیاری از معترضــان وضعیــت را بــه خــود جلــب میکــرد .او کــه در
ترانــهاش جملــه «یــه عالــم نفــت توشــه» را تکــرار میکــرد و مــردم را
بــه یــاد سیســتمی مینداخــت کــه بــا کوچههــای باریــک و خانههــای
تاریــک بــه اتــکای چراغــی کــه بــا نفــت میســوزد ،عمــرش ادامــه
دارد .روی جلــد صفحــه فرهــاد تصویــر یــک جــک پــات بــود کــه در
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آن ســکه یــک تومانــی شاهنشــاهی بــه صــورت ســروته تصویــر شــاه
را نشــان مــیداد؛ گویــی فرهــاد خبــر ســقوﻁ حکومــت را مــیداد.
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تﺼاﻭیر فﺼل سوم

ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ :ﻭﺍﻧﯿﮏ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﻣﯿﻦﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺍﺭﯾﮏ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﻌﯿﺪﯼ ،ﻋﯿﻨﯽ ﮐﯿﻮﺍﻧﺸﮑﻮﻩ ،ﺳﺎﻝ
۱۳۵۴

ﻋﯿﻦﺍﷲ ﮐﯿﻮﺍﻧﺸﮑﻮﻩ )ﻋﯿﻨﯽ( ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭﺍﻣﺰ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ
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ﺑﻬﺮﻭﻥ ﺍﻣﯿﻦﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﻣﯿﻦﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺷﯽ

ﮐﻠﻮﺏ ﺁﳌﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ﺭﻭﺩﺭﺭﻭﯼ ﲤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ .ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻣﯿﺪﻫﺎﺷﻤﻠﻮ

ﻭ ﻓﺮﯾﺪﻩ ﺻﺎﺭﻣﯽ
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ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺴﯿﻨﮓ ﺗﻮﻣﺒﺎ .ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ

ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺳﻌﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﮐﻠﻮﺏ ﺁﳌﺎﻧﯽﻫﺎ .ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ
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ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ﺩﺭ ﮐﻠﻮﺏ ﺁﳌﺎﻧﯽﻫﺎ .ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ :ﻭﺍﻧﯿﮏ ،ﺳﻌﯿﺪﯼ ،ﺍﺭﯾﮏ ،ﺑﻬﺮﺍﻡ
ﺍﻣﯿﻦﺳﻠﻤﺎﺳﯽ .ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ

ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﺮﯾﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻝ  .۱۳۵۳ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺳﮑﻮﺭﭘﯿﻮ
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ

اﺯ راک کاﻭر تا راک فارسی
همزمــان بــا افــول موســیقی ســنتی و حرکــت تسلســلوار آن در قواعــد
خشــک و منســوﺥ و کســلکننده پیشــینیان ،و ﻇهــور موســیقی پــاپ
کمرمــق ،موســیقی راک نــه فقــط بــرای جــوان ایرانــی بــه منزلــه
ســوار شــدن بــر موجــی جهانــی بــود ،بلکــه بــه نوعــی نشــانه اعتــراﺽ
بــه وضــﻊ موجــود موســیقی نیــز قلمــداد میشــد .موســیقی کــه قشــر
جــوان ،تحصیلکــرده و متجــدد آن دوره را از خــود رانــده بــود،
حــاال در طفــل نــوزای موســیقی راک هــر آنچــه را کــه نیــاز داشــت
مییافــت .گروههــای نوپــای موســیقی راک نیــز بــا فهــم ایــن مطلــب
در جــدا کــردن خــود از بدنــه موســیقی موجــود در ایــران کوشــیدند.
عمــده فعالیــت ایــن گروههــا معطــوف بــه کاور کــردن آثــار مطــرﺡ
راک جهانــی میشــد .پــا بــه هــر باشــگاهی کــه میگذاشــتی ،نــوای
آشــنای گروههــای راک غربــی و بخصــوﺹ بیتلهــا طنینانــداز
بــود .از ســوی دیگــر کمکــم از ســوی گرداننــدگان کالﺏهــا و
هتلهــا ،پــای گروههــای پــاپ اروپایــی (البتــه نــه گروههــای درجــه
یــک و مطــرﺡ) از کشــورهای انگلســتان ،ایتالیــا ،یونــان ،فرانســه و
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حتــی کشــوری آســیایی مثــل کــره ،بــه ایــران بــاز شــد و همیــن امــر
در تاثیرپذیــری صــرف گروههــای راک ایرانــی از آثــار غربــی
تاثیرگــذار بــود .گروههــای راک ایرانــی رســالت خــود را خوانــدن
ترانههــای بتهــای خــود میدانســتند و بازخوانــی مــو بــه مــوی آثــار
گروههــای مطــرﺡ اروپایــی را بــه ســاخت و عرضــه راک فارســی و
ایرانــی شــده ترجیــح میدادنــد .مخاطــب نیــز همیــن را میپســندید و
همراهشــان بــود .امــا یــک خصلــت دیگــر گروههــای راک ایــن بــود
کــه اگــر چــه در دهــه  1340بــازار نســبتا خوبــی داشــتند ،امــا بــازار
مصــرف عمومــی ،صفحــه ،جمعیــت فــراوان کنســرتها و ســفرهای
فــراوان را نداشــتند .شــمار کمــی بچــه پولــدار و روشــنفکر و دانشــجو
از ایــن موســیقی اســتقبال میکــرد ،امــا بــازار موســیقی پــاپ پرفــروش
بــود .از همیــن رو اغلــب گروههــای راک ،محــل تربیــت بهتریــن
خواننــدگان و نوازنــدگان موســیقی پــاپ بودنــد .کســانی کــه شــاید
تــا پــﺲ از رفتــن بــه گروههــای پــاپ یــا شــناخته شــدن بــه عنــوان
خواننــده درجــه اول پــاپ کشــور هنــوز بــه موســیقی راک عالقــه
داشــتند و آن را جــدی میگرفتنــد.
گربههای سیاه ،گربههای ایرانی

وقتــی کودتــای  28مــرداد  1332رﺥ داد ،یعنــی همــان زمانــی کــه
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دکــه کتابفروشــی کریــم چمــنآرا را آتــش زدنــد و او را بــه زنــدان
بردنــد ،ســرهنﮓ محمــد درمبخــش از ارتــش بیــرون آمــد تــا بــه جای
جنگیــدن بــا مخالفانــی کــه بــا حکومــت پهلــوی در جــدال بودنــد،
فیلــم تبلیغاتــی ملــی میهنــی بســازد .او در فیلــم میهنپرســت بــه تشــویق
احساســات ملــی میهنــی پرداختــه بــود .فیلــم کــه در اســتودیوی ارتــش
و بــا کمــک ارتــش ســاخته شــده بــود عــالوه بــر نمایــش عمومــی بــا
هــدف تهییــﺞ ســربازان در پادگانهــا هــم نمایــش داده شــد .هیــچ
وقــت معلــوم شــد کــه آیــا ایــن اقــدام درمبخــش یــک عمــل دولتــی
بــود یــا او میخواســت از فضــای ســینما بــرای تجــارت و زندگــی
اســتفاده کنــد .قصــد او هرچــه بــود ،بعــدا بــه واردات فیلمهــای
خارجــی روی آورد و بــه کار حرفــهای در ســینما پرداخــت .یــک
ســال بعــد ،یعنــی زمانــی کــه کریــم چمــنآرا صفحــه فروشــی خودش
را بــرای فــرار از دردســرهای سیاســی کتابفروشــی روشــنفکری دائــر
کــرده بــود ،ســرهنﮓ گلســرخی دومیــن افســر ارتــش بــود کــه در
اســتودیوی ارتــش فیلمــی کمــدی بــه نــام نقلعلــی ســاخت .در ایــن
فیلــم تفکــری نقــش جوانــی بیمبــاالت را بــازی میکــرد کــه بــه
دلیــل بینظمیــش دختــری را کــه دوســت داشــت بــه او نمیدادنــد
(داســتان حســن کچــل) امــا ســربازی او را بــه شــخصیتی منظــم تبدیــل
کــرد تــا بــه خواســتهایش برســد .شــخصیت کمــدی بازیگــر فیلــم
بســیاری را خندانــد و نشــان داد کــه ســربازی رفتــن فوایــد زیــادی
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دارد.
در همــان ســال ســرهنﮓ محمــد شــبپره ســومین ارتشــی بــود کــه
از ارتــش بیــرون آمــد و بــا ایجــاد یــک اســتودیوی فیلمســازی بــه
نــام «ری فیلــم» فیلــم موزیــکال ﻋــﺮﻭﺱ ﺩﺟﻠــﻪ را ســاخت .نصــرت
اﷲ محتشــم ،کارگــردان فیلــم ،از چهرههــای شــناخته شــده تﺌاتــر
بــود .فیلــم متاثــر از فیلمهــای هالیــوودی موزیــکال بــود و البتــه بــه
گفتــه مســعود مهرابــی نویســنده کتــاﺏ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ فیلمــی
ضعیــﻒ و بیمایــه .1شــهرام شــب پــره ،پســربچه هفــت ســاله آقــای
تهیهکننــده ،در فیلــم بــازی میکــرد .در همیــن دوره ،در حالــی کــه
مرتضــی حنانــه آهنگســاز صاحبنــام و بــزرگ ایرانــی کــه هنــوز نــه
بــزرگ و نــه صاحــب نــام بــود ،تنظیــم و اجــرای موســیقی نمایــش
نــزاع عزرائیــل و شــیطان را بــه کارگردانــی ســرهنﮓ محمــد شــبپره
نوشــته بــود ،حنانــه بــه پیشــنهاد شــبپره بــراﻱ فیلــم تاریخــﻲ ﺑﻬﻠــﻮﻝ،
ﺩﻳﻮﺍﻧــﻪ ﻋﺎﻗــﻞ (صــادﻕ بهرامــﻲ )1336 ،یــک ســمفونﻲ نوشــت کــه
همــراه گروهــش در اســتودیو پــارس فیلــم آن را تنظیــم و اجــرا کــرد.
ســرهنﮓ شــبپره از همیــن موســیقﻲ بــراﻱ فیلــم دیگــرش ﻋــﺮﻭﺱ
ﺩﺟﻠــﻪ (نصــرت اﷲ محتشــم )1333 ،اســتفاده کــرد .حنانــه پــﺲ از
گرفتــن بــورس تحصیلــﻲ بــه ایتالیــا و واتیــکان رفــت .فیلــم ﺑﻬﻠــﻮﻝ
 . ۱ﻣﻬﺮﺍﺑﯽ ،ﻣﺴﻌﻮﺩ .ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  ،۱۳۵۷ﭺ ﺷﺸﻢ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﻮﻟﻒ،

ﺑﻬﺎﺭ  ،۱۳۷۰ﺹ .۶۷
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بــه کارگردانــی و بــازی صــادﻕ بهرامــی در نقــش بهلــول در ســال
 1336ســاخته شــد .فیلــم اثــری موزیــکال بــود کــه در آن  18قطعــه
موســیقی و نــه اجــرای رقــص قــرار داده شــده بــود .فخــری خــوروش
اولیــن تجربــه ســینماییاش را در ایــن فیلــم انجــام داد .فیلــم اثــری
اتراکســیون از کار درآمــد کــه بــه تقلیــد از فیلمهــای موزیــکال دهــه
 13950آمریکایــی ســاخته شــده بــود .آنهــا بهتریــن و ارزانتریــن راه
عرضــه موســیقی و رقــص را در ســینمای تﺌاتــری موزیــکال یافتــه
2
بودنــد ،ماننــد «هیــچ تجارتــی مثــل نمایــش نیســت»
کــه عــالوه بــر ارائــه دههــا موســیقی و رقــص ،داســتانی را هــم
میگفتنــد ،همــان شــیوهای کــه در ســینمای هنــد بــرای همــه تاریــﺦ
آن ســینما مانــدگار شــد.
میتوانیــم چنیــن نتیجــه بگیریــم کــه محمــد شــبپره ،تهیهکننــده فیلــم
و نمایــش کــه نمیدانیــم چــرا بــه ارتــش رفتــه بــود ،فیلمنامهنویــﺲ،
آهنگســاز ،نوازنــده پیانــو و شــاعر برخــی از ترانههــا ،همــراه بــا
همســرش کــه هــر چــه جســتوجو کردیــم نامــش را نیافتیــم ،امــا
میدانیــم کــه معلــم موســیقی بــود ،چهــار فرزنــد داشــتند بــه نامهــای
شــهبال ( ،)1324شــهرام( )1326شــهناز و شــهنام .شــهبال شــبپره در
 ۲ﻫﯿﭻ ﲡﺎﺭﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﳕﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ) (There is no business Like show Businessﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮ

ﻻﻧﮓ ،ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺮﯾﻠﯿﻦ ﻣﻮﻧﺮﻭ ﻭ ﺩﺍﻧﻠﺪ ﺍﻭﮐﺎﻧﺮ ،۱۹۵۴ ،ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺼﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯼ ﭘﺮﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺯﯾﮑﺎﻝ

ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻬﻬﺎﯼ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﺭﻗﺺ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮﺩ.
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ســن شــش ســالگی آموختــن موســیقی را در خانــهای اهــل موســیقی
آغــاز کــرد .امــا شــهرام کــه اخالقــش بــا ســاز پــر شروشــوری بــه نــام
درامــز جورتــر بــود ،از  13ســالگی بــه نواختــن درامــز پرداخــت.
شــاید شــهبال شــبپره کــه بــه عنــوان «پدرخوانــده موســیقی راک
ایــران» عالقهمنــد اســت و چــه بســا کــه ایــن عنــوان چنــدان هــم نابجــا
نباشــد ،بــرای تحصیــل بــه انگلســتان فرســتاده شــد و در یکــی از
3
دانشــکدههای موســیقی انگلســتان مشــغول بــه تحصیــل شــد.
او پــﺲ از بازگشــت بــه ایــران گروهــی بــه نــام گربههــای ســیاه (بلک
کتــز) تشــکیل داد کــه تــا ســالها «بــالک کتــﺲ» نوشــته میشــد.
البتــه مــن در ایــن کــه ایــن گفتههــا واقعیــت دارد ،تردیــدی نــدارم،
امــا اگــر بنــا باشــد کــه شــهبال شــبپره در ســال  1342گــروه بلــک
کتــز را تشــکیل داده باشــد ،یعنــی در ســن  18ســالگی ،غیرمنطقــی
بــه نظــر میرســد کــه او قبــل از  18ســالگی بــه انگلیــﺲ رفتــه ،درس
خوانــده و بــه ایــران بازگشــته و چنیــن گروهــی تشــکیل داده باشــد.
شــاید بــرای اینکــه بــه گفتــه شــهبال شــبپره در ترانــه «پــاپ فــادر»
کــه بــه ملــودی ،دختــر شــهبال ،تقدیــم شــده اســت ،او پــدر پــاپ
ایــران و آســیا باشــد ،امــا قبــل از اینکــه ایــن پــدری اثبــات شــود بایــد
ســالهای یــاد شــده کمــی جابهجــا شــود.
 ۳ﺭ.ﮎ :ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺫﯾﻞ ﮐﻠﯿﺪﻭﺍﮊﻩ »ﺷﻬﺒﺎﻝ ﺷﺒﭙﺮﻩ«
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بــا ایــن فــرﺽ کــه شــهبال شــبپره گــروه بلــک کتــز را در ســال
 1342یــا چنــد ســال قبل و بعــد از آن این گروه را تشــکیل داده باشــد،
ایــن گــروه از مهمتریــن گروههــای موســیقی پــاپ و راک و یــک
مدرســه تربیــت پــاپ و راک بــوده اســت .حتــی خواننــده بــزرگ و
صاحبنامــی ماننــد فرهــاد مهــراد تــا ســالها بــه عنــوان فرهــاد بلــک
کتــﺲ نامیــده میشــد و تــا امــروز بیــش از  40هنرمنــد حــوزه پــاپ
و راک مدتــی طوالنــی یــا کوتــاه از ایــن گــروه گذشــتهاند ،و همیــن
بــرای بــه رســمیت شــناختن بلــک کتــز کافــی اســت.
گــروه بــه همــت شــهبال و شــهرام شــبپره و بــه پشــتوانه امکانــات
پدرشــان تاســیﺲ شــد .بســیاری از نامآوران امروز پاپ و راک ایران،
کار خــود را بــا بلــک کتــز و در کابــاره کوچینــی آغــاز کردنــد .از آن
جملــه میتــوان بــه فرهــاد مهــراد ،شــهرام شــبپره ،ابــی ،افشــین و...
اشــاره کــرد .ایــن گــروه بعدهــا تبدیــل بــه یــک برنــد شــد و فقــط بــا
نــام شــهبال شــبپره بــه کار خــود ادامــه داد و بــا آنکــه تــا بــه امــروز
نیــز بــه حیــات خــود ادامــه داده ،امــا سالهاســت کــه دیگــر آن را
بایــد جــزو گروههــای پــاپ طبقهبنــدی کــرد.
بلــک کتــز در طــی همــه ســالهای فعالیــت خــود ،در کل حــدود
 43عضــو داشتهاســت کــه هــر کــدام فقــط بــرای مدتــی بــه همــراه
شــهبال شــبپره در گــروه حضــور داشــتهاند .ایــن افــراد عبارتنــد
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از تــورج معیــنزاد ،اســتیو آرنــادات ،محمــد اوشــل ،فرهــاد مهــراد،
شــهرام شــبپره ،مرتضــی کفائــی ،جمــال غفــاری ،هــادی وگار،
آلفــردو ،ناصــر کامدار ،منوچهــر اســالمی ،حســن شــماعیزاده ،ناصــر
صــدری ،حســین ســمیعیان ،احمــد ،ابــی ،ناصــر چشــمآذر ،هامــون،
مصطفــی کفائــی ،بیــﮋن قــادری ،آندرانیــک ،هوشــنﮓ شــاهوردی،
شــاماایتا ،مهــداد زند ،شــهداد زنــد ،دیویــد بتســامو ،پیروز پاینــدهزاده،
یونــﺲ لهلــو ،کامــران ،هومــن ،رامیــن زکا ،پییــر نقلــی ،برنــت فیشــر،
شــوبرت آواکیــان ،گیلبــرت آواکیــان ،حکیــم ،کامیــار احمــدزاده،
ســامی بیگــی و ادی.
یعنــی اگــر اســامی آدمهــای صاحبنــام موســیقی پــاپ و آنهــا کــه
پــﺲ از انقــالﺏ در ایــن گــروه خواندنــد لحــاﻅ نکنیــم ،افــراد مهــم
موســیقی راک و پــاپ در ســالهای قبــل از انقــالﺏ بلــک کتــز،
شــامل شــهبال و شــهرام شــبپره ،حســن شــماعیزاده ،ابــی ،ناصــر
چشــمآذر ،آندرانیــک آســاطوریان و فرهــاد مهــراد خواهنــد شــد و
ایــن خــودش شناســنامه مهمــی اســت.
گــروه بلــک کتــز کــه قبل از انقــالﺏ ترانــه «آچیلی پــوم» را بــا صدای
شــهرام و «مارســال» را عرضــه کــرده در کنســرتهای مختلــﻒ خــود
در ســالهای قبــل از انقــالﺏ ترانههــای فراوانــی از گروههــای راک
را بازخوانــی کــرده اســت .در حقیقــت ،شــناخته شــدن گــروه و کار
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بســیار درخشــان آنهــا بــه یــک دهــه پــﺲ از انقــالﺏ بازمیگــردد.
پانــزده ســالی از انقــالﺏ گذشــته بــود کــه شــهبال شــبپره در
ترانــهای خــودش را پــدر پــاپ ایــران و آســیا خوانــد .مجموعــه
ترانههایــی کــه گــروه بلــک کتــز در ســالهای دهــه هفتــاد شمســی
خوانــد ،از یکســو نشــان مــیداد کــه چــه گربههــای ســیاه و چــه
ســایر گروههــای راک ایرانــی ایــن توانایــی را داشــتند کــه صــدای
فارســی را چــه بــه موســیقی راک و چــه راک انــد رول بکشــانند .آیــا
در آن ســالها هنــوز بلــک کتــز و بســیاری گروههــای دیگــر توانایــی
اســتفاده از موســیقی راک را بــا شــعر فارســی نداشــتند؟ هنــوز بــه ایــن
شــهامت نرســیده بودنــد؟ یــا هنــوز توانایــی آن را نداشــتند؟ شــاید این
متــن بســیار بیــش از هــر توصیــﻒ دیگــری گویــای ایــن اتفــاﻕ اســت.
متﻦ ترانه پاپ فادر سرﻭده شﻬﺒاﻝ شﺐپره

هاهــا /دتــز آل رایــت /پــاپ فــادر /داشــتم میخونــدم قصــه پــاپ
فــادر رو /مــرد خوبــه زحمتکــش صــاف و ســاده رو /میخونــدم از
ایــرون و تهــرون قدیــم /از شــهر قــم و کاشــون و شــاهعبدالعظیم/
اســفالت نبــود خیابونــا خاکــی بــود /درشــکه و گاری جــای تاکســی
بــود /لولهکشــی نبــودش آﺏ شــاهی بــود /تــرن دودی بلیتــش ده
شــاهی بــود /روضهخــون از آوازهخــون شــاکی بــود /موزیــک جــزو
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سوروســات تریاکــی بــود /پــاپ فــادر اون وقتــا بچــه بــود /هــه هــه/
کوچیکتــر از رفتــن بــه مدرســه بــود
He’s the cat of asia/ Pop Father of Persia/ He’s
the cat of asia/ Pop Father of Persia/.... P.F.O.P/
(!?What)/ P.F.O.P/ Pop Father
میوزیــک ســنتی داغــه داﻍ بــود /بــاﺏ دل مــردم کوچــه بــاﻍ بــود/
تجویــدی ،یاحقــی و بهــاری /تــار شــهناز ،نــی کســایی /کارشــون
کالســیک و عالــی بــود /امــا جــای راک انــد رول حیــﻒ خالــی بــود.
ســالها گذشــت دوران عــوﺽ شــد /دور پــوران شــکوری و دلکــش
شــد /پــوران خوشــگل بــود و خوشــگل میخونــد /از تــه قلــب و
جــون و دل میخونــد /بیــا کــه بریــم بــه مــزار مــال ممــد جــان /ســیر
گل اللــهزار بــا مــا دلبــر جــان /ســیر گل اللــهزار /تــو رادیــو برنامــه
گلهــا بــود /مهســتی خواننــده دلهــا بــود /الهــه ،هایــده و حمیــرا/
مرضیــه ،بنــان ،گلﭙــا بــود /بــه رهــی دیــدم بــرگ خــزان /پﮋمــرده ز
بیــداد زمــان /کــز شــاخه جــدا بــود /کارشــون راســتی راســتی عالــی
بــود /امــا جــای راک انــد رول حیــﻒ خالــی بــود
جمشــید شــیبانی پیشــتر از الباقــی بــود /مــرا ببــوس مثلــه گل نراقــی
بــود /یــواش یــواش اســم گیتــار اومــد /بــاس و ارگ ،جــاز و ســیتار
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اومــد /بعــد از اونــا دور دور ویگــن بــود /دور مرحــوم بیگلــری و
زری و ســورن بــود /محبــوﺏ و بیرقیــب و بیهمتــا /ســلطان جــاز
فقــط ویگــن بــود /بــارون بارونــه زمینــا تــر میشــه /گل نســا جونــم
کارا بهتــر میشــه /ســلطان قلبهــا عــارف بــود /خوندنــش واســه
دل عاشــق بــود /هرچــی کــه میخونــد بــوی عشــق مــیداد /نویــد
دوســتی و ســازش مــیداد /وقتــی میگــن بــه آدم دنیــا فقــط دو
روزه /آدم دلــش میســوزه ای خــدا ای خــدا /کارشــون محشــر و
عالــی بــود /امــا جــای راک انــد رول حیــﻒ خالــی بــود
رامــش ،گیتــی ،نلــی ،نــازی افشــار /جمیلــه بعــدی شــوی ســوزی
یاشــار /کافــه ،کابــاره همــه شــلوﻍ بــود /شــوی صابــر آتشــین و
گوگــوش بــود /تــو از شــهر غریــب بینشــونی اومــدی /تــو بــا اســب
ســفید مهربونــی اومــدی /بــوم بــوم بــوم چیلــی بــوم /دت از رایــت/
هیــر وی گــو /شــهرام شــبپره ،ابــی ،فرزیــن /کیــوان ،داریــوش،
افشــین /داریــوش میخونــد از غــم مــردم /از شــقایق تــا بــوی گنــدم/
وقتــی کــه دل تنگــه فایــدش چیــه آزادی /زندگــی زندونه وقتی نباشــه
شــادی /حــرف نداشــت کارشــون و عالــی بــود /امــا جــای راک انــد
رول حیــﻒ خالــی بــود
راک انــد رول همــه جــای دنیــا بــود /هــر جایــی جــز تــوی آســیا بــود/
الویــﺲ تــو آمریــکا بــت جوونــا بــود /تــو اروپــا حــرف بیتلهــا بــود/
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پــﺲ تــو آســیا نوبــت کیــا بــود؟ /نوبــت گربــه ســیاها بــود؟
داد مــیزدن راک انــد رول یــه یــه /شــی الوز یــو /یــا هــا یــه یــه /شــی
الوز یــو /یــا هــا یــه یــه /آهــا آهــا /پیشــی پیشــی مﺌــو مﺌــو /اســتاپ!/
ایتــز بلــک کتــز تایــم /پــاپ /د پــاپ فــادر
تــو کازینــو کوچینــی جنجالــی بــود /گربههــا مــیزدن و شــور و
حالــی بــود /ســالی مثــه اون ســاال عالــی نبــود /چــون جــای راک انــد
رول دیگــه خالــی نبــود !
ربلز ،شورشیهای بیدﻟیل

گــروه ربلــز یــا شورشــیها را شــهرام شــبپره در ســال  1346تشــکیل
داد ،زمانــی کــه  17ســاله بــود .در آغــاز تشــکیل گــروه ابراهیــم
حامــدی (ابــی) و ســیاوش قمیشــی در گــروه بودنــد ،پــﺲ از آن افــراد
دیگــری ماننــد کامبیــز معینــی ،همایــون جاللــی ،ادی و فرجــاد بــا
گــروه همــکاری کردنــد .علــت انتخــاﺏ نــام ربلــز یــا شورشــیها بــه
«گریــز شــورشوار» آن بــرای فاصلــه گرفتــن از موســیقی ســنتی ایــران
اشــاره دارد .تقریبــا اغلــب آهنﮓهــای ربلــز در ســبک راک انــد
رول ســاخته شــده اســت.
گــروه شورشــیها یــا ربلــز واکنشــی بــه شــیوه رولینــﮓ اســتونز بــود،
198

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

علیــه موســیقی ســنتی ایرانــی .آنهــا جوانانــی بودنــد کــه میکوشــیدند
تــا بــا ایــن شــیوه موســیقی علیــه وضــﻊ کهــن اعتــراﺽ کننــد .شــیوهای
کــه آنــان در پیــش گرفتــه بودنــد ،بــه موســیقی راک نزدیــک بــود
کــه در آن روزهــا بــا ســرعتی باورنکردنــی آمریــکا و اروپــا را طــی
کــرده بــود و زبــان نســل تــازه آن دیــار شــده بــود .موســیقی ربلــز
بــرای نســل امــروز ایــران باورنکردنــی اســت .آنهــا ترانههــای دســت
اول «ایندیــان ربلــز» 4را اجــرا میکردنــد و شــنونده موســیقی آنــان
تردیــد نمیکنــد کــه ایــن اجراهــای بازخوانــی شــده (کاور) بینظیــر
اســت .کار گــروه در اجــرای گیتــار ،درامــز و بازخوانــی ترانههــا در
دهــه  1960و  1970خــوﺏ اســت .ایــن گــروه حداقــل ســه خواننــده
بــزرگ پــاپ و راک ســالهای بعــد را بــه دوســتداران موســیقی ایــران
معرفــی کردنــد :شــهرام شــبپره کــه همــان زمــان چهــره محبــوﺏ
پــاپ بــود ،ســیاوش قمیشــی کــه پــﺲ از یــک دوره فتــرت و گریــز
محبــوﺏ شــد و ابراهیــم حامــدی (ابــی) کــه از چهرههــای اصلــی
موســیقی پــاپ ایــران از همــان اولیــن اجرایــش تــا امــروز اســت .آن
روزهــا کــه افســانههای زرد در حــول و حــوش موســیقی راک و
پــاپ فــروان ســاخته میشــد ،گفتــه میشــد اعضــای گــروه ربلــز بــا
یــک کادیــالک مشــکی روبــاز کــه ســقفش جمــﻊ میشــد ،در تهــران
لحظههــای خوشــی را میگذراندنــد .از گــروه ربلــز یــا شورشــیها
۴
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چنــد آلبــوم باقــی مانــده اســت :ﺍﻳﻨﺪﻳــﺎﻥ ﺭﺑﻠــﺰ و آلبومهــای دیگــری
کــه مــا نشــانهای از آن نیافتیــم .اعضــای گــروه ربلــز در ســال 1967
شــامل ســیاوش قمیشــی (کیبــورد) ،شــهرام شــبپره (درامــز) ،کامبیــز
معینــی (گیتــار) ،ادی ،همایــون جمالــی و فرجــاد بودنــد .گــروه
ربلــز در نﭙتــون کالﺏ و متــل قــو برنامــه اجــرا میکردنــد .ســیاوش
قمیشــی میگویــد« :آن روزهــا گــروه ربلــز را داشــتیم مــن و شــهرام
شــبپره ،کامبیــز معینــی و همایــون جمالــی بودیــم .یــک بــار در
ســالن محمدرضــا شــاه بــرای هفــت هــزار نفــر خواندیــم و زدیــم.
5
روزهــای خوبــی بــود».
شــاید مهمتریــن داســتان نیمهتمــام ایــن «شورشــیها»ی جــوان
همیــن باشــد کــه آنهــا علیــه چــه کســی و بــرای رســیدن بــه چــه چیزی
شــورش کــرده بودنــد؟ ایــن نکتــه شــاید بــه عنــوان رازی همیشــگی
باقــی بمانــد .اگــر شورشــیانی بودنــد کــه علیه موســیقی ســنتی شــورش
کــرده بودنــد ،و قصدشــان ویــران کــردن فرهنــﮓ ســنتی و درانداختن
طرحــی نــو بــود ،آنهــا داشــتند همــان رفتــاری را میکردنــد کــه
ســنتیها در ســوی دیگــر ســنگی کــه اخــوان ثالــث گفتــه اســت،
تکــرار میکردنــد .مدرنهــا اگــر شــادی و سرخوشــی نســل
جــوان را میخواســتند ،ایــن هــدف همــان بــود کــه وضــﻊ موجــود
 ۵ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻮﮔﻮﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻭﺵ ﻗﻤﯿﺸﯽ ﺩﺭ ﻭﺑﻼﮒ ﺳﯿﺎﻭﺵ ﻗﻤﯿﺸﯽ ،ﺗﯿﺮ
۷۷
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میخواســت و اگــر بــه اعتــراﺽ علیــه وضعیــت دســت زده بودنــد
کــه ایــن اعتــراﺽ همــان بــود کــه موســیقی ســنتی نیــز بــه دنبالــش
بــود .ترانههــای راک وقتــی فارســی شــد بــه ســوی اعتــراﺽ رفــت.
اعتــراﺽ بــه وضعــی کــه موجــود بــود .موســیقی ســنتی نیــز همــان را
میخواســت ،زیــرا گمــان میکــرد موســیقی تــازه بیانگــر نظــام تــازه
اســت .گویــی شورشــیان هــر دو علیــه همدیگــر جــدال میکردنــد و
وضــﻊ موجــود از هــر دو حمایــت میکــرد؛ دیــو در جــای دیگــری
خفتــه بــود ،در جایــی کــه هیــچ آوایــی و هیــچ ترانــهای نبــود.
تﻜخاﻝها ﻭ اعﺠوبهها

گروههــای بســیاری در ایــن دوره فعــال بودنــد .گروههایــی کــه بــه
طــور خالــص بــه کار تولیــد موســیقی راک یــا تلفیقــی از موســیقی
راک و پــاپ میپرداختنــد .براســاس اطالعاتــی کــه در دســت اســت،
گروههــای زیــر در حــوزه موســیقی راک یــا راک /پــاپ فعالیــت
میکردنــد :ارکســتر آلبــوم رنگــی ،ارکســتر «ارویــن مــوره» ،6ارکســتر
«تهــران بویــز» ،7گــروه اســکورپیو ،ارکســتر دانشــجویان ،ارکســتر
مــدرن «هویــک» ،8ارکســتر مــدرن ویگــن ،اعجوبههــا ،بلــک کتــز،
۶

۷
۸

Erwin Muret

Tehran Boys

Hovic
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«بیــﮓ بویــز»« ،9پــاس میکــر»« ،10پرشــنز» ،11تکخالهــا ،جنجالهــا،
ربلــز ،رنگینکمــان ،زنگولههــا ،ســعید (دبیــری) ،شــبح ،طنیــن،
«فرنــد»« ،12فــالورز» ،13گردبادهــا ،گــروه شــش و هشــت ،گــروه
مقصــدی ،گــروه «گلــدن رینــﮓ» ،14گــروه لیتلــز و گــروه مهاجمیــن،
گروههایــی هســتند کــه از آنهــا صفحــات مختلفــی منتشــر شــده
اســت و در چنــد کنســرت عمومــی بــزرگ راک حضــور داشــتند،
جــز افــرادی ماننــد فرهــاد مهــراد ،کــورش یغمایــی و فریــدون فروغــی
کــه بــه طــور انفــرادی کار میکردنــد .در میــان ایــن گروههــا بیــش از
همــه اســکورپیو ،اعجوبههــا ،بلــک کتــز ،تکخالهــا ،ربلــز و گلــدن
رینــﮓ از ســایر گروههــا فعالتــر بودنــد.
تﻜخاﻝها ،برادران امیﻦ سلﻤاسی

یکــی از ویﮋگیهــای گروههــای راک و پــاپ و جــاز آن دوره،
دقــت ،ﻇرافــت و صــرف وقــت بســیار توســط گروههایــی بــرای
Big Boys ۹
۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

Pass Maker
Persians
Farand

Flowers

Golden Rings
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ســاخت یــک موســیقی بــود کــه همیــن موضــوع باعــث میشــد تــا
موســیقی نوپــای راک و پــاپ بــا اســتقبال مخاطبــان مواجــه شــود.
یکــی از گروههــای بســیار موفــق گــروه تکخالهــا بــود .ایــن گــروه
نخســتین گروهــی بــود کــه اجــرای ترانههــای رولینــﮓ اســتونز را
آغــاز کــرد .بهــرام امیــن سلماســی ،نوازنــده گیتــار و خواننــده گــروه،
بهــرون امیــن سلماســی نوازنــده پیانــو ،بهمــن امیــن سلماســی نوازنــده
لیدگیتــار و ســیامک ســهامی نوازنــده درامــز و بهمــن باشــی نوازنــده
گیتــار از اعضــای گــروه تکخالهــا بودنــد .تکخالهــا از همــان آغــاز
کار خــود را روی راک متمرکــز کردنــد و همیــن را ادامــه دادنــد .آنها
در کنســرتهای امجدیــه و تــاالر محمدرضــا شــاه شــرکت کردنــد.
صبحهــای جمعــه بارهــا ترانههــای اجــرا شــده گــروه تکخالهــا از
رادیــو پخــش میشــد و مجلههــای مختلــﻒ بخصــوﺹ جوانــان
دربــاره آنهــا مقالــه مینوشــت .گــروه تکخالهــا برخــالف بســیاری
از گروههــای راک و راک انــد رول کــه بــه جلــب توجه مخاطبانشــان
عالقــه زیــادی داشــتند ،ســعی میکردنــد بســیار ســنگین و موقــر بــه
نظــر برســند .یکــی از اعضــای آنهــا در مصاحبــه بــا هفتهنامــهای
گفتــه بــود« :مــا موزیــک را دوســت داریــم ،نــه دلقــک بــازی را».
آنهــا کارهــای رولینــﮓ اســتونز را بــه بیتلهــا ترجیــح میدادنــد و
برخــالف اغلــب گروههــا کــه هــر شــب برنامــه اجــرا میکردنــد،
فقــط شــبهای جمعــه در دیســکوی «دوزﺥ» آبعلــی برنامــه اجــرا
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میکردنــد .از ایــن گــروه جــز ترانههایــی کــه از رولینــﮓ اســتونز
کاور کردنــد ،دو ســه ترانــه فارســی ماننــد «مســتم مســتم» و «بــارون
بارونــه» و «دختــر دریــا» مانــده اســت .ایــن گــروه در دهــه  1350بــا
رفتــن بهــرام امیــن سلماســی بــه گــروه اســکورپیو از میــان رفــت.
اعﺠوبهها ،سرگردان میان پاپ ﻭ راک ﻭ شاید راک اند رﻭﻝ

گــروه اعجوبههــا شــاید از اولیــن گروههایــی بودنــد کــه ســرگردان
در میــان پــاپ و راک از یــک ســو و ســرگردان در اجــرای کاور یــا
خوانــدن و اجــرای ترانــه فارســی قــرار داشــتند .ایــن گــروه بــا اجــرای
ترانــه محبــوﺏ «مثــال تــور ماهیهــا» توســط ویگــن کــه در فیلــم
ﻋــﺮﻭﺱ ﺩﺭﻳــﺎ بــه کارگردانــی آرمــان اجــرا شــده بــود ،و «تــار دلــم
ز هــم گسســته ». . .بــا شــعری از پرویــز وکیلــی و آهنگســازی پرویــز
مقصــدی مطــرﺡ شــد و بــا ترانــه «شــکار آهــو» مــورد توجــه قــرار
گرفــت.
جمشــید علیمــراد خواننــده اصلــی گــروه اعجوبههــا بــود کــه هــم
ترانههــای بســیاری را بــه زبــان هــای انگلیســی و فرانســه بازخوانــی
کــرد و هــم ترانههــای بســیاری را در ســبک راک ،راک انــد رول
و پــاپ خوانــد .اعضــای دیگــر گــروه شــامل «فریــدون ریاحــی»
(نوازنــده گیتــار) ،هامــو آیوازیــان (گیتــار) ،هــروس عبدالیــان (درامز)
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و واروژ جــوادی (کیبــورد) بودنــد .تنظیــم آهنﮓهــا گاه توســط
هامــو آیوازیــان صــورت میگرفــت و گاه در عنــوان تنظیــم آهنــﮓ
نــام فقــط گــروه اعجوبههــا نوشــته میشــد .در تنظیــم ترانــه «تنهایــی»
عمــاد رام همــکاری کــرده اســت .ترانههایــی از گــروه را ماننــد
«شــرلی» و « »Bewareبــه زبــان انگلیســی و ترانههــای «تنهایــی»،
«عــروس دریــا»« ،صورتگــر»« ،در آســمان عشــق مــن» و «شــیک بــا من
میرقصــی» جمشــید علیمــراد خوانــده اســت .مهــم تریــن مجموعــه
کارهــای اعجوبههــا در ســال  1351منتشــر شــده اســت و بــا توجــه بــه
حضــور اعجوبههــا در کنســرت امجدیــه در ســال  1346احتمــاال ایــن
گــروه حداقــل در فاصلــه ســالهای  1346تــا  1351مشــغول بــه کار
بــوده اســت.
از میــان اعضــای گــروه اعجوبههــا ،فریــدون ریاحــی وارد ســینما شــد
و دو فیلــم ﭘﺮﺳــﺘﻮﻫﺎﻯ ﻋﺎﺷــﻖ و ﺯﻳﺒــﺎﻯ ﭘــﺮﺭﻭ را کارگردانــی کــرد،
در ده فیلــم دســتیار کارگــردان بــود و در چهــار فیلــم بــازی کــرد.
جمشــید علیمــراد بــه آمریــکا رفــت و ترانههــای پــاپ خوانــد و از
ســه عضــو دیگــر گــروه تقریبــا هیــچ اطالعــی در دســت نیســت.
گلدن ریﻨﮓ ،عارﻑ عارﻑ کیا

گــروه گلــدن رینــﮓ از گروههــای فعــال دهــه  1340و  1350بــود
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کــه بــه تولیــد موســیقی در ســبکهای پــاپ و راک انــد رول و راک
میپرداخــت .ایــن گــروه بعــد از مدتــی فعالیــت و اجــرای تعــدادی
ترانــه کــه چنــدان بــا موفقیــت مواجــه نشــد ،از میــان رفــت و اعضــای
آن کــه اغلــب آهنگســازانی جــوان بودنــد ،دوبــاره بــه آهنگســازی
روی آوردنــد .تنهــا آلبــوم گلــدن رینــﮓ نشــان میدهــد کــه آثــار
ایــن گــروه گونــهای «گاراژ راک» 15بــود کــه گاه بــه عنــوان پانــک
راک دهــه شــصتی هــم خوانــده شــده اســت .ایــن گــروه متاثــر از
بیتلهــا دســت بــه انتشــار ترانههایــی زد و کوشــید بــه تلفیقــی از
موســیقی ســنتی ایــران و ملودیهــای رایــﺞ در موســیقی انگلســتان و
آمریــکای شــمالی برســد.
تــا آنجــا کــه اطالعــات بســیار کمیــاﺏ و محــدود بــه چنــد ترانــه و
جلــد چنــد صفحــه نشــان میدهــد کــه از طریــق اینترنــت بــه دســت
آمــده اســت ،عــارف عــارف کیــا ،خواننــده تــرک متولــد نمیــن 16کــه
در ســال  1319بــه دنیــا آمــده اســت ،بــرای مدتــی خواننــده و عضــو
مهــم ایــن گــروه بــوده اســت و تــا پیــش از اینکــه بســیار معروف شــود
و بــه عنــوان خواننــده «حنجــره طالیــی» شــناخته شــود ،در ایــن گــروه
فعالیــت میکــرد ،از همیــن رو بــه نظــر میرســد گلــدن رینــﮓ بیــن
ســالهای  1340تــا  1345یــا حداکثــر  1350فعــال بــوده اســت .بعیــد
۱۵
۱۶

Garage Rock .

ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ
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میدانــم کــه بعــد از  1345کارهــای زیــادی از آنهــا وجــود داشــته
باشــد.
جــز عــارف کــه خواننــده گــروه بــود و محبوبیــت فراوانــی داشــت
و همیــن بــرای بــه هــم ریختــن گــروه کافــی بــود ،جمشــید زنــدی
تنظیمکننــده تقریبــا همــه آهنﮓهــای گــروه بــود .او همچنیــن
خواننــده دوم گــروه بــود کــه ترانههــای زیــادی را خوانــد .بــه گمــان
مــن صــدای او بــرای اغلــب ترانههــای گــروه کــه راک انــد رول
اســت ،از عــارف بســیار مناســبتر اســت.
ترانهســراییهای ســعید دبیــری ،عــدی و پرویــز وکیلــی هیــچ
ویﮋگــی قابــل توجهــی نــدارد .شــعرها اغلــب از نظــر صنایــﻊ شــعری
اشــکال اساســی دارنــد و مضامیــن هــم فقــط دربــاره خوشــگل بــودن
دخترهــا و رقصیــدن و خیانــت و وفــا و انــواع مســائلی اســت کــه در
رابطــه پســر و دختــر پیــش از رابطــهای عاشــقانه مربــوﻁ میشــود.
چنــد شــعر فولکلــور مثــل «عمــو زنجیــر بــاف» ،یــا ترانــه «بوشــو بوشــو
تــره نخــوام» گیلکــی توســط گــروه اجــرا شــد کــه از قضــا بــه نظــرم
بهتــر از ترانههــای ســاخته شــده گــروه اســت.
نوازنــده دیگــر گــروه واروژ شــعبانی بــود کــه جــز نــام و ســابقهای
در ســاختن چنــد آهنــﮓ بــرای فیلمهــای ســینمایی و یــک مــورد
نوازندگــی در فیلــم ،چیــزی از او نیافتیــم .از دو نــام دیگــر نیــز یعنــی
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«یانــی» و «فریبــرز» هیــچ رد پایــی بــه دســت نیامــد ،فقــط میدانیــم
کــه آن دو نوازنــدگان گــروه گلــدن رینــﮓ بودنــد .نمیدانیــم
عــارف کــه از ســال  1340اولیــن ترانــهاش را در رادیــو ضبــط کــرده
اســت ،پــﺲ از فروپاشــی گــروه وارد بــازار موســیقی شــده و در آن
بــه عنــوان تکصــدای محبــوﺏ معــروف شــده ،یــا بــه دلیــل رفتــن او
از گــروه ،حلقــه طالیــی از دســت گــروه درآمــده و گسســت اتفــاﻕ
افتــاده اســت؟
ترانــه «پشــیمان» از محبوﺏتریــن ترانههــای عــارف در دوره کار او
در گلــدن رینــﮓ بــود .متــن ترانــه چنیــن اســت:
«زیــر ایــن چــرﺥ کبــود قلــب مــن در دســت او /مثــل یــک بازیچــه
بــود ای داد /بیهیاهــو بیصــدا مــا گشــتیم از هــم جــدا  /او رفــت و
آه ای خــدا فریــاد /آه افســوس بیــن مــا پلهــای شــادی شکســته /هــر
چــه بــود از هــم گسســته /در پیــش چشــم مــا ســوی جدایــی نشســته/
راه آشــنایی بســته /تــو بگــو ای دریــﻎ از روزگار آشــنایی /تــو رفتــی
مــن گرفتــم از تــو درس بیوفایــی».
ﺯنگوﻟهها ،اﺯ راک تا پاپ

بســیاری از گروههــا و خواننــدگان راک و پــاپ ایــران بــه نوعــی
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سرنوشتشــان بــه پرویــز مقصــدی گــره خــورده اســت .از یــک ســو
او را میتــوان معلــم و آموزشدهنــده انبوهــی از خوانندگانــی دانســت
کــه نخســت در گروههــای راک فعالیــت میکردنــد و ســرانجام بــه
گروههــای پــاپ رســیدند؛ گــروه شــش و هشــت او کــه شــامل افرادی
ماننــد کیــوان ،افشــین مقــدم ،داریــوش اقبالــی ،اونیــک ،ماســیﺲ و
نلــی بــود ،اغلــب موســیقی خــود را مدیــون مقصــدی هســتند .ایــن
گــروه مدتهــا حــول محــور اونیــک میگشــت .اونیــک بــه عنــوان
یــک نوازنــده ماندولیــن و شــاید بهتریــن و سرشــناسترین نوازنــده
حرفــهای ماندولیــن ایــران ،محــور گــروه قــرار گرفــت .همیــن گــروه
بعدهــا بــا افــزوده شــدن ناصــر توســط منوچهــر ســخائی بــه تلویزیــون
رفتنــد و برنامــه موفــق زنگولههــا را ســاختند کــه در آن شــهیار قنبــری
خواننــدگان جدیــد را معرفــی میکــرد.
گــروه زنگولههــا کــه هیــچ نشــانی جــز نــام چنــد ترانهشــان از آنهــا
نداریــم ،در همیــن دوره فعــال بــود .ترانههــای «تبریــک نــوروزی»،
«خورشــید آســمون»« ،بهــارون»« ،نقــش آرزو» و «اتــل متــل» از
کارهــای گــروه زنگولههاســت .ترانههــای ایــن گــروه بــه صــورت
دســته جمعــی توســط جمــﻊ خواننــدگان زن و مــرد اجــرا شــده اســت
و اغلــب شــاد اســت .شــیوه ترانهخوانــی خواننــده زن ترانــه «نقــش
آرزو» کــه بــا موســیقی بدیعــی اجــرا میشــود ،بســیار متفــاوت و ویــﮋه
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اســت .ترانــه «اتــل متــل» را هــم گــروه بــرای یــک آهنــﮓ جــاز بســیار
قــوی انتخــاﺏ کــرد کــه تعــارﺽ میــان موســیقی و ترانــه را نشــان
میدهــد و چــه ســعی ســنگین و بیثمــری صــورت گرفتــه اســت.
از گــروه «مهاجمیــن» ترانههــای «عشــق رویــای باشــکوهی اســت»،
«رقــص ،رقــص ،رقــص» و «ســرگردان» بــه جــا مانــده اســت.
خواننــدهای بــه نــام «واروژ» کــه نامــش در میــان اعجوبههــا بــود ،دو
ترانــه «افســرده» و «بــر مــزار» بــه زبانهــای فارســی و ارمنــی خوانــده
اســت .فــرم ترانههــا بیشــتر بــه پــاپ و موســیقی ارمنــی نزدیــک اســت.
از گروهــی بــه نــام «گردبادهــا» ترانــهای بــه نــام آهــوی فــراری توســط
«ژوزف» خوانده شــده اســت.
از گــروه بیــﮓ بویــز بــا خواننــدهای بــه نــام «بهــزاد» کــه فقــط نامــش
را میدانیــم ،چهــار ترانــه بــه جــا مانــده اســت« :در فکــر تــو بــودم»،
«شــاهد غــم»« ،گیســو ســیاه» و «ســاقی».
از گــروه «تهــران بویــز» دو ترانــه مانــده اســت ،گوینــده ایــن ترانــه
«اســداﷲ پیمــان» و شــعر از فریــدون مشــیری اســت .فریــدون مشــیری
همــان فریــدون مشــیری اســت کــه میشناســیمش و اســداﷲ پیمــان که
فقــط شــعری را بیتوجــه بــه موســیقی دکلمــه بســیار خشــنی کــرده
اســت و خوانــده هیــچ ربطــی بــه موســیقی و بویــز و تهــران و موســیقی
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پــاپ یــا راک یــا هیــچ چیــز قابــل تصــوری نــدارد .ترانــه دیگــر گــروه
بــه نــام «تقدیــم بــه مــادر» همــان موســیقی «مامــا»ی شــارل آزنــاوور
اســت کــه توســط رافیــک خوانــده شــده اســت .شــیوه اجــرا نیــز تــا
حــد امــکان از شــارل آزنــاوور کﭙــی شــده اســت.
»هوپانی نانای نیﻨانای نای یاﻭرﻭم نیﻨای نای«

ژرژ خواننــده ارمنــی دیگــری کــه مثــل اغلــب خواننــدگان دهــه 1340
ســعی در تقلیــد از صــدای ویگــن دارد ،در ترانــهای آهنــﮓ معــروف
یونانــی بــا نــام هوپانــی نانــای نینانــای نــای یــاوروم نینــای نــای را
بــا تکــرار همیــن کــوراس بــه فارســی برگردانــده اســت .موســیقی
همــان موســیقی فولــک یونانــی اســت کــه توســط ترکهــای ترکیــه
و آذربایجــان نیــز بــه زبــان ترکــی خوانــده شــده اســت .همراهــی
جمعیــت و گــروه کــه بــا دســت و ســاز همراهــی میکننــد ،شــبیه
موســیقی یونانــی اســت .فــرم شــعر فارســی انتخــاﺏ شــده کامــال در
قالــب کالســیک و جــدی اســت .ژرژ ترانههــای دیگــری نیــز اجــرا
کــرده اســت کــه اغلــب بــا همــان صــدای شــبیه ویگــن اســت .ترانــه
«بهــاره» او تــا حــدی از موســیقی آذربایجــان گرفتــه شــده و در کنــار
اســتفاده از ســازهای مــدرن از ســازهای ســنتی ایرانــی هــم اســتفاده
کــرده اســت .ترانــه «دل دیوانــه» او همــان ترانــه «دل دیوانــه» ویگــن
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اســت کــه گرچــه جنــﺲ و توانایــی صــدای او بــه همــان قــدرت و
شــفافیت صــدای ویگــن اســت ،بیشــتر از اجــرای ویگــن بــه جــاز
نزدیــک اســت .ترانــه دیگــر او «گل زرد» نیــز ترانــه ســوزناکی اســت
کــه در ســبک جــاز اجــرا شــده اســت.
گــروه «شــقایق» از نظــر جنــﺲ موســیقی کوشــید تــا کامال به موســیقی
راک نزدیــک شــود ،از نظــر جنــﺲ موســیقی و اجــرای آن بســیار توانا
بــود ،امــا ترانهســرایی آن فاصلــه زیــادی بــا کیفیــت و نــوع موســیقی
داشــت ،تــا آنجــا کــه در ترانــه «مســتم» صــدای خواننــده تقریبــا کامال
بــه صدایــی بیمعنــا تبدیــل میشــود .ترانــه «ابجــد» کامــال موســیقی
راک اســت و بهراحتــی میشــود آن را موســیقی راک فارســی
شــده بــه حســاﺏ آورد .اجــرای ترانــه ابجــد جــز ضعــﻒ شــعر آن ،از
ترانــه مســتم خیلــی بهتــر اســت .خواننــدگان گــروه «داوود»« ،ایــرج»
و «حمیــد» صداهــای پختــهای نداشــته و کامــال در خدمــت موســیقی
ترانهخوانــی میکردنــد .ترانــه «دکتــر برنــارد» نیــز کــه توســط حمیــد
اجــرا شــد بــه زبــان انگلیســی بــود و مشــکل آن ناپختگــی همــه چیــز
بــود :صداهــای نــارس و تنظیــم ناپختــه کار .امــا اجراهــای موســیقی
تقریبــا خــوﺏ اســت .ترانــه «شــقایق» کــه بــه نــام گــروه اجــرا شــد،
موســیقی راک اســت .کار اجــرای موســیقی قابــل توجــه اســت.
گــروه پــاس میکــر دو ترانــه دارد کــه اولــی بــه نــام «دو کولــی» ،تنظیم
212

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

عطــاءاﷲ خــرم بــا شــعری از «اعالمــی» اســت و خواننــده گــروه بــه نــام
«تاتــار» آن را میخوانــد؛ ترانــه داســتان آدم و حــوا را میگویــد.
ترانــه دیگــر توســط اریــک تنظیــم شــده اســت و تاتــار شــعری از
«ذوالفقــاری» را اجــرا میکنــد .همیــن آهنــﮓ بعدهــا توســط محمــد
نــوری بــا ترانــه «نمیشــه غصــه مــا رو یــه لحظــه تنهــا بــذاره» بــه
حرفهایتریــن شــکل در ترانــه ســرایی ،تنظیــم و اجــرای موســیقی و
اجــرای ترانــه تکــرار شــد.
سﻌید دبیری؛ گرﻭه »سﻌید«

ســعید دبیــری نیــز از شــاعرانی اســت کــه هــم شــعر گفتــه ،هــم
آهنــﮓ ســاخته و هــم خواننــده ترانههــای خــودش بــوده و هــم در
زمانــی کــه شــاعر و خواننــده و آهنگســاز بــود ،گروهــی بــه نــام گــروه
ســعید داشــت .وی زمانــی همســر «بتــی» ،خواننــده پــاپ ،بــود .ســعید
فرزنــد علــی دبیــری اســت .او در ســال  1329در تهــران بــه دنیــا آمــد،
گیتــار و کیبــورد و پیانــو نواخــت ،ترانــه هایــی ماننــد «افســرده» و «بــر
مــزار» (واروژ)« ،قصــه عشــق» (فرزیــن)« ،شــب مــن»« ،دل مــن گریــه
نکــن» (گیتــی)« ،آوازه خــوان نــه آواز» (فریــدون فــرﺥزاد)« ،قلــک
چشــات» (ســیمین غانــم)« ،پــاک باختــه» و «غریبونــه» (افشــین مقــدم)،
و «زمســتون» (افشــین ،کیــوان و داریــوش) را بــرای خواننــدگان مطرﺡ
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پــاپ ســاخته کــه هــر کــدام از آنهــا در کارنامــه ایــن خواننــدگان
کاری مطــرﺡ و مهــم اســت .بــه نظــر میرســد بــه ترجمــه ترانههــای
خارجــی چشــم داشــته و در برخــی مــوارد مثــل آوازه خــوان نــه آواز
مرحــوم فــرﺥزاد کار بســیار موفقــی بــوده اســت .امــا فعالیــت او در
حــوزه موســیقی راک انــد رول و راک بیشــتر بــه تعــداد معــدودی
از کارهایــش بــا گلــدن رینــﮓ و دو ســه اثــر بــرای گــروه خــودش
(گــروه ســعید) بازمیگــردد .ترانــه «حیــدر جــان بــارک اﷲ» او کــه
ماننــد بســیاری از کارهــای جــاز و راک آن دوره به زندگی روســتایی
اشــاره دارد؛ داســتان دزدیــدن معشــوﻕ توســط عاشــق در مراســم
عروســی .مضمونــی مــورد توجــه ســینمای روســتایی ســالهای دهــه
.1340
ترانــه بــا ریتمــی شــاد ،اســتفاده از صداهــای تبدیــل بــه افکــت شــده
پــای اســبها و خندههــا و صــدای پرنــدگان و ریتمــی کــه بــه راک
انــد رولهــای گلــدن رینــﮓ شــبیه اســت ،چنیــن میگویــد:
«دختــرا تــوی ده /میخونــدن بــا فریــاد /فاطــی گریــه نکــن /حیــدر
داره میــاد /.حیــدر جــان باریــک اﷲ ،حیدرجــان باریــک اﷲ ...چشــم
فاطــی یــه جــور /زیــر تــور ســفید /میخواســت بعله بگــه /حیــدر از راه
رســید /حیــدر جــان باریــک اﷲ ،حیدرجــان باریــک اﷲ ...بــا شمشــیر
و کمــر /دومــاد رو بســت بــه بــر /اهــل ده میخونــدن /فاطــی حــاال
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بخنــد ...عــروس رو بغــل کــرد /پیش چشــم دوماد /با اســب ســفیدش/
میتازونــد مثــل بــاد /حیدرجــان باریــک اﷲ ،حیدرجــان باریــک اﷲ...
ســتاره میرســید /تــو دل کهکشــون /تــو هــوا میخونــدن /مرغــای
آســمون /کوکوکوکوکــو /چــی بــود تــوی جــاده /جاهــای سمشــون/
میومــد صــدای /پاهــای اسباشــون /حیدرجــان باریــک اﷲ ،حیدرجــان
باریــک اﷲ».
ترانــه دیگــرش بــا عنــوان «یــار بــال» یــا نــام کاملتــرش «راســتی! اون
یــار بــال یادتونــه» ،شــاید امــروز کموبیــش شــبیه همــه ترانههــای
عروســی و رقــص مهمانیهاســت ،ولــی در حقیقــت نشــانههای
ترانههــای پــاپ نســل بعــد را داشــت ،ترانههایــی کــه بعدهــا در
کارهــای افشــین و کیــوان و ناصــر بیــش از همــه آمــد .ترانــه ســعید
دبیــری در حقیقــت در یــار بــال بیــش از آنکــه چیــز جالبــی از نظــر
شــعر باشــد ،از ســادگی عــادی ترانههــای بــزن و برقــص راک انــد
رول برخــوردار اســت .ترانــه «آی دختــرا»ی او کــه مضمونــی کامــال
متضــاد بــا حیدرجــان بــارک اﷲ دارد ،تفــاوت کاری اخالقــی عــارف
را بــا ترانــه شــنگولی نشــان میدهــد کــه قــرار اســت در دیســکو اجــرا
شــود .ترانــه دیگــرش بــه نــام «یــک قصــه» کــه بــرای گلــدن رینــﮓ
اجــرا شــده ،شــش و هشــت کامــل اســت؛ بــاز همــان داســتان عــروس
و دامــاد و بــزن و بکــوﺏ و ترانههــای عاشــقانه و سرخوشــیهای
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نامزدهــای خوشــبخت .تقریبــا اغلــب ترانههــای عاشــقانه راک و
پــاپ ایــن دوره اخالقــی اســت .درســت برخــالف ترانههــای بعــد
از دهــه  1380شمســی کــه عشــق را انــکار میکننــد .دو ترانــه دیگــر
ســعید دبیــری کــه خــودش هــم آنهــا را اجــرا کــرده اســت ،در خدمت
موســیقی شــاد پــاپ هســتند؛ اشــعار بیمعنــا و صرفــا کلمههایــی بــرای
خوانــدن هســتند .هــر کســی کــه «قلــک چشــات» او را شــنیده باشــد،
بــاور نمیکنــد شــعر «مــوش و گربــه» را هم او ســروده باشــد .اشــعاری
کــه در ســه چهــار مــورد واروژ یــا خــودش اجــرا کــرده اســت ،تقریبــا
هیــچ کــدام بیاشــکال نیســت .شــاید میــل بــه داشــتن یــک گــروه
باعــث شــده اســت تــا در کارهــای فــردی او کارهایــش تــا ایــن حــد
نــزول کنــد.
آرتوﺵ ﻭ دیگران ،فراﻭان بودند

آرتــوش نــام دیگــری از موســیقیدانان ارمنــی اســت کــه در کنــار
مردمــان ارمنــی دیگــر جــز اینکــه در موســیقی فولکلــور ،کالســیک
و ســنتی نقــش داشــتند ،در موســیقی راک و پــاپ نقشــی موثــر و
ویــﮋه داشــتند .آرتــوش در دو کارش در گــروه «پرشــنز» چــه در
ترانــه «گیســو بلنــد» و چــه در «پشــیمان» هــم در ترانهســرایی و هــم
در ســاختن آهنــﮓ جــاز کاری متفــاوت و ویــﮋه انجــام داده اســت.
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کارهــای زیــادی از او نمانــده اســت کــه بتوانیــم بــه تواناییهــای
کمنظیــرش در موســیقی جدیــد ایــران بﭙردازیــم.
گــروه «آلبــوم رنگــی» بــا تــک ترانــهای بــه نــام «ســوز و ســاز»
توســط عــارف همــان حــال و هــوای ترانههــای عــارف را در دوره
موســیقیهای پــاپ او بــه یــاد مــیآورد ،ایــن ترانــه بعدهــا توســط او
بــا موســیقی نزدیــک بــه همــان کــه آهنگســاز آن «پرویــز مقصــدی»
اســت ،توســط گــروه آلبــوم رنگــی اجــرا شــده اســت.
جــز اینهــا ،نــام ضیــاء را کــه امــروز بــه نــام آتابــای خوانــده میشــود
در تلفیقهــای پــاپ و محلــی متفاوتــش میتوانیــم دوســت داشــته
باشــیم .او بــه ارائــه موســیقی طنزآمیــز جذابــی پرداخــت کــه بســیار
هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت.
بــا رســیدن دهــه  1350فاصلــه میــان موســیقی راک ایرانــی بــا کالم
فارســی کمتــر شــد .ایــن گروههــا تــا آن زمــان فقــط کاور اجــرا
میکردنــد یــا بــه ترجمــه مــو بــه مــو و ســوار کــردن ترانههــای
ســطحی بــر موســیقی مــدرن میپرداختنــد .هــم راکرهــا جــرات
کردنــد تــا بــا همــه وجــود بــه حــوزه راک برونــد و ماننــد فرهــاد،
کــورش یغمایــی و فریــدون فروغــی مفهــوم و شــکل موســیقی راک
و معنابخشــی و فــرم آن را چنــان عرضــه کننــد کــه نــه فقــط توســط
منتقــدان و مخاطبــان جــدی گرفتــه شــوند ،بلکــه بــه معنــای اجتماعــی
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موســیقی راک نزدیــک شــوند کــه موســیقی اعتــراﺽ تلقــی میشــد.
میگوینــد زمانــی «جانــی کــش» تصمیــم گرفــت کار موســیقیاش
را جــدی کنــد ،او کــه تــا آن زمــان مثــل اغلــب خواننــدگان راک
و بلــوز و کانتــری فقــط اشــعار آســمانی و تمثیلــی را میخوانــد،
دریافــت کــه بایــد ترانههــای امــروزی را بخوانــد؛ ترانههایــی کــه
داســتان معمولــی مــردم و یــا مــردم معمولــی باشــند .ترانههایــی کــه
مــا بــه ازای خارجــی آنهــا روی زمیــن ،تــوی خیابانهــا و کوچههــا
باشــد ،نــه عشــق و دلدادگــی و دل شکســتن و حــال کــردن و قــر
دادن و نــه داســتانهای دینــی و اشــعار کهــن .بایــد روی زمیــن آمــد
و در خیابــان قــدم زد .در انقــالﺏ دانشــجویی  1968پاریــﺲ شــعار
دانشــجویان ایــن بــود ،دانشــگاه را بــه خیابــان ببریــم؛ فرهــاد مهــراد
ترانــه شــبانهها را خوانــد.
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تﺼاﻭیر فﺼل چﻬارم

ﺑﻠﮏ ﮐﺘﺰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻭ ﺷﻬﺒﺎﻝ ﺷﺐﭘﺮﻩ ﻭ ﺍﺑﯽ

ﺍﻋﺠﻮﺑﻪﻫﺎ ،ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻗﺼﺮ ﯾﺦ
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ﺗﮑﺨﺎﻟﻬﺎ ،ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻣﯿﻦﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺳﻬﺎﻣﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻣﯽ ﺍﺯ ﺗﮑﺨﺎﻟﻬﺎ
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ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺑﻠﺰ

ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻥ ﺳﻮﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯ :ﻣﺎﺭﺗﯿﮏ ﻭ ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺧﺎﺷﻊ
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ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻠﺪﻥ ﺭﯾﻨﮓ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ،ﺳﺎﻝ  .۱۳۴۷ﻋﺎﺭﻑ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﺸﯿﺪ

ﺯﻧﺪﯼ ،ﻋﺪﯼ ،ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻭﮐﯿﻠﯽ ،ﻭﺍﺭﻭﮊ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﻌﯿﺪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

فرهاد مﻬراد
فرهــاد مهــراد در موســیقی راک ایــران نقشــی مهم دارد؛ او از نخســتین
کســانی اســت کــه از نظــر عمــق معنــا و مفهــوم راک ایرانــی بــه آن
نزدیــک شــد و اگرچــه بســیاری از کســانی کــه در حــوزه موســیقی
ایــران صاحــب نظرنــد در تحلیــل نهایــی ،کار او را تلفیقــی از راک
و پــاپ یــا بعضــا آلترناتیــو و گاه پــاپ قلمــداد میکننــد ،امــا مــن
معتقــدم موســیقی او از بســیاری نظرهــا بــه عمــق موســیقی راک
نزدیــک شــده اســت .بــه نظــر میرســد بــرای فهــم کوشــش و کاری
کــه او و برخــی دیگــر از بــزرگان موســیقی راک کردنــد ،بایــد بــه
تغییــری نزدیــک شــویم کــه او در رونــد موســیقی راک ایــران ایجــاد
کــرد .شــاید چنــدان مهــم نباشــد کــه مــا او را راکــری بدانیــم کــه
وقتــی بــه زبــان فارســی روی آورد ،بــه موســیقی آلترناتیــو راک یــا
تلفیقــی از راک و پــاپ رســید ،امــا در هــر حــال او بــه عنــوان فرهــاد
مهــراد از اثرگذارتریــن هنرمنــدان موســیقی فارســی زبــان بــر موســیقی
راک اســت.
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تــا پیــش از فرهــاد موســیقی راک ایــران ،بــه نظــر میرســد همچنــان
مشــغول شــنیدن موســیقی راک غــرﺏ بــود .هنــوز ایــن موســیقی را
هضــم نکــرده و نتوانســته بــود بــا آن زبــان ســخن بگویــد .نوعــی
احســاس عجــز و ناتوانــی نیــز وجــود داشــت کــه باعــث میشــد
ســازندگان موســیقی راک ،جــرات نکننــد بــا زبــان فارســی بــه ایــن
موســیقی وارد شــوند.
 )1موســیقی راک یــک موســیقی جهانــی و زبــان آن انگلیســی بــود.
آمریــکا و انگلیــﺲ ،دو کشــور پیشــتاز راک ،هــر دو بــا ایــن زبــان
ســخن میگفتنــد و حتــی کســانی کــه در حوزههــای زبانــی دیگــری
هــم وارد موســیقی راک میشــدند ،بایــد بــه زبــان انگلیســی کارشــان
را عرضــه میکردنــد .برخــالف موســیقی پــاپ کــه هــر زبــان یــا
موســیقی توانایــی ترجمــه آن را داشــت و بــه همیــن در فرهنﮓهــای
اروپایــی مثــل فرانســه و آلمــان و ایتالیــا و یونــان بــا زبــان خودشــان
تولیــد شــدند.
 )2راک در مقایســه بــا پــاپ موســیقی تالیفــی 1اســت ،و رابطــهای
تنگاتنــﮓ میــان مفهــوم ترانــه ،آهنــﮓ و اتمســفر کلــی ارائــه آن
۱

 .ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﯾﺎ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻟﻒ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺮﺧﻼﻑ

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺎﭖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ.
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وجــود دارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه یــا بایــد موســیقی یــک
گــروه جهانــی مثــل بیتلهــا عینــا کاور شــود تــا گــروه در حقیقــت بــه
عنــوان منتقــل کننــده موســیقی ،راوی خوبــی باشــد ،یــا مولــﻒ ملــی
موســیقی راک را بــرای خــودش تولیــد کنــد .راک ترجمــه در دهــه
 1340اغلــب بــرای مصارفــی غیــر از فهمیــدن مناســب اســت ،مثــال
بــرای رقصیــدن یــا شــنیدن ،امــا وقتــی قــرار میشــود موســیقی راک
ترجمــه شــود یــا از ترانههایــی اســتفاده شــود کــه بــا جــان و فــرم آن
بیگانــه اســت ،موســیقی ترجمــه شــده مســخره میشــود.
 )3ترانــه راک بــرای فهمیــدن و انتقــال حــﺲ و مفهــوم اســت .از
همیــن رو لیریــک 2یــا ترانــه اهمیــت فراوانــی دارد .اغلــب یــا بســیاری
از راکرهــا ســراینده ترانههــای خودشــان بودنــد ،یــا شــاعر و خواننــده
و نوازنــده و آهنگســاز بــه عنــوان گــروه هویــت واحــدی را تشــکیل
مــیداد و ایــن هویــت بــا کارکــردی معطــوف بــه معنایــی مشــخص
ادامــه مییافــت .بــه همیــن دلیــل بــرای برقــراری ارتبــاﻁ میــان گــروه
یــا مخاطــب ،یــا بایــد گــروه بــه زبــان انگلیســی میخوانــد تــا مخاطــب
جهانــی او را بفهمــد ،یــا مخاطــب بایــد زبــان او را درک میکــرد ،در
حالــت دیگــر گــروه بایــد در ســطح زبانــی محــدود بمانــد ،یــا بتوانــد
۲

 .ﺗﺮﺍﻧﻪ ) (Lyricsﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻟﯿﺮﯾﮑﺲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ

ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ.
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بــا یافتــن مخاطبــان کافــی کارکــرد پیــدا کنــد.
 )4موســیقی راک موســیقی اعتــراﺽ اســت ،بــه همیــن دلیــل یــا بایــد
بــه عنــوان اعتــراﺽ جهانــی و در حــوزه همــان مفهــوم عمومــی باقــی
بمانــد و عینــا تکــرار شــود ،یــا بایــد در حــوزه جغرافیــای و زبانــی
جدیــد هویــت و معنــا و موقعیــت خــودش را بیابــد .بــه همیــن دلیــل
موســیقی راک وقتــی وارد حــوزه زبانــی جدیــدی میشــود بایــد
هویــت سیاســی اجتماعــی خــودش را پیــدا کنــد .ایــن عــالوه بــر زبان،
نیازمنــد ماهیــت و جهــت ویــﮋه اســت .ترانــه «تصــور کــن» جــان لنــون
وقتــی در تعریــﻒ جهانــی خــودش اســت ،میتوانــد بــه همــان شــکل
تکــرار شــود ،چــون مفهومــی جهانشــمول دارد ،یــا مثــال اگــر ترانــه
«خشــتی دیگــر در دیــوار» پینــک فلویــد قــرار اســت خوانــده شــود،
بایــد بــه همــان زبــان خوانــده شــود .اگــر بنــا باشــد کــه همین موســیقی
ترجمــه و بــه مخاطــب ارائــه شــود بایــد در جغرافیــای سیاســی خودش
قــرار بگیــرد .ترانــه «زمــان» 3پینــک فلویــد را نمیتــوان ترجمــه کــرد و
در جامعــهای کــه مفهــوم ماشــینی شــدن وجــود نــدارد ،بــه زبــان دیگر
و بــرای مخاطبــی دیگــر ارائــه داد .مخاطبــی کــه در جامعــه روســتایی
زندگــی میکنــد ،نمیتوانــد دچــار از خودبیگانگــی یــا تنهایــی ناشــی
از ماشــینی شــدن بشــود .موســیقی راک میتوانــد در صورتــی اجــرا
شــود کــه جهــان همگونــی میــان مخاطــب و تولیــد کننــده وجــود
۳

Time .
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داشــته باشــد ،در غیــر ایــن صــورت بایــد بــه بیــان ملــی بازتولیــد شــود.
بــه بیانــی دیگــر موســیقی راک اگــر بخواهــد وارد حــوزه زبانی شــود،
بایــد وارد حــوزه اجتماعــی شــود ،در غیــر ایــن صــورت بیمعنــا
خواهــد شــد و همیــن بیمعنایــی بــا ماهیــت موســیقی راک بیگانــه
اســت .وقتــی موســیقی راک بــا ماهیــت مخالــﻒ جنــﮓ میتوانــد
تولیــد شــود کــه جنگــی وجــود داشــته باشــد ،یــا وقتــی موســیقی
دربــاره گروههــای فاشیســت خیابانــی میتوانــد ســاخته شــود کــه
جامعــه در شــرایط مــدرن شــکلگیری فاشیســم بــه معنــای دقیــق آن
باشــد .زبــان در حقیقــت در اینجــا یــک بیــان اجتماعــی اســت و فقــط
در حــد کلمــه و وســیلهای بــرای گفتــن و نوشــتن اســتفاده نمیشــود.
 )5موســیقی راک در دهــه  1340اگــر میخواســت صرفــا بــه عنــوان
موســیقی کاور اســتفاده شــود ،میتوانســت مــورد اســتفاده نخبگانــی
باشــد کــه بــا آن زبــان ارتبــاﻁ دارنــد ،و ایــن یعنــی از دســت دادن
بــازار .تــا زمانــی کــه تولیــد فرهنگی فارســی در ایــران وجود نداشــت،
مخاطــب ســینما و نمایــش و تلویزیــون فــراوان نبــود و طبقــه متوســط
گســترده نشــده بــود ،موســیقی میتوانســت در محــل مصــرف ،ماننــد
دیســکو و کالﺏ و هتــل و متــل و کابــاره مصــرف شــود ،امــا تولیــد
انبــوه بــه صــورت صفحــه و نــوار و همچنیــن قدرتمنــد شــدن رقیبــی
بــه نــام موســیقی پــاپ در دهــه  1350باعــث شــد کــه موســیقی راک
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بــه ســوی زبــان فارســی بیایــد .یعنــی راک در صورتــی میتوانســت
در بــازار مانــدگار شــود کــه مصرفکننــده عمومــی مییافــت و ایــن
مصــرف کننــده عمومــی زبــان را بــه موســیقی تحمیــل میکــرد .تــا
وقتــی گــروه مصرفکننــدگان هنــر محــدود بــود ،فیلــم و نمایــش و
تلویزیــون و کتــاﺏ فارســی خــوﺏ تولیــد نمیشــد ،مصرفکننــده
موســیقی نیــز انتظــار نداشــت کــه موســیقی را بــه زبــان فارســی بشــنود.
امــا وقتــی ســینما از ســال  1348به تولید بــاالی فیلم خــوﺏ و هنرمندانه
رســید ،تلویزیــون برنامــه خــوﺏ تولیــد کــرد ،نمایــش رونــق گرفــت،
مخاطــب کــه بــه زبــان فارســی میتوانســت از همــه اینهــا اســتفاده
کنــد ،خــود بــه خــود فضایــی را بــه موســیقی راک تحمیــل میکــرد
تــا بــه تولیــد موســیقی بــه فارســی بﭙــردازد .بــه عبــارت دیگــر در دهــه
 1350زبــان فارســی بــه قابلیتهایــی بــرای پذیــرش برخــی از انــواع
پیامهــای رســانهای از جملــه موســیقی و بــه طــور خــاﺹ موســیقی
راک رســیده بــود .اگــر چــه شــاید هنــوز هــم کمــی زود بــود.
 )6فاصلــه کاور و تولیــد ایرانــی در موســیقی کالســیک چنــدان نبــود،
در موســیقی پــاپ هــم چنــدان نبــود ،هــر ترانــه ســاده و معمولــی را
میشــد روی یــک ریتــم جــذاﺏ گذاشــت ،وقتــی بنــا نبــود کســی
آن را بشــنود .امــا فاصلــه کاور و ترانــه فارســی فــراوان بــود ،یعنــی
هــم بایــد ترانهســرای مســلط ،همنفــﺲ آهنگســاز خــوﺏ و نوازنــده
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خــوﺏ کار میکــرد و کار همــه اینهــا یعنــی بایــد حرفــهای میشــد
و بــرای کار حرفــهای بــه سیســتم و بــازار نیــاز بــود ،در نتیجــه بایــد
موســیقی راک فارســی قدرتمنــد ایجــاد میشــد؛ فرهــاد مهــراد ایــن
اتفــاﻕ را آغــاز کــرد.
اینکــه موســیقی فرهــاد موســیقی راک اســت ،یــا نــه ،شــاید تــا حــدی
بــه ســلیقههای موســیقی افــراد یــا تعریــﻒ آنهــا از موســیقی راک
برگــردد ،توضیــح خواهــم داد کــه چــرا معتقــدم موســیقی فرهــاد
راک اســت.
اگه یه ﺟو شانﺲ داشتیم

فرهــاد مهــراد ،نهمیــن فرزنــد رضــا مهــراد ،کاردار وزارت امــور
خارجــه دولــت ایــران در کشــورهای عربــی ،روز دی مــاه  1322در
تهــران بــه دنیــا آمــد .دربــاره کودکیــش مثــل بســیاری از کــودکان که
نــکات عجیبــی دربارهشــان گفتــه میشــود ،چیزهــای عجیبــی دربــاره
او گفتــه شــده اســت؛ میگوینــد از ســه ســالگی بــه موســیقی عالقــه
داشــت و از همیــن رو پشــت در اتــاﻕ بــرادرش کــه مشــغول تمریــن
ویلــون بــود مینشســت و بــه صــدای موســیقی گــوش میکــرد.
یکــی از دوســتان بــرادرش متوجــه میشــد کــه فرهــاد نســبت بــه
موســیقی شــوﻕ و ذوﻕ دارد و از والدیــن فرهــاد میخواهــد بــرای
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او ســازی تهیــه کننــد .ایــن بــرای مــا معلــوم نیســت کــه آیــا بــرادر
بزرگتــر کــه مــا نامــش را نمیدانیــم ،از تــرس اینکــه او ســازش
را بگیــرد بــه پــدر و مــادرش اصــرار میکنــد تــا بــرای فرهــاد ســازی
بخرنــد ،یــا بــه ســبب عالقــه مفــرﻁ او چنیــن تقاضایــی کــرد .داشــتن
ایــن پیشــداوری دربــاره او نیــز مانعــی بــرای خریــدن ســاز بــود ،کــه
فرهــاد همیشــه میخواهــد ســربزرگی کنــد و مثــل آدم بزرگهــا
رفتــار میکنــد .باالخــره ،بهرغــم همــه ایــن مصائــب و مشــکالت،
پــدر قانــﻊ میشــود کــه بــرای او یــک ویلــون ســل بخــرد .ویلــون ســل
وارد خانــه و تمرینــات نوجــوان آغــاز میشــود ،امــا انــگار روزگار
ســر همراهــی بــا او را نداشــت ،هنــوز ســه جلســه تمریــن نکــرده بــود
کــه ســاز او شکســت و اثــر بــدی بــر او گذاشــت .اثــر از دســت دادن
آن ســاز چنــان بــود کــه او تــا ســالها بعــد میگفــت «ســاز صــد
تکــه و روﺡ مــن هــزار تکــه شــد 4».بــاز هــم فرهــاد مانــد و گــوش
کــردن بــه تمرینــات بــرادر بزرگتــر پشــت در بســته و ایــن بــار ســاز
شکســته .شــاید اگــر یــک جــو شــانﺲ داشــت چنیــن مشــکلی برایــش
پیــش نمــی آمــد.
امــا انــگار قــرار بــود بــاز هــم ســنﮓ بــه در بســته بخــورد .در ســالهای
مدرســه اســتعداد او در زمینــه ادبیــات آشــکار و ادبیــات تبدیــل بــه
۴

 .ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﯾﺲ« ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻓﺮﻫﺎﺩwww.farhadmehrad.org .
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دلمشــغولﻲ او شــد .حــاال کــه ســاز از دســتش رفتــه بــود ،پــﺲ تصمیم
گرفــت ادبیــات را جــدی بگیــرد و دبیرســتان در رشــته ادبیــات درس
بخوانــد .پــدر در ماموریــت بــود و عمــوی ســختگیر ﻇاهــرا مثــل همــه
بــزرگان خانــواده تصمیــم گرفتــه بــود بــرادرزاده اش بــه رشــته طبیعــی
بــرود و البــد پزشــک بشــود .از طــرف دیگــر نمــرات درســیاش در
همــه درسهــا ضعیــﻒ بــود ،جــز زبــان انگلیســی و ادبیــات .باالخــره
عمــو بــه جــای او تصمیــم گرفــت کــه فرهــاد را بــه رشــته طبیعــی
بفرســتد .او کــه در کودکــی عشــقاش بــه موســیقی بــا شکســتن ســاز
لطمــه خــورده بــود و درهــای ادبیــات هــم بــا ایــن تصمیــم بــه رویــش
بســته شــد .یکــی دو ســالی درس خوانــد و باالخــره عطــای درس را
بــه لقایــش بخشــید .شــاید اگــر یــک جــو شــانﺲ داشــت و بــه رشــته
ادبیــات رفتــه بــود ،ایــن وضــﻊ پیــش نمــی آمــد.
درس را کنــار گذاشــت و بــا یــک گــروه نوازنــده ارمنــی آشــنا
شــد .از ســازهای آنهــا اســتفاده کــرد و مدتــی نگذشــته بــود کــه
آموخــت گیتــار بنــوازد .در همــان گــروه بــه کار پرداخــت .آن روزهــا
آبــادان پایتخــت دوم صنعتــی و فرهنگــی و اجتماعــی کشــور بــود و
کنســرتهای موســیقی بعــد از تهــران بیشــتر در آنجــا برگــزار میشــد.
گــروه بــرای اجــرای موســیقی راهــی جنــوﺏ شــد تــا در باشــگاه
شــرکت نفــت برنامــه اجــرا کنــد .خواننــده گــروه هــم نبــود و دســت
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رهبــر گــروه مانــده بــود در حنــا ،همــان شــب اول از فرهــاد خواســتند
کــه بــه عنــوان خواننــده ترانــه بخوانــد .بــه نظــر میآمــد کــه جــز در
فراگیــری زبــان از آنهایــی اســت کــه در تقلیــد زبــان و بخصــوﺹ
ادای صحیــح کلمــات بــه هــر زبانــی تواناســت .وســواس شــدید او بــه
درســت خوانــدن و آشــناییاش بــا ادبیــات ملــل باعــث شــد وقتــی بــه
زبانهــای ایتالیایــی ،فرانســه یــا انگلیســی ترانــهای میخوانــد ،کســی
بــه ایــن فکــر نیفتــد کــه زبــان مادریــش همــان زبانــی نیســت کــه بــا
آن آواز میخوانــد .همیــن باعــث شــد کــه گــروه ارمنــی بدرخشــد و
برنامــه آنهــا بــرای مدتــی بیــش از توافــق اولیــه تمدیــد شــود.
فرهاد بلﻚ کتز

در ســال  ،1342بیســت ســاله بــود کــه ســراﻍ تلویزیــون ثابــت پاســال
رفــت و در «واریتــه اســتودیو ﺏ» مخاطبــان بیشــتری یافــت .حــاال
دیگــر فرهــاد بــه صــورت انفــرادی ترانههــای بیتلهــا و گروههــای
راک دیگــر را کاور میخوانــد .از ســال  1345همــکارﻱ فرهــاد بــا
گــروه بلــک کتــز در کالﺏ کوچینــﻲ آغــاز شــد .در ایــن گــروه
کــه توســط شــهبال شــبپره تشــکیل شــده بــود ،شــهبال نوازنــده
پرکاشــن بــود ،شــهرام شــبپره و هامــو گیتــار مینواختنــد و حســن
شــماعﻲزاده نوازنــده ساکســیفون بــود .منوچهــر اســالمی در گــروه
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ترومﭙــت مینواخــت و فرهــاد بــه عنــوان خواننــده و نوازنــده گیتــار
و پیانــو کار میکــرد .منوچهــر اســالمﻲ کــه از فرهــاد بــه عنــوان
پایــه اصلــﻲ بلــک کتــز یــاد مﻲکنــد بــا اشــاره بــه اســتعداد فرهــاد
مﻲگویــد« :فرهــاد بــا اینکــه نــت نمﻲدانســت و موســیقﻲ را از راه
گــوش آموختــه بــود نیــاز چندانــﻲ بــه تمریــن نداشــت .او بــا چنــد بــار
زمزمــه کــردن شــعر ،ســاز و صدایــش را بــا بقیــه گــروه هماهنــﮓ
مﻲکــرد .در واقــﻊ او بــه احتــرام دیگــر اعضــا در جلســات تمریــن
حاضــر مﻲشــد 5».کار گــروه موفــق شــده بــود و فرهــاد در همــان
زمــان بــه عنــوان «فرهــاد بلــک کتــﺲ» نامیــده میشــد.
در ســال  1346فرهــاد در کنســرت بــزرگ امجدیــه بــا مدیریــت مجلــه
ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ برنامــه اجــرا کــرد .در ایــن کنســرت کــه هــزاران
نفــر شــرکت داشــتند ،گروههــای مختلــﻒ راک برنامــه اجــرا کردنــد.
در ایــن برنامــه فرهــاد چنــد ترانــه بــا گیتــار اجــرا کــرد و مورد تشــویق
بســیار تماشــاگران قــرار گرفــت .در همــان ســال علــی کســمائی ،مدیر
دوبــالژ فیلــم ﺑﺎﻧــﻮﻯ ﺯﻳﺒــﺎﻯ ﻣــﻦ ،6از فرهــاد بــرای اجــرای ترانــهای بــه
نــام «اگــه یــه جــو شــانﺲ داشــتیم» دعــوت کــرد .کســمایی میگویــد:
«در ســال  1346فیلــم ﺑﺎﻧــﻮﻯ ﺯﻳﺒــﺎﻯ ﻣــﻦ را بــرای دوبلــه به من پیشــنهاد
۵
۶

 .ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﻦ ) ،(My Fair Ladyﺍﺛﺮ ﺟﺮﺝ ﮐﯿﻮﮐﺮ ) ،(۱۹۶۴ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺑﻠﻪﻫﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ،

ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﻣﻮﺯﯾﮑﺎﻝ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ.

233

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

کردنــد .مــن فیلــم را دیــدم .بــرای انتخــاﺏ گویندههایــش چــون نقش
پــدر اودری هﭙبــورن را یــک هنرپیشــه بســیار مشــهور انگلیســی بــازی
میکــرد و در آن فیلــم یــک قطعــه شــعری خوانــده بــود بــه نــام «اگــه
یــه جــو شــانﺲ داشــتیم» ،مــن پــی یــک نفــر میگشــتم کــه صاحــب
همیــن صــدا باشــد .بــه مــن آقــای فرهــاد مهــراد را معرفــی کردنــد».
اودری هﭙبــورن در فیلــم نقــش «الیــزا دولیتــل» ،7دختــر گل فــروش
کثیــﻒ لندنــی ،را بــازی میکنــد کــه خــودش و پــدرش ،کــه
نقــش او را «اســتانلی هالــووی» 8بــازی میکنــد ،بــا لهجــه کاکنــی،9
لهجــه پائیــن شــهر نشــینهای لنــدن ،حــرف میزننــد .همــه فیلــم
ﺑﺎﻧــﻮﻯ ﺯﻳﺒــﺎﻯ ﻣــﻦ متکــی بــه لهجــه و موضــوع آن نیــز تغییــر رفتــار بــا
اصــالﺡ گفتــار اســت ،پــﺲ گویــش نقــش مهمــی در دوبلــه ایــن فیلــم
داشــت .بنابــر ایــن در دوبلــه فیلــم هــم بــرای لهجــه کاکنــی نوعــی
لهجــه طراحــی شــد و فرهــاد ایــن ترانــه را بــا همــان لهجــه خوانــد.
ایــن قطعــه از شــاهکارهای ترانهخوانــی ترجمــه در دوبــالژ ســینمایی
ایــران اســت .همچنیــن ایــن ترانــه اولیــن اثــر فرهــاد بــه زبــان فارســﻲ
اســت.
۷

۸
۹

 .ﺍﻟﯿﺰﺍ ﺩﻭﻟﯿﺘﻞ ) (Eliza Doolittleﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻭﺩﺭﯼ ﻫﭙﺒﻮﺭﻥ.

 .ﺍﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﻫﺎﻟﻮﻭﯼ ) (Stanley Hollowayﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺁﻟﻔﺮﺩ ﺩﻭﻟﯿﺘﻞ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﻦ.
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اﻭﻟیﻦ سﻔرﺵ باﺯگﺸتﻦ به ﺯبان ﺧود بود

پــﺲ از مدتــی فرهــاد ،از بلــک کتــز جدا شــد و برای دیــدار خواهرش
بــه انگلســتان رفــت .گفتــه میشــود در طــول ســفر کــه قــرار بــود دو
مــاه بــه طــول انجامــد ،یکــﻲ از تهیهکننــدگان سرشــناس انگلیســﻲ بــه
ســراﻍ او آمــد و پیشــنهاد انتشــار آلبومــﻲ بــا صــداﻱ فرهــاد را مطــرﺡ
کــرد ،ولــی دالیــل کافــی وجــود نــدارد کــه بﭙذیریــم خواننــدهای
کــه فقــط در ایــران چنــد ترانــه کاور خوانــده بــود چنیــن پیشــنهادی
دریافــت کــرده باشــد .زندگینامهنویســان او نوشــته انــد دالیــل مختلفی
باعــث شــد کــه انتشــار ایــن آلبــوم فقــط در حــد حــرف باقــی بمانــد؛
بیمــاری فرهــاد و مشــکالت شــخصی متعــددش کــه نــه فقــط باعــث
شــد آن آلبــوم آمــاده نشــود ،بلکــه موجــب شــد ســفر دو ماهــهاش
بیــش از یــک ســال طــول بکشــد .جــدا شــدن از بلــک کتــز شــاید جــز
ســفر دلیلــی نداشــت ،چــون چنــدی قبــل از ســفر از آنهــا جــدا شــد و
چنــدی بعــد از ســفر بــه آنهــا پیوســت .پــﺲ از بازگشــت بــه ایــران
فرهــاد اولیــن اجــرای موســیقی خــود را در هتــل ریمبــو در خیابــان
ایرانشــهر تهــران اجــرا کــرد .ســﭙﺲ بــه اجــرای برنامــه در رســتوران
کوچینــی ادامــه داد .در ایــن دوره در کافههــای مختلــﻒ تهــران
بــه خوانــدن آوازهایــی از گروههــای معــروف موســیقی آن زمــان
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از جملــه بیتلهــا ،الویــﺲ پریســلی ،و «ری چارلــز» 10میپرداخــت.
فرهــاد در اواخــر دهــه  1350بــا خانــم پــوران گلفــام آشــنا شــد و تــا
پایــان عمــر بــا او زندگــی کــرد .فرهــاد فرزنــدی نداشــت.
مرد تﻨﻬا در مﺜلﺚ ﺟدید

ســال  1348ســال تولیــد برخــی از بهتریــن آثــار هنــری و فرهنگــی در
همــه حوزههــای هنــری از جملــه ســینما و موســیقی اســت .فرهــاد،
شــهیار قنبــری و اســفندیار منفــرد زاده کنــار هــم قــرار گرفتنــد تــا
مثلــث موســیقی خاصــی تشــکیل شــود کــه نقطــه عطفــی در تاریــﺦ
موســیقی ایــران اســت .در ایــن ســال فرهــاد ترانــه «مــرد تنهــا» را بــا
شــعر شــهیار قنبــری و موســیقی اســفندیار منفــرد زاده بــرای فیلــم
رضاموتــوری مســعود کیمیایــی خوانــد .ترانــه مــرد تنهــا کــه همزمــان
بــا نمایــش فیلــم در ســال  1349بــه صــورت صفحــه گرامافــون وارد
بــازار شــده بــود ،بهســرعت بــه پرفروشتریــن صفحــه روز تبدیــل
شــد و فرهــاد در عــرﺽ یــک هفتــه تبدیــل بــه ســتاره شــد .در 1350
ترانــه «جمعــه» (کار منفــردزاده و قنبــری) را بــرای فیلــم خداحافــﻆ
رفیــق (بــه کارگردانــی امیــر نــادری) ،در  1351ترانــه «خســته» را بــرای
فیلــم زنجیــری ،و در  1356ترانــه «ســقﻒ» (کار منفــردزاده و ایــرج
۱۰
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جنتــی عطایــی) را بــرای فیلــم ماهیهــا در خــاک میمیرنــد خوانــد.
سیاست در فﻀای موسیقی

ســال  1348تــا ســال  1350ســالهای مهمــی در تاریــﺦ سیاســی و
اجتماعــی ایــران اســت؛ گــروه مهمــی از کارگردانــان ایرانــی ماننــد
مســعود کیمیایــی ،داریــوش مهرجویــی ،ناصــر تقوایــی ،بهــرام
بیضایــی ،امیــر نــادری و دیگــران بــه ســاخت فیلمهــای بــا ارزشــی بــا
مضامیــن اعتراضــی ،سیاســی و اجتماعــی پرداختنــد .در حــوزه ادبیــات
و نمایــش گروهــی از نویســندگان داســتان کوتــاه بــه عرضــه کارهــای
تــازه پرداختنــد .در نمایــش بهمــن فرســی ،اکبــر رادی ،بیضایــی،
نعلبندیــان و غالمحســین ســاعدی کارهــای مهمــی را روی صحنــه
بردنــد .گرافیــک تــازهای توســط ممیــز و علــی اکبــر صادقی و فرشــید
مثقالــی چهــره نشــان مــیداد .در حــوزه نشــر کشــور تواناییهــای
فراوانــی پیــدا کــرده بــود .بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاﺏ بخــش مهمــی
از ادبیــات کهــن ایــران و ادبیــات جهــان را بــه فارســی برگردانــده
بــود و کتابخانههــای فارســی داشــت از کتاﺏهــای مهــم و ارزشــمند
پــر میشــد .موســیقی پــاپ بســیار غنــی و توانــا شــده بــود و موســیقی
راک نیــز بــا دو ســه صــدای تــازه وارد فضــا شــده بــود .زیــر پوســت
شــهر اتفاقــات فراوانــی جریــان داشــت.
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از یکســو کوشــشهای ده ســاله هویــدا باعــث شــده بــود ،حکومــت
پهلــوی از تنشهــای دهــه  1330و بیثباتــی دولتهایــی ســه ماهــه
و چهــار ماهــه بیــرون بیایــد .بخــش مهمــی از روشــنفکران ایرانــی در
سیســتم حکومتــی فعــال بودنــد ،چــه آنهــا کــه در رادیــو و تلویزیــون
ایــن رســانه را بــه رســانه پربیننــدهای تبدیــل کــرده بودنــد و چــه آنــان
کــه در حــوزه تولیــدات هنــری و جشــنوارههای جهانــی ســینما فعــال
بودنــد .جشــنواره جهانــی فیلــم تهــران اولیــن گامهایــش را محکــم
برداشــته بــود .تــاالر رودکــی مــدام موســیقی کالســیک ،نمایــش و
برنامههایــی بــا اســتانداردهای جهانــی بــه مخاطبــان عرضــه میکــرد.
محمدرضــا شــاه کــه هرگــز اهــل فرهنــﮓ نبــود و از روشــنفکران هــم
خوشــش نمیآمــد ،از قضــا بــا ازدواج بــا یکــی از زنــان روشــنفکر
کشــور ،همــه کارهــای فرهنگــی را بــه او ســﭙرده و خــودش بــه
بازیهــای قــدرت مشــغول بــود .او بــه یــک کارشــناس کهنــهکار
نفــت و اســلحه و سیاســت منطقــهای تبدیــل شــده بــود و بهشــدت
قصــد داشــت کــه بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر بــه ســوی جایــی بــرود
کــه خــودش تمــدن بــزرگ مینامیــد .شــاه تصمیــم گرفــت بــه یــک
قدرتنمایــی بــزرگ دســت بزنــد.
در ســال  1350جشــنهای  2500ســال ســلطنت در ایــران بــا شــرکت
رهبــران جهــان در شــیراز برگــزار شــد .از یــک ســال قبــل از آن
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دو گــروه چریکــی «ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران» و «ســازمان
چریکهــای فدائــی خلــق ایــران» پــﺲ از یــک دوره ســازماندهی
زیرزمینــی فعالیتشــان را شــروع کــرده بودنــد .در ســال  1350عــالوه
بــر ســروصداهای آتشــبازی جشــنهای  2500ســاله ،ســروصدای
دههــا انفجــار و عملیــات گروههــای مســلح در شــهر شــنیده میشــد.
یــک آگهــی بــا تصاویــر اعضــای ســازمانهای مســلح کــه ســازمان
اطالعــات و امنیــت کشــور آنهــا را خرابــکار مینامیــد ،در همــه
شــهرها منتشــر شــد .جامعــه ایــران داشــت پوســت مینداخــت .از یــک
ســو فضــای زندگــی شــهری جذاﺏتــر و مدرنتــر ،دولــت قویتــر
و اقتصــاد قدرتمندتــر میشــد و از ســوی دیگــر ایــن توســعه اجتماعــی
و فرهنگــی و اقتصــادی ،توســعه سیاســی را بــه همراه نداشــت .سیاســی
بــودن بــه معنــای دشــمن بــودن تلقــی میشــد .احــزاﺏ کارکــرد
درســتی نداشــتند و فاصلــه میــان منتقــدان سیاســی بــا بدنــه اجتماعــی
زیــاد بــود.
در چنیــن شــرایطی توجــه بســیاری از گروههــای روشــنفکر و مخالفان
سیاســی کشــور نیــز بــه ســوی فرهــاد جلــب شــد .تقریبــا بســیاری از
روشــنفکران کشــور کــه از تغییــر حکومــت و بــاز شــدن فضــای
سیاســی کشــور نومیــد بودنــد ،بــه دنبــال صدایــی معتــرﺽ میگشــتند.
فرهــاد شــاید اولیــن خواننــده ای بــود کــه بــه عنــوان صــدای جــدی
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اعتــراﺽ سیاســی شــناخته شــد .بخصــوﺹ اینکــه معترضــان انقالبــی
از اینکــه فرهــاد چهــرهای جــدی داشــت ،نمیرقصیــد ،حاشــیههای
مبتــذل خواننــدگان پــاپ را نداشــت و تیــﭗ پوشــش و آرایــشاش
شــبیه بقیــه خواننــدگان پــاپ نبــود خوششــان میآمــد .فرهــاد در
آن زمــان مــورد توجــه بســیاری از روشــنفکران انقالبــی قرارگرفــت.
فرنگیــﺲ حبیبــی ،مدیــر رادیــو ار اف ای فارســی صــدای بیــن المللــی
فرانســه و خواهــر ســروش حبیبــی ،دربــاره فرهــاد گفتــه اســت« :مــن
کــه تــازه بــا ترانههــای خواننــدگان متعهــد فرانســوی ماننــد ژان فــرا و
لﺌــو فــره آشــنا شــده بــودم حســرت میخــوردم کــه چــرا مــا چنیــن
خوانندگانــی نداریــم .تنهــا همــاورد ایرانــی کــه در ایــن میــدان ســراﻍ
داشــتم «مــرا ببــوس» بــود .پــﺲ از کشــﻒ فرهــاد احســاس غــرور
کــردم 11».بــه نظــر مــن از همیــن جاســت کــه دو گــروه از مخاطبــان
متوجــه موســیقی فرهــاد میشــوند ،گــروه نخســت آنانــی هســتند کــه
از متــن و محتــوای آثــار او خوششــان میآیــد و او را زبــان و بیان تفکر
و اندیشــه خودشــان میبیننــد ،و گــروه دیگــری نیــز از تواناییهــای
او بــرای ایجــاد یــک موســیقی جدیــد و ســازگار بــا جامعــه آن روز
ایــران خوشــنود میشــوند .کســانی کــه از دریچــه موســیقی بــه فرهــاد
نــگاه میکردنــد و از اینکــه موســیقی راک معتــرﺽ در جامعــه ایــران
۱۱

 .ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝﻫﺎﯼ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺵﺧﻮﺭﺩﻩﺍﺵ«

ﺩﺭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۲ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﺮﺍﺩ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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جــای خــودش را یافتــه خوشــنود بودنــد.
راک سیاسی ﻭ پاپ تﻔریﺤی

اینکــه جانمایــه راک جدیــد فارســی بــه نوعــی سیاســی و اجتماعــی
و آرمانگرایانــه بــود ،چنــدان مــورد تردیــد نیســت ،امــا پــاپ نیــز
بــه دالیــل مختلــﻒ فاصلــهاش را بــا فضــای سیاســی حفــﻆ میکــرد.
اســتثناها البتــه فــراوان بودنــد .ترانههایــی نوســتالﮋیک ماننــد مــرا
ببــوس ،یــا «امشــب در ســر شــوری دارم» در حــوزه پــاپ جــزو ترانــه
هــای سیاســی -نوســتالﮋیک بــه شــمار میآمــد و ترانههایــی در حــوزه
راک صرفــا جنبــه تفریحی داشــت .فرهــاد از خواننــدگان راک ایرانی
بــود و نخســتین آلبــوم راک انــد رول ایــران را منتشــر کــرد .آنچــه
فرهــاد را از دیگــر همدورههایــش متمایــز میکنــد ،ترانههایــی
بــا مضامیــن اعتــراﺽ نیســت ،رفتــن بــه ســوی فرهنــﮓ خیابانــی و
بــه کار بــردن مفاهیــم ســاده در تفســیری نــو و مــدرن بــود .یکــی از
بهتریــن آثــارش در ایــن حــوزه ترانــه «کودکانــه» بــود .او بــه عنــوان
سیاســیترین خواننــده قبــل از انقــالﺏ ایــران ،بــا انتخــاﺏ اشــعاری
از شــهیار قنبــری ،ایــرج جنتــی عطایــی ،احمــد شــاملو و ســیاوش
کســرائی ترانههایــی بــا مضامیــن سیاســی خوانــد.
فرنگیــﺲ حبیبــی دربــاره شــیوه ترانهخوانــی فرهــاد بــه موضوعــی
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اشــاره میکنــد کــه مــن بــه عنــوان ترانــه تالیفــی میگویــم .او آن را
«ترانــه متــن محــور» 12میخوانــد و در ســخنرانیش در ســالگرد فرهــاد
گفتــه اســت« :شــاید بــه همــان میــزان کــه شــعر نــو از شــعر کالســیک
فاصلــه گرفــت ،بــا فرهــاد ،ترانهســازی ،یعنــی بــا هــم بافتــن آهنــﮓ و
شــعر ،نیــز از ترانهســرایی گذشــته دور شــد .مــا تــا قبــل از فرهــاد آن
چیــزی کــه در فرانســه بــه عنــوان ترانــه متــن محــور شــناخته میشــود
نداشــتیم 13».البتــه گفتــه فرنگیــﺲ حبیبــی دربــاره نــگاه تالیفــی فرهــاد
در اغلــب ترانههایــش درســت اســت ،امــا شــاید ناآشــنایی او بــا
تصنیﻒســازی باعــث میشــود کــه بــه قضاوتــی نــه چنــدان واقعــی
از تصنیﻒســازی ایرانــی برســد .طــرﺡ مســائل اجتماعــی و سیاســی
در تصنیﻒهــای دوره مشــروطیت از ویﮋگیهــای بــارز ایــن نــوع
موســیقی اســت .افــرادی ماننــد ملــک الشــعرای بهــار ،عــارف و ایــرج
و میــرزاده عشــقی و بســیاری دیگــر چنیــن تصنیــﻒ هــای گرانقــدری
را ســاختند.
مــن معتقــدم کــه فرهــاد در مجموعــه آثــارش در دهــه  1350بــه
یــک شــیوه اعتراضــی دارای ســبک دســت یافــت کــه بهرغــم تغییــر
شــاعران ترانههایــش ،در بــرآورد کلــی از خواندههــای او میتــوان
بــه نگاهــی تالیفــی در آثــار فرهــاد (چــه بــا شــهیار قنبــری ،چــه اردالن
١٢
١٣

Chanson a Texte .
 .ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺣﺒﻴﺒﻰ ،ﻫﻤﺎﻥ.
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ســرافراز ،یــا جنتــی عطائــی) رســید .در میــان آثــار مهــم و اصلــی کــه
موضــوع بحــث مــا را میســازند ،بایــد بــه آثــار فرهــاد از  1348تــا
 1357و عمدتــا ایــن ترانههــا بﭙردازیــم« :جمعــه غمگیــن» ،کودکانــه،
«گنجشــکک اشــی مشــی»« ،شــبانه»« ،اســیر شــب»« ،آوار»« ،آینــه»،
«خســته»« ،ســقﻒ» ،مــرد تنهــا« ،نجواهــا»« ،هفتــه خاکســتری» ،و
«وحــدت».
دربــاره ترانــه جمعــه و فضــای سیاســی کــه ایجــاد کــرد ،حرفهــای
بســیاری گفتــه شــده اســت .اینکــه ترانــه جمعــه باعــث ایجــاد مشــکل
بــرای فرهــاد شــد .او در پاســﺦ بــه ســووال خبرنــگار بــی بــی ســی
در ســال  1372کــه پرســیده بــود «آیــا بــرای پخــش آهنــﮓ جمعــه
مشــکلی وجــود داشــت؟» گفــت« :ایــن کارهــا اصــوال باعــث شــد
کــه قوانینــی دربیایــد .تــا آن موقــﻊ اصــال هیــچ قانونــی نبــود ،شــما
میتوانســتید هــر آهنگــی را ضبــط کنیــد .هیــچ تشــکیالتی کــه بــه
شــما مجــوز بدهــد اصــوال وجــود خارجــی نداشــت .ولــی یکــی دو
کار ،کــه آن یکــی دو کار را هــم مــن اجــرا کــردم ،ﻇاهــرا باعــث شــد
قانونــی گذاشــته شــود کــه هــر کــﺲ میخواهــد بــرود آهنــﮓ ضبــط
کنــد بــرود ،امــا بــرای تحویــل گرفتــن مجــوز نــوار مــادر بایــد مجــوز
شــورای موســیقی رادیــو را داشــته باشــد .ایــن مجــوز هــم در واقــﻊ
فقــط بــرای شــعر بــود نــه بــرای آهنــﮓ ،بنابرایــن جمعــه کــه درآمــد
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مشــکلی نداشــت .بعــد از انتشــار ســروصداهایی شــد و بعــد هــم ایــن
قانــون را گذاشــتند .بعــد از اینکــه مــا ایــن آهنــﮓ را ضبــط کردیــم
و بــه اصطــالﺡ ربــط دادن ایــن آهنــﮓ بــه ماجــرای ســیاهکل ،ایــن
14
چیزهــا بــه وجــود آمــد».
شﺐ سیاه ،مرد تﻨﻬا ،ﺧستگی ،ﺟﻐد ،تﻜرار

تــا پیــش از ترانههــای شــهیار قنبــری و کار فرهــاد بــه طــور خــاﺹ،
تقریبــا مضمــون سیاســت بــه ترانه فارســی به شــکل اعتراضی خــود راه
نیافتــه بــود .کارهــای فرهــاد به طــور کامل ،جــز معــدودی از ترانههای
نوســتالﮋیک او ،نقــد اجتماعــی و سیاســی اســت ،هــم دربــاره شــرایط
روز زندگــی ،هــم وضــﻊ انســان ،هــم سیســتم اجتماعــی و سیاســی.
واژههــای کلیــدی او احتمــاال همــه واژههــای ممنوعــه آن روزهــا بــه
شــمار میآینــد .شــب بــه عنــوان زمــان تاریخــی ،بــا ترکیبهــای
مختلــﻒ در ترانههــا وجــود دارد؛ ســایههای شــب ،دل تاریــک
شــب ،شــهر شــب ،بردههــای شــب ،ســردیهای شــب ،اســیر شــب
و شــبانهها کــه انــگار همــه ترانههــا از شــبانه آمــده اســت .شــب در
حقیقــت موقعیــت اجتماعــی زمانــه اســت .موقعیتــی کــه ســخن گفتــن
۱۴

 .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ« ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ )ﺟﻤﻌﻪ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ  ،(۱۳۷۲ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ

ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﺮﺍﺩ.
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ممکــن نیســت .مضمــون دائمــی بــرای ایــن ســکوت شــبانه فریادهــای
بیصداســت؛ مــرگ بیصــدا ،بــا لبــای بســته فریــاد میکشــه ،بــا
صــدای بیصــدا .راوی در اغلــب ترانههــا دچــار احســاس بیهودگــی
اســت؛ خســته ،روزهــا بــا همدیگــه فرقــی نــدارن ،عمــر جمعــه بــه
هــزار ســال میرســه ،فصــل گندیــدن مــن ،بــا پاهــای خســته ،روز
بیحوصلگــی .شــخصیت ترانههــا محصــور در دیوارهــای بیپایــان
اســت ،محصــور در کوچههــای کهنــه و در فضایــی بســته و ســیاه بــه
عمــرش ادامــه میدهــد.
سرنوشــت مقــدر همــان اســت کــه در ترانــه گنجیشــکک اشــی مشــی
آمــده اســت« :کــی میگیــره؟ فراشباشــی ،کــی میکشــه؟ قصــاﺏ
باشــی ،کــی میپــزه؟ آشﭙزباشــی ،کــی میخــوره؟ حکیــم باشــی».
ایــن دور تسلســل سرنوشــت محتــوم همــگان اســت .سرنوشــتی
کــه مــرﻍ شــوم و جغدهــای ترانــه فریــاد میزننــد .گاه فضــای
نوســتالﮋیک و میــراث پیشــین بهانههایــی بــرای ســرکردن زمســتان
میشــود؛ «بــوی عیــدی ،بــوی تــوپ ،بــوی کاغــذ رنگــی /بــوی تنــد
ماهــی دودی ،وســط ســفره نــو /بــوی یــاس جانمــاز ترمــه مادربزرگ/
بــا اینــا زمســتونو ســر میکنــم /بــا اینــا خســتگی مــو در میکنــم».
جــز ترانــه کودکانــه کــه مضمونــی نوســتالﮋیک بــا حــال و هــوای
شــبه مذهبــی دارد ،ترانــه ســقﻒ بــا شــعر ایــرج جنتــی عطایــی هــم
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اســتثنایی در میــان کارهــای ســیاه فرهــاد اســت .ترانــه ســقﻒ بیــش از
هــر چیــز یــک عاشــقانه زیباســت« :تــو فکــر یــک ســقفم /یک ســقﻒ
بــیروزن /،یــک ســقﻒ پابرجــا /،محکمتــر از آهــن! ... /ســقفی کــه
تنپــوش هــراس مــا باشــه /،تــو ســردی شــبها لبــاس مــا باشــه/....
ســقفی انــدازه قلــب مــن و تــو /،واســه لمــﺲ تﭙــش دلواپســی /،بــرای
شــرم لطیــﻒ آینههــا /،واســه پیچیــدن بــوی اطلســی /. . .زیــر ایــن
ســقﻒ بــا تــو از گل ،از شــب و ســتاره میگــم /،از تــو و از خواســتن
تــو ،میگــم و دوبــاره میگــم؛ /زندگیمــو زیــر ایــن ســقﻒ بــا تــو
انــدازه میگیــرم /،گــم میشــم تــو معنــی تــو ،معنــی تــازه میگیــرم».
ســقﻒ در میــان کارهــای فرهــاد یــک گریــزراه اســت ،یعنــی عشــق
میتوانــد پناهــی شــود بــرای گریــز از ایــن تنهایــی و ایــن ســیاهی و
ایــن تباهــی.
تنهــا گریزراهــی کــه در ترانههــای فرهــاد بــه آینــدهای روشــن وجــود
دارد ،از قضــا در شــبانههای اوســت .شــعر شــاملو کــه شــاید بــه شــاعر
گریــزان از دلمردگــی شــناخته میشــود .ترانــه در بخــش نخســت بــه
توصیــﻒ فضــای ســیاه میپــردازد« :یــه شــب مهتــاﺏ /مــاه میــاد تــو
خــواﺏ /منــو میبــره ،کوچــه بــه کوچــه /بــاﻍ انگــوری ،بــاﻍ آلوچــه/
دره بــه دره ،صحــرا بــه صحــرا /اونجــا کــه شــبا ،پشــت بیشــهها/
یــه پــری میــاد ،ترســون و لــرزون /پاشــو مــیذاره ،تــو آﺏ چشــمه،
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شــونه میکنــه ،مــوی پریشــون .../یــه شــب مهتــاﺏ /مــاه میــاد تــو
خــواﺏ /منــو میبــره از تــوی زنــدون /مثــل شــبپره بــا خــودش
بیــرون /میبــره اونجــا /کــه شــب ســیا /تــا دم ســحر /شــهیدای شــهر/
بــا فانــوس خــون /جــار میکشــن /تــو خیابونــا /ســر میدونــا /عمــو
یــادگار ،مــرد کینــهدار /مســتی یــا هوشــیار ،خوابــی یــا بیــدار /مســتیم
و هوشــیار ،شــهیدای شــهر /خوابیــم و بیــدار ،شــهیدای شــهر /آخــرش
یــه شــب ،مــاه میــاد بیــرون /از ســر اون کــوه ،بــاالی دره ،روی ایــن
میــدون ،مــه میشــد خنــدون ».ایــن ترانــه شــاید تنهــا ترانــه دهــه پنجــاه
فرهــاد اســت کــه در آن جــز نمایــش فالکــت و ســیاهی و بنبســت،
امیــدی وجــود دارد کــه مــاه از پــﺲ شــب خنــدان بیــرون بیایــد.
بــه نظــرم آنچــه تکلیــﻒ مــا را دربــاره نــوع نــگاه فرهــاد در ترانههایش
مشــخص میکنــد ،پاســﺦ دادن بــه این ســووال اســت کــه آیــا خواننده
بــه عنــوان مولــﻒ قصــد دارد کــه وضعیــت را توصیــﻒ و شــنونده
و مخاطــب را نســبت بــه شــرایط خــود آگاه کنــد؟ یــا میخواهــد
راهــی را بــه مخاطــب نشــان بدهــد؟ در حالــت اول مــا او را روشــنفکر
یــا هنرمنــدی میبینیــم کــه وضــﻊ ســیاه جامعــه و انســان و تنهایــی
انســان در زمانــه خــود را گــزارش میکنــد ،امــا در حالــت دوم او را
مبــارزی میدانیــم کــه از نمایــش ســیاهی و ایجــاد خودآگاهــی در
جامعــه قصــد نشــان دادن راهــی را دارد .بــه نظــر مــن فــرﺽ دوم بــا
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محتــوا و مضمــون ترانههــا و اشــعار فرهــاد ســازگاری نــدارد .بلکــه او
فقــط بــه نشــان دادن وضعیــت میپــردازد.
ترانههــای فرهــاد ،بهرغــم محتــوای سیاســی بیــش از همــه توصیــﻒ
درماندگــی و واماندگــی انســان در موقعیــت ســخت و تلــﺦ و ســیاه
اســت .از ایــن نظــر شــاید او بیــش از آنکــه سیاســی یــا مبــارز باشــد،
هنرمنــد یــا روشــنفکر اســت .کســی کــه قبــل از هــر چیــز بــه موســیقی
خــودش و نــوآوری در کار موســیقی و بخصــوﺹ ترانهخوانــی
پرداختــه اســت.
توافﻖ بر سر کلﻤاﺕ

اگرچــه فرهــاد بــا برخــی گروههــای پــاپ و راک بــه نحــوی همکاری
میکــرد و اصــوال کارش بــه گونــهای نیازمنــد ایــن همــکاری بــود،
امــا اغلــب بــه صــورت انفــرادی و شــخصی کار میکــرد .شــعرها را
انتخــاﺏ میکــرد و کاری را کــه مناســب نمیدانســت نمیخوانــد.
علــت اینکــه بــا شــمار بســیاری از افــراد کار کــرد امــا در مجمــوع
کارهایــش نوعــی وحــدت و یکﭙارچگــی دارد از همیــن روســت.
شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه کل کارهــای او در یــک دوره فعــال
ده ســاله بــه  15ترانــه نمیرســد؛  15ترانــه کــه تقریبــا همــه در فضــای
انتشارشــان در صــدر بهترینهــا قــرار گرفتنــد .فرهــاد کــه ترانــه مــرد
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تنهــا را در ســال  1348خوانــده بــود ،تــا ســال  1351ترانههــای جمعــه،
هفتــه خاکســتری و «آئینههــا» را خوانــد .پــﺲ از ایــن تــا ســال 1356
ترانههــای «شــبانه ،»1خســته ،ســقﻒ ،گنجشــکک اشــی مشــی ،آوار و
«شــبانه  »2بــا اشــعاری از شــهیار قنبــری و ایــرج جنتــی عطائــی منتشــر
شــد.
ﻭاﻻ پیامدار مﺤﻤد

فرهــاد در طــول یــک دوره سیاســی اجتماعــی تبدیــل به چهره سیاســی
شــده بــود ،همــان طــور کــه مســعود کیمیایــی .شــاید ترانــه «وحــدت»
ســیاوش کســرائی همیشــه بــه عنــوان یــک راز باقــی بمانــد .طبیعــی
اســت کــه فکــر کنیــم ترانــهای کــه نگاهــی کامــال مشــخص نســبت
بــه حضــرت محمــد بــه عنــوان مهمتریــن شــاخص دیــن اســالم پــﺲ
از پیــروزی یــک انقــالﺏ دینــی دارد ،جــز اینکــه همراهــی فرهــاد و
گــروه همکارانــش را بــا گروههــای انقالبــی نشــان بدهــد ،معنایــی
نمیتوانســت داشــته باشــد .بخصــوﺹ اینکــه ســیاوش کســرائی یــک
شــاعر ایدئولوژیــک و در حــزﺏ تــوده ایــران عضــوی شــاخص و
تــا پایــان عمــرش نیــز بــه حــزﺏ وفــادار بــود .در حقیقــت ایــن ترانــه
بیــش از هــر چیــز بــه همــان نامــی کــه بــه آن شــناخته شــده ،نزدیــک
بــود .در حالــی کــه بزرگتریــن شــکاف میــان روشــنفکران چــﭗ
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و روحانیانــی کــه حکومــت را در اختیــار گرفتــه بودنــد ،فاصلــهای
از چــﭗ تــا راســت بــود ،ســیاوش کســرائی بــه شــکلی کوشــید ایــن
فاصلــه را پــر کنــد .یــک روز پــﺲ از انقــالﺏ ،یعنــی روز  23بهمــن
 1357ســیاوش کســرائی ترانــه وحــدت را بــه اســفندیار منفــردزاده
ســﭙرد و در همــان روز فرهــاد ایــن ترانــه را خوانــد کــه از تلویزیونــی
پخــش شــد کــه بــه تســخیر انقالبیــان درآمــده بــود.
هــم محمــود اســتادمحمد کــه از دوســتان فرهــاد بــود و هــم فرنگیــﺲ
حبیبــی دربــاره دریافــت مجــوز نشــر و پخــش ســرود وحــدت ،نقــل
کردهانــد کــه وزارت ارشــاد اشــکال اصلــی ترانــه را تلفــﻆ غلــط کلمه
«محمــد» دانســته بــود ،آن هــم توســط کســی کــه زبــان عربــی جــزو
زبانهــای آشــنایش بــود و آن را ســلیﺲ حــرف مــیزد .فرنگیــﺲ
حبیبــی موضــوع را چنیــن توصیــﻒ میکنــد« :فرهــاد علیرغــم ترانــﺔ
وحــدت کــه بــا صداقتــی سراســر بــاور خوانــده بــود ،بــه میــان خیــل
غیرخودیهــا پرتــاﺏ شــد .چــون حاکمــان تشــخیص دادنــد کــه ترانــﺔ
محمــد از جنــﺲ مجیزگویــی نبــوده اســت .طنــز داســتان اینســت کــه
ســالها بعــد کــه وزارت ارشــاد از صــدور مجــوز پخــش ایــن ترانــه
خــودداری کــرد علــت را تلفــﻆ غلــط حــرف «ﺡ» در کلمــه محمــد
15
اعــالم کــرد».
۱۵
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محمــود اســتاد محمــد نیــز دربــاره ســرود وحــدت میگویــد:
«وحــدت ســرود ســنگرهاﻱ خیابانــﻲ ســال  57شــد .مگــر ممکــن
اســت طنیــن صــداﻱ فرهــاد ،در شــبانگاهان ســنگرهاﻱ خیابانــﻲ
فرامــوش شــده باشــد؟ ولــﻲ شــده بــود .ایــن ناممکــن اتفــاﻕ افتــاده بود
و فرهــاد نمﻲتوانســت بــراﻱ ســرود وحــدت مجــوز پخــش بگیــرد.
مســووالن اداره موســیقﻲ -همــان ســنگریان ســال  -57دیگــر فرهــاد
را نمﻲشــناختند ،نمﻲخواســتند وحــدت را بشــنوند و فرهــاد از ایــن
امتنــاع ســخت ،ایــن برخوردهــاﻱ ســرد و یخیــن ،دچــار سرســام شــده
بــود .یــک بــار از او پرســیدم کــه چــه مﻲگویــد؟ آن سنگرنشــین
امــروز مدیــر شــده ،بــا چــه دلیلــﻲ مجــوز را امضــا نمﻲکنــد؟ فرهــاد
بــا همــان تمســخر ســوزندهاش گفــت« :مﻲگویــد «ﺡ» جیمــﻲ کلمــه
ترجیــﻊ ترانــه را غلــط تلفــﻆ کــردهاﻱ ».و عکــﺲ العمــل فرهــاد مهراد،
کســﻲ کــه در تکلــم زبــان عــرﺏ بلیــﻎ بــود ،کســﻲ کــه عربــﻲ را بــا
16
فصاحــت حــرف مــﻲزد ،چــه مﻲتوانســت باشــد؟»
شیوههای ترانهﺧوانی فرهاد

فرهــاد ترانههــای بســیاری را بــه صــورت کاور خوانــده اســت و بــا
۱۶
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زبانهــای مختلــﻒ ،و ترانههایــی را هــم بــه زبــان فارســی خوانــده
اســت .در هــر حــال ،چــه زمانــی کــه بــه زبانهــای دیگــر اعــم از
انگلیســی ،فرانســه و ایتالیایــی و چــه زمانــی کــه بــه فارســی میخوانــد،
شــیوه برخــورد خــاﺹ خــود را بــا کلمــات داشــت.
فرهــاد دربــاره انگلیســی خوانــدن و ادای صحیــح کلمــات در
گفتوگــو بــا بــی بــی ســی چنیــن گفتــه اســت« :مــن انگلیســی
خــوﺏ بلــد نیســتم ،منتهــی چیــزی کــه شــما را بــه ایــن اشــتباه انداختــه
احتمــاال لهجــه و تلفــﻆ مــن اســت .مــن همیشــه اصــرار داشــتم آهنگی
را کــه میخوانــم ،بــه هــر زبانــی کــه هســت ،اوال ترجمــهاش را بدانــم
کــه چــه میگویــد .خــوﺏ حــاال انگلیســی را خوشــبختانه خــوﺏ
میفهمــم ،اگــر هــم گاه کلماتــی از یــک شــعر را نفهمــم صــد درصــد
بــا مراجعــه بــه فرهنــﮓ آن را پیــدا میکنــم .دوم اینکــه خیلــی اصــرار
دارم چــه وقتــی کــه فارســی میخوانــم ،کــه زبــان مادریــم اســت و
چــه وقتــی کــه انگلیســی میخوانــم حساســیت دارم کــه طــرف مــن
تمــام کلمــات مــن را فقــط بــا یکبــار گــوش دادن بتوانــد بفهمــد
17
کــه چــه میگویــم».
یکــی از شــیوههای مهــم ترانهخوانــی فرهــاد کــه در ترانههــای
۱۷
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غیرفارســی او ،انگلیســی ،ارمنــی ،فرانســه یــا هــر زبــان دیگری مشــهود
اســت ،نحوه ادای کلمات اســت .او کلمات شــعر را کامال از موســیقی
جــدا میکنــد .در بســیاری از مــوارد ماننــد بســیاری خواننــدگان خوﺏ
و موفــق او یــک مقلــد خــوﺏ صداســت .کلمــات در ترانههــای او
محترمانــه از حنجــرهاش بــر گــوش شــنونده مینشــیند ،کلمــات را
نمیفشــارد و آنهــا را بــرای همنشــین شــدن بــا آهنــﮓ نمیکشــد.
فرنگیــﺲ حبیبــی میگویــد« :بــه جرئــت میتــوان گفــت کــه در
ترانههــای فرهــاد هیــچ کلمــﺔ شکســته ،شــل ،خمیــده ،پــا در هــوا و
خمــار پیــدا نمیشــود .هیــچ واژهای نیســت کــه از ســر بوالهوســی
و عشــوه در ترانــه بلغــزد و بچرخــد و محــو شــود .بنظــرم میآیــد
کــه فرهــاد یــار کلمــات اســت از بــﺲ کــه میفهمدشــان و عزیــز و
محترمشــان مــیدارد 18».بــه نظــر میرســد بایــد در اینجــا بــه نکتــهای
توجــه کــرد و آن شــیوه غربــی ترانهخوانــی اســت .در ترانهخوانــی
راک ،شــعر نیســت کــه وجــود دارد ،بلکــه کلمــه اســت کــه جریــان
مییابــد .شــاید بخشــی از تاکیــد فرهــاد در شــیوه خواندنــش ناشــی
از تجربــه او در خوانــدن راک و آموزههــای موســیقی راک اســت.
فرهــاد از معــدود خواننــدگان ایرانــی ماننــد محســن نامجــو در
ســالهای اخیــر اســت کــه بــار عاطفــی واژه موجــود در شــعر را بــا
شــیوه خوانــش ،خــود بــه معنــا تبدیــل میکنــد؛ وقتــی کلمــه رنــﺞ را
۱۸
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میخوانــد رنــﺞ میکشــیم ،وقتــی میگویــد زمســتون ،ســرمای آن
را احســاس میکنیــم و وقتــی از جغــد شــوم حــرف میزنــد ،شــوم
بــودن را حــﺲ میکنیــم .او اجــازه نمیدهــد کــه شــنونده بــه کلمــه
بیاعتنــا باشــد« .نمونــﺔ ایــن نکتــه را در پایــان ترانــﺔ کــوچ بنفشــهها
میبینیــم .یــا شــعر شــفیعی کدکنــی و آهنگــی کــه خــودش ســاخته.
جملــهای نــه یــک بــار و دو بــار شــاید هفــت بــار تکــرار مﻲشــود.
هــر بــار محکمتــر از بــار پیــش .گویــی هرگــز خیــال محــو شــدن در
نقطــﺔ پایــان را نــدارد :ای کاش آدمــی وطنــش را ،همچــون بنفشــهها
19
میشــد ،بــا خــود ببــرد هرکجــا کــه خواســت».
تو را ای کﻬﻦ بوم ﻭ بر دﻭست دارم

قضــاوت کــردن دربــاره رفتــن و مانــدن هنرمنــد کار ســادهای نیســت.
گاهــی هنرمنــد چنــان ریشــه در خــاک خــودش دوانــده کــه در هیــچ
حالتــی نمیتوانــد بــرود ،شــاملو و اخــوان کــه دو پایــه اصلــی شــعر
ســالهای انقــالﺏ بودنــد ،هــر دو ماندنــد و بــه خلــق کردن و ســاختن،
تــا میشــد ادامــه دادنــد .از قضــا هــر ســه خواننــده موســیقی مــدرن
کــه در حــوزه راک تعریفشــان میکنیــم هــم ماندنــد؛ هــم کــورش
یغمایــی ،هــم فریــدون فروغــی بــا همــه مصائــب و مشــکالتش و هــم
۱۹
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فرهــاد مانــد .او کــه همــواره در کنــار آهنگســاز قدرتمنــدی مثــل
اســفندیار منفــرد زاده یــا شــاعرانی بنــام کار کــرده بــود ،بــا تنهایــی
خــودش کنــار آمــد .در مصاحبــه بــا بــی بــی ســی وقتــی خبرنــگار
ســادهدل بــی بــی ســی کــه احتمــاال فــرﻕ فرهــاد را بــا حســن شــماعی
زاده نمیدانســت ،از او پرســید کــه «آیــا شــما تمــام ایــن ســالها
ایــران بودیــد؟» گفــت« :بلــه ،خــوﺏ مــن اینجــا را دوســت دارم ،هنــر
نکــردم .خــوﺏ اینجــا را دوســت دارم .خــوﺏ مــن اینجــا بــه دنیــا
آمــدهام( .بــا خنــده) آﺏ و هــواش خوبــه اینجــا ،یــه کمــی مــردم
خودشــون نســبت بــه همدیگــر کــم لطــﻒ هســتند و البتــه پیــدا کــردم
کــه اگــر بــه همدیگــر لطــﻒ داشــته باشــند ،همــه نــوع آﺏ و هوایــی
را از خیلــی خیلــی بــد گرفتــه تــا خیلــی خیلــی خــوﺏ را میتواننــد
تحمــل کننــد .خوبــه اینجــا ،آرزو میکنــم کــه شــما هــم بیاییــد ،البتــه
اینجــا مشــکل خیلــی هســت ،گرونــی اینجــا وحشــتناکه .خــوﺏ حــاال
20
از ایــن چیزهــا هســت ،ولــی خیلــی خوبــه».
فرهــاد در همــه ســالهایی کــه در ایــران مانــده بــود ســعی کــرد
خــودش را بازتعریــﻒ کنــد .چــه در موســیقی و چــه در شــعر .او در
تنهایــی ســالهای ماندنــش در ایــران بــه کاری طاقتفرســا روی
آهنگســازی ،انتخــاﺏ و تنظیــم شــعر ترانههــا پرداخــت و از اینهــا
گذشــته هــم میخوانــد و هــم موســیقی مینواخــت .اشــعار بســیاری
۲۰

 .ﻓﺮﻫﺎﺩ ،ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ )ﺳﺎﻝ  ،(۱۳۶۸ﻫﻤﺎﻥ.
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از بــزرگان ،از نیمــا و شــاملو و اخــوان گرفتــه تــا شــفیعی کدکنــی و
ابوســعید ابوالخیــر و گانــدی و متنهایــی از شکســﭙیر را بــرای خوانــدن
بــه کار گرفــت.
فرهــاد بــا نگاهــی طنزآلــود بــا شــرایط برخــورد میکــرد ،طنــز و
رنــدی را همــراه هــم داشــت .در پاســﺦ بــه ایــن ســووال خبرنــگار بــی
بــی ســی کــه در ایــن ســالها چــه کــردی؟ پاســﺦ داد« :یــک نــواری
دادم بیــرون نزدیــک چهــار مــاه پیــش بــه نــام «خــواﺏ در بیــداری»
البتــه اولیــن نــوار بــوده ...اولیــن نــوار بعــد از انقــالﺏ ،میشــود
 13ســال ».و در پاســﺦ بــه ایــن ســووال کــه در ایــن  13ســال چــه
میکــردی بــا همــان لحــن رندانــه گفــت« :آﺏ خنــک میخــوردم».
و وقتــی مجــری بــی بــی ســی از او میپرســد کــه «خودتــون تنهــا
همــه ایــن کارهــا را کردیــد یــا کســی هــم بــا شــما همــکاری کــرده؟»
گفــت« :هیچکــﺲ بــا مــن همــکاری نکــرده ،اوال اینکــه مــن شــخصی
رو بــه اون صــورت نمیشناســم .دوم اینکــه خیلــی مشــکله ،همــان
طــور کــه عــرﺽ کــردم مــن آشــنایی ندارم.خــودم فقــط ،خــودم هــم
21
بــا پیانــو همراهــی کــردم».
فرهــاد بــه فضــای موســیقی پــﺲ از انقــالﺏ بــا لحنــی طنزآلــود نــگاه
میکنــد و در مصاحبــه ســال  1368خــودش گفــت« :ایــن را اینجــا
٢١

 .ﻫﻤﻮ ،1372 ،ﻫﻤﺎﻥ.
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خدمتتــون عــرﺽ کنــم ،اوال شــما بــه هیــچ عنــوان اینجــا چیزهــای
مبتــذل نمیشــنوید .اکثــر شــعرهایی کــه اینجــا میشــنوید از ســعدی،
جامــی ،ایــن اواخــر البتــه از ســهراﺏ ســﭙهری اســت .از شــعر کــه شــما
کوچکتریــن ایــرادی در ایــن آﺏ و هــوا نمیتوانیــد بگیریــد ،ولــی
خــوﺏ از دیــد آهنــﮓ میتوانیــد بگوییــد کــه آهنگــش اشــکال
دارد ،ولــی خــوﺏ ایــن یــک بحــث دیگــری اســت .ولــی اینجــا بــه
هیــچ عنــوان چیــزی از رادیــو تلویزیــون پخــش نمیشــود کــه مبتــذل
باشــد ،خوشــبختانه خــدا را صــد هــزار مرتبــه شــکر آهنﮓهــای
مبتــذل پخــش نمیشــود ».بعــد هــم وقتــی خبرنــگار دربــاره جمعــه
میپرســد ،و اینکــه آیــا جمعههــای پــﺲ از انقــالﺏ آیــا کیفیــت
جمعههــای قبــل را دارد ،پاســﺦ میدهــد« :روز جمعــه؟ ...بــه هــر حــال
22
چــه عــرﺽ کنــم مــا کــه دیگــه اینجــا روزهــا از یادمــون رفتــه»...
اگــر چــه در ســالهای پــﺲ از انقــالﺏ بســیاری از چهرههــای
سیاســی کشــور ،باطنــا و گاه ﻇاهــرا برخــورد مثبــت و درســتی بــا
فرهــاد و موســیقی او داشــتند ،امــا برخــورد رســمی وزارت ارشــاد کــه
مانــﻊ انتشــار آثــار فرهــاد میشــد ،از ســوی نظریهپــردازان نشــریات
دســت راســتی توجیــه میشــد .گاه توجیهــات یادشــده بــا حــال و
هوایــی سیاســی بــود و گاه هــم بــه قالــب موســیقی میرفتنــد« .ادیــب
وحدانــی» نویســنده روزنامــه ﺍﻳــﺮﺍﻥ در نوشــتهای بــا عنــوان «میــان
۲۲

 .ﻫﻤﻮ ،۱۳۶۸ ،ﻫﻤﺎﻥ.
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مایگــی و موســیقی» دربــاره فرهــاد نوشــته اســت ...« :اهمیــت فرهــاد
همــان قــدر بــوده کــه بــاز در کنــار فریــدون فروغــﻲ و کــوروش
یغمایــﻲ بگذاریــش ...فرهــاد هــم ماننــد آن دو تــاﻱ دیگــر «میــان مایه»
بــود و نقطــه اوجــﻲ در هنــر امــروز بــه حســاﺏ نمﻲآمــد و چــه حیــﻒ
کــه اصــال موســیقﻲ مــا نقطــه اوجــﻲ نــدارد . ...تولیــد آثــار هنــرﻱ
بــه هــر چیــزﻱ محتــاج نباشــد ،بــه هــوش احتیــاج دارد .آیــا آثــارﻱ
کــه واقعــا مانــدگار باشــند  -بــه ایــن معنــا کــه مــردم آنهــا را بــا خــود
بــه تنهایــﻲ و در جمــﻊ زمزمــه کننــد و ایــن مــردم هــم شــامل بیــش از
یــک نســل شــوند  -در موســیقﻲ مــا تولیــد شــدهاند؟ پاســﺦ بــه ایــن
پرســش بســیار آســان اســت .چــرا کــه فقــط کافــﻲ اســت یــک نمونــه
چنــد نفــرﻱ از مخاطبــان جــدﻱ موســیقﻲ را مثــال بیاوریــم کــه یــک
آهنــﮓ را نشــنیده باشــند و مــن مﻲتوانــم بــراﻱ شــما چنــد نمونــه چند
ده نفــرﻱ را مثــال بزنــم کــه اصــال هیــچ ترانــه ایرانــﻲ را حفــﻆ نباشــند.
دلیــل ایــن نامانــدگارﻱ تولیــدات موســیقیایﻲ بــه نبــود آثــار برجســته
برمﻲگــردد و آثــار برجســته محتــاج همــه آنچــه نوشــته شــدهاند بــه
انضمــام فعــاالن باهــوش و کارآمــد و بــا قریحــه .افــرادﻱ کــه ایــن
ســه تــاﻱ آخــر را بــا هــم دارا باشــند .ایــن مﻲشــود کــه بــه جــاﻱ
افــرادﻱ کــه مﻲتواننــد مهــم باشــند در بهتریــن حالــت شــاهد حضــور
چهرههایــﻲ ماننــد فروغــﻲ ،فرهــاد و کــوروش یغمایــﻲ بــود کــه همــه
در متوســط بــودن مشــترکند و سرنوشــت اولﻲشــان کــه مــرگ خــود
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خواســته بــود ،دومــﻲ ایــن قــدر مهجــور از دســت رفــت و ســومﻲ بــا
آنکــه زنــده اســت امــا هنــوز زیــر بهمــن گل یــﺦ خــود دفــن شــده
اســت و در ســایه آن یــﺦ ،محــو ...میانمایگــﻲ هنرمنــدان موســیقﻲ
پــاپ همچنــان ادامــه دارد و دقیقــا بــه همــان دلیــل اســت کــه افــرادﻱ
کــه اصــال در کار موســیقﻲ حرفــهاﻱ نیســتند مجــال طــرﺡ و بــزرگ
شــدن مﻲیابنــد و هنــوز کــه هنــوز اســت ،مهمتریــن چهــره موســیقﻲ
پــاپ ایرانــﻲ یــک رقاصــه «آتشــین» میزهــاﻱ کابارههــاﻱ متعفــن
ســابق اســت کــه البتــه بــه محــﺾ دوبــاره مطــرﺡ شــدن بالفاصلــه و
23
مــدام از محبوبیــت او کاســته مﻲشــود».
بــا ایــن نوشــته میتــوان حجــم نفرتی را کــه منتقــدان دولتــی روزنامهها
از فرهــاد و موســیقی خــوﺏ داشــتند دریافــت .البتــه کــه ایــن وضــﻊ
چنیــن نمانــد و یــک دهــه پــﺲ از زمانــی کــه ایــن نوشــتهها در دهــه
 1370نوشــته میشــد ،موســیقی راک و پــاپ بــا توانایــی فراوانــی
گســترش یافــت .و همــه اینهــا بــه ســبب بــذری بــود کــه توســط فرهاد
و کــورش یغمایــی و فریــدون فروغــی کاشــته شــده بــود.
در میان گود ﻭ دست اﺯ نزدیﻚ بر آتﺶ

شــاید خانــم گلفــام یــا دیگــر همراهــان فرهــاد کــه ســالهای آخــر
۲۳

 .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺩﯾﺐ ﻭﺣﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﻫﻤﺎﻥ.
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عمــرش بــا ســالهای اصالحــات مصــادف شــد ،بیشــتر بــه خاطــر
بیاورنــد کــه او چگونــه بــه آن روزهــا نــگاه میکــرد .امــا آنچــه در
دســترس ماســت ،چنــد نامــه و یادداشــت اســت کــه بــا نــام واقعــی
یــا مســتعار در جاهــای مختلــﻒ منتشــر شــده اســت .در یادداشــتی بــا
عنــوان «معرفــت آقــای شــهردار» 24بــا تاریــﺦ  14مــرداد  ،1377بــه
نظــرم هنــوز کرباســچی زندانــی بــود ،ایــن یادداشــت از ســوی فرهــاد
منتشــر شــد« :نویســنده ایــن نامــه آوازهخوانــﻲ اســت بــه نــام فرهــاد که
از جملــه آهنﮓهــاﻱ گنجشــگک اشــﻲ مشــﻲ ،جمعــه ،وحــدت و...
را خوانــده و المنــه ﷲ در هــر رژیمــﻲ ممنوعتــر اســت!! و امــا اصــل
مطلــب اینکــه :ایــن بنــده هیــچ آشــنایﻲ بــا حضــرت شــهردار نداشــته
و حتــﻲ یــک بــار هــم از فرهنگســراﻱ بهمــن درخواســت ســالن بــراﻱ
اجــراﻱ کنســرت کــردم و موافقــت نشــد و عــالوه بــر تمــام اینهــا
اختالفــات مبســوﻁ در عقایــد هــم بــا ایشــان دارم .امــا ذکــر دو نکتــه
در مــورد ایشــان وﻇیفــه مــن اســت :نکتــه اول کــه پیشــتر گفتــه شــد:
کار و کوشــش و رنــﺞ و زحمــت بﻲدریــﻎ اســت در جهــت بهبــود
خارﻕالعــاده وضــﻊ موجــود و محیــط زیســت علﻲالخصــوﺹ در
تهــران و امــا نکتــه دوم :معرفــت آقــاﻱ شــهردار اســت (در معنــاﻱ
مــورد نظــر عــوام النــاس قدیــم) کــه آئینــﻲ اســت بســﻲ کهنــه و
۲۴

ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ« ،ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۱۴ﻣﺮﺩﺍﺩ ،۱۳۷۷
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فرامــوش شــده و شــاید همچــون مــروت ،نامــﻲ اســت ،بﻲنشــان...
البتــه در آن دوردســتها،چهل ســال پیــش و بیشــتر گاهــﻲ حرفــش
را مﻲزدنــد امــا خیلــﻲ کمتــر بــه آن مﻲپرداختنــد. . . ،بــه هــر تقدیــر
بایــد اینهــا گفتــه مﻲشــد و اضافــه مﻲکنــم کــه ارادت بســیار بــه ایــن
مذهــب منســوﺥ دارم و بــه طریــق اولــﻲ بــه اصحــاﺏ نــادر آن».
نامــه دیگــر فرهــاد کــه بــا نــام مســتعار منتشــر شــده ،25در نقد نوشــتهای
اســت از نگارنــده .وی کــه بــا نــام مســتعار ابوبکــر ربابــی نامــه نوشــته
اســت ،از ســهلانگاری و سادهســری و برخــی موضﻊگیریهــای
نویســنده گالیــه کــرده و گفتــه اســت:
«ســالم ،آقــاﻱ ابراهیــم نبــوﻱ! آیــا عقیــده نداریــد کــه :بچــه افکنــدن
بــه از شــش ماهــه آوردن جنیــن؟ چــه اشــکالﻲ دارد روزﻱ نوشــتن
و چنــد روزﻱ ننوشــتن؟ بــه عنــوان مســتوره چهــل ســتون ســی
فروردیــن چیســت؟ طنــز اســت؟ فکاهــه کامﭙیوتــرﻱ اســت؟ آمــار و
انفورماتیــک اســت؟! (کــه ســتونهاﻱ شــما بیــش از پنجــاه درصــد
اینطــورﻱ! اســت) رفــﻊ تکلیــﻒ اســت؟ زاد آخــرت اســت؟ توشــه
دنیــا اســت؟… و اینکــه آیــا دیــوارﻱ کوتاهتــر از مــا ملــت نیســت و
آیــا مﻲشــود اخالقــا و ...از ملــت مایــه گذاشــت و مثــال آورد کــه:
۲۵

 .ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮﯼ )ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ( ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﺍﺑﻮﺑﮑﺮ ﺭﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ

ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﺮﺍﺩ .ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ.
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ملــت پــررو شــده ،مــردم غلــط مﻲکننــد ،مــردم نبایــد پــررو شــوند؟…
بــدون آنکــه هیــچ دردﻱ دوا شــود یــا خاصیتــﻲ داشــته باشــد؟ و دیگر
اینکــه مــدام اﻇهــار عالقــه بــه رئیــﺲ جمهــور دقیقــا تاثیــر برعکــﺲ
دارد .آقــاﻱ نبــوﻱ! واقعــا شــما و روزنامــه ایــن را نمﻲدانیــد؟ واقعــا
نمﻲدانیــد کــه وقتــﻲ کــه واقعــا الزم باشــد اﻇهــار عالقــه و پشــتیبانﻲ
کــرد بــا وجــود ایــن همــه تکــرار و تکــرار و تکــرار و… تــا قیامــت
تکــرار… همــه بﻲاثــر خواهــد شــد؟ آیــا شــما همیــن را مﻲخواهیــد؟
و دســت آخــر ایــن روزنامــه آزادگان چیســت و کجــا ایســتاده اســت،
کــه هــر چــه هســت گریبانگیــر شــما نیــز هســت…و دیگــر اینکــه:
بنــده از نــام مســتعار اســتفاده مﻲکنــم کــه پــﺲ از عمــه بزرگــوارم
کــه از همــه بهتــر نفریــن مﻲکــردم تنهــا چیــزﻱ اســت کــه بــا اجــازه
آقــاﻱ رئیــﺲ جمهــور برایــم مانــده ...بــا احتــرام ،ابوبکــر ربابــﻲ».
فرهــاد ســرانجام در روز  9شــهریور  1381در پاریــﺲ درگذشــت و
در همانجــا بــه خــاک ســﭙرده شــد .حاصــل عمــرش مجموعــهای از
صداهاســت کــه بــرای شــنونده ایرانــی و مخاطبانــی کــه در آینــده او
را بازشناســی خواهنــد کــرد ،باقــی مانــده اســت .بــه گمــان مــن ایــن
ویﮋگیهــا را بــرای او میتــوان برشــمرد:
اول :فرهــاد بــر موســیقی ایــران اثرگــذار بــود ،از زمانــی کــه اولیــن
کارهایــش را بــا بازخوانــی آغــاز کــرد بــر گروههــای راک دهــه
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 1340اثــر گذاشــت تــا پــﺲ از انقــالﺏ کــه اثــرش در جامعــه همــواره
مانــد.
دوم :فرهــاد کار متوســط کمتــر دارد .اغلــب کارهای او یــا تجربههایی
نــو در یافتــن شــیوههای مختلــﻒ خوانــدن اســت ،یــا نمونــه عالــی از
نوعــی از موســیقی .او پرشــنوندهترین یــا مهمتریــن ســتاره راک یــا
بــا تســاهل اگــر بگوییــم موســیقی آلترناتیــو ایــران اســت.
ســوم :فرهــاد مولــﻒ بــود و میدانســت معنــای کلماتــی کــه میخوانــد
چیســت .ایــن را از امتــداد مفاهیــم در آواهــا و ترانههایــش میتــوان
دانســت ،اگرچــه ایــن مولــﻒ دائــم بــه کامــل کــردن و صیقــل زدن
خــود مشــغول بــود .او میدانســت چــه میخوانــد ،چــه میکنــد و در
کجــا زندگــی میکنــد.
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تﺼاﻭیر فﺼل پﻨﺠم

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻠﮏ ﮐﺘﺰ ﺭﺍﮎ ﮐﺎﻭﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ .ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﺮﺍﺩ

ﻓﺮﻫﺎﺩ ،ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻠﮏ ﮐﺘﺲ ،ﻧﻪ ﺑﻠﮏ ﮐﺘﺰ .ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﺮﺍﺩ
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ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻓﺮﻫﺎﺩ ،ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺷﻬﯿﺎﺭ ﻗﻨﺒﺮﯼ

ﻋﮑﺴﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ .ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺯﺭﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
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ﺟﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﺷﺐ ،ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ

ﺟﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺁﺋﯿﻨﻪﻫﺎ
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ﺟﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ

ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﺳﺖ

ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺩﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﯽﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ
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ﺟﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪﺧﻮﺍﻧﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩ

ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻭﺣﺪﺕ
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ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ  ۱۳ﺳﺎﻝ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﳑﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩ .ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻬﺮﺍﺩ
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

کورﺵ یﻐﻤایی
کــورش یغمایــی در آغــاز زندگینامــهاش در مجموعــهای بــه نــام
«بازگشــت از حاشــیه» خــود را چنیــن معرفــی کــرده اســت« :کــوروش
یغمائــی اســم واقعــی مــن هســت .مــن در ســال  1946در شــاهرود
متولــد شــدم ،شــهری کــه در  400کیلومتــری شــرﻕ تهــران قــرار دارد
و پــدر مــن بــرای کار بــه آنجــا رفتــه بــود .مــن دومیــن پســر خانــواده
هســتم و ســه بــرادر دارم .از ســن یــک ســالگی تــا بــه امــروز در تهــران
1
زندگــی کــرده ام». . .
منطقــه خــور و بیابانــک از ســرزمینهایی اســت در اســتان اصفهــان
کــه از آن انســانهای مهمــی در حــوزه ادﺏ و فرهنــﮓ و هنــر
برخاســتهاند .شــهری کویــری و زیبــا کــه مــردم آن همیشــه بــا شــعر
و شــاعری پیونــدی دیرینــه دارنــد .آنــان همچنیــن در نقــش زدن بــر
قالــی ،جــزو ماهرتریــن قالیبافــان آن منطقهانــد .یغمــای جندقــی و
حبیــب یغمایــی دو تــن از شــاعران بنــام ایــران بودنــد کــه خانــواده
۱

 .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺟﺰﻭﻩ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﺯﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ

kourosh-back-from-the-brink/۰۷/۲۰۱۱/http://www.stonesthrow.com/news
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بــزرگ یغمایــی ســایه آنــان را بــاالی ســر خویــش داشــت .کــورش
یغمایــی در ســال  1325بــه دنیــا آمــد .در همــان ســالهای کودکــی
خانــواده یغمایــی بــه تهــران آمدنــد و طــی ســفری کورش در شــاهرود
بــه دنیــا آمــد .وقتــی کــورش هفــت یــا هشــت یــا ده ســاله بــود اولیــن
بــار پــدرش برایــش ســنتور خریــد .مــادرش گفتــه اســت کــه «او
بــا اینکــه ایــن ســاز را را از نزدیــک ندیــده بــود ســنتور را از جعبــه
بیــرون آورد و شــروع بــه نواختــن یــک آهنــﮓ کــرد 2».خــودش
میگویــد« :ســنتور ،گزینــش و هدیــهای بــود از ســوی پــدرم و ایــن
مهــم انگیــزه آن شــد کــه فراگیــری موســیقی را بــا ســاز تخصصــی و
دیگــر ســازهای ایرانــی آغــاز و حــدود شــش ســال با کوشــش فــراوان
ادامــه دهــم .ولــی خــود مــن همــواره عاشــق گیتــار بــودم .در همــان
هنــگام در دبســتان و فراگیــری ســنتور در ارکســتر دانــش آمــوزان
دبیرســتان هــدف بهعنــوان خواننــده مهمــان در موســیقی پــاپ آواز
میخوانــدم .بــه هــر حــال هنگامــی کــه بــه ســن نوجوانــی رســیدم و
خــودم میتوانســتم در زمینــه گزینــش ســاز و موســیقی تصمیمگیــری
کنــم ،گیتــار را کــه از کودکــی بــه آن عشــق میورزیــدم برگزیــدم و
3
کوشــش و فراگیــری در ایــن زمینــه را آغــاز کــردم».
۲

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ www.kourosh-

۳

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﯿﺮﺻﯿﺎﻓﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ.
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اگــر چــه از ســوی بســیاری از دوســتداران راک ایرانــی و حتــی
کارشناســان جهانــی کــورش یغمایــی بــه عنــوان «پــدر موســیقی راک
ایــران» نامیــده شــده اســت ،امــا بــه نظــر میرســد کــه او در ایــن بــاره
اصــراری نــدارد .از او نقــل کردهانــد کــه :ترجیــح میدهــم پــدر
ایــن طفــل حرامــزاده نباشــم .ولــی بــه هــر حــال ،چــه ایــن لقــب فقــط
بــرای احتــرام باشــد و چــه بهواقــﻊ ایــن نامگــذاری درســت باشــد،
اگــر وجــود طفلــی بــه نــام موســیقی راک را در ایــران بﭙذیریــم ،بــه
نظــر میرســد کــه بایــد کــورش یغمایــی را بنیادگــذار ســبک راک
در موســیقی ایــران بدانیــم .بــه او البتــه القــاﺏ دیگــری ماننــد «ســلطان
راک» 4و «پدرخوانــده راک» نیــز داده شــده اســت .کــوروش یغمایــی
موســیقی راک را همزمــان بــا بانیــان ایــن نــوع موســیقی در جهانــﻒ
یعنــی گروههــای رولینــﮓ اســتونز و بیتلهــا وارد ایــران کــرد و
موســیقی راک ایرانــی را بنیــاد نهــاد .در ایــن راه برادرانــش کامــران و
کامبیــز یغمایــی نیــز بــا وی همــراه بودنــد.
در زندگینامــه کــورش یغمایــی آمــده اســت کــه او بعــد از پنــﺞ ســال
نوازندگــی ســنتور در ســن  15ســالگی گیتــار را کــه ســاز مــورد
عالقــهاش بــود برگزیــد و پــﺲ از مدتــی در گروههــای موســیقی
راک کــه خــود تشــکیل داده بــود ،و نامــی از آنهــا بــرده نشــده اســت،
سرپرســتی ارکســتر و نوازندگــی لیــد گیتــار را بــه عهــده داشــت .چنــد
۴

 .ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ،ﺫﯾﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ«.
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ســال بعــد برخــی از گروههــای حرفــه ای اروپایــی ،کــه نامشــان را
نمیدانیــم ولــی بــرای اجــرای برنامــه بــه ایــران میآمدنــد هنگامــی
کــه بــا چیرهدســتی او در نواختــن گیتــار روبــهرو میشــدند از او
بــرای همــکاری بــه ســمت لیــد گیتــار و مهاجــرت بــه کشورشــان
بــرای ضبــط صفحــه در ســطح جهانــی دعــوت میکردنــد .کــورش
5
یغمایــی ایــن دعــوت را نﭙذیرفــت.
گل یﺦ توی دﻟم ﺟوﻭنه کرده

ترانــه «گل یــﺦ» نخســتین کار کــورش یغمایــی ،مطرﺡتریــن کار
او و شــاخصترین اثــر موســیقی ایرانــی اســت کــه بــه عنــوان یــک
اثــر راک شــناخته میشــود .او در ســال آخــر دانشــگاه در رشــته
جامعهشناســی دانشــگاه ملــی اولیــن کار حرفــهای خــود را در زمینــه
آهنگســازی ،ارکستراســیون ،نوازندگــی و خوانندگــی بــا ترانــه گل
یــﺦ آغــاز کــرد .شــعر ایــن ترانــه را مهــدی اخــوان لنگرودی ،دوســت
و همکالســی ،او ســروده بــود .کــورش یغمایــی ماننــد اغلــب بــزرگان
موســیقی راک و پــاپ ایــران تحصیــالت کالســیک نداشــت و ماننــد
دیگــران از طریــق گــوش و تمریــن توانســت بــه عنــوان نوازنــدهای
خــوﺏ و آهنگســازی برتــر برســد.
۵

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ.
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کــورش یغمایــی در دهــه  1340همــراه بــا شــهرام شــبپره و ســیاوش
قمیشــی در گــروه ربلــز بــه کار پرداخــت .او نوازنــده لیدگیتــار گــروه
بــود .امــا خــود یغمایــی ایــن دوره از کارش را جــدی نمیگیــرد .او
دربــاره موســیقی راک و راک انــد رول ایرانــی میگویــد« :گــروه
رولینــﮓ اســتونز آغازگــر موســیقی واقعــی راک در جهــان اســت.
موســیقی جــز کــه آن را در ایــران بــه غلــط جــاز میگوینــد و درامــز
را هــم بــه غلــط بــه نــام جــاز میشناســند ،بــه وســیله ســیاهان در
آمریــکا بنیــان گرفــت کــه بــرای بیــان غــم و غربــت و احساســات تنــد
بــا آواهــای غمآلــوده در مــزارع اجــرا میشــد .فرمهــای اولیــه آن
راگتایــم و بلــوز اســت کــه ویﮋگــی عمومــی همــه آنــان بداههســرایی
میباشــد .موســیقی راک را در ایــران شــاید همزمــان بــا گروههــای
رولینــﮓ اســتونز آغــاز کــردم .در آن هنــگام عمــوم مــردم و بهویــﮋه
جوانــان ،بهغیــر از عــدهای معــدود در تهــران ،از ایــن موســیقی آگاهی
و شــناخت درســتی نداشــتند .بایــد بگویــم پیونــد موســیقی راک بــا
موســیقی ایرانــی و یــا فولکلــور کاری بســیار دشــوار و حســاس اســت
کــه در صــورت نداشــتن تجربــه و تخصــص و ...بــه صــورت بســیار
زشــت و مســخرهای جلوهگــر میشــود 6».بــه نظــر میرســد کــورش
یغمایــی بــا لحنــی خشــمگین از عــدم درک موســیقی راک و جــز در
ایــران ســخن میگویــد و بــه نوعــی گرفتــار موقعیــت پدرخواندگــی
۶

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﯿﺮﺻﯿﺎﻓﯽ ،ﻫﻤﺎﻥ.
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ناخواسته خود است.
فوﻟﻚ -راک

موســیقی پــاپ و راک در دهــه  1350بــه وضعیتــی مطلــوﺏ بخصوﺹ
در پــاپ فارســی و راک کاور رســیده بــود .افــرادی ماننــد کــورش
یغمایــی ،فریــدون فروغــی ،فرهــاد و مازیــار بســیار فعــال بودنــد و
امکانــات فراوانــی بــرای کار داشــتند .کــورش یغمایــی بــا ســختگیری
بیشــتری بــه گذشــته نــگاه میکنــد و میگویــد« :در آن هنــگام هــم
موســیقی پــاپ در ایــران نســبت بــه موســیقی پــاپ در جهــان موقعیــت
و وضعیــت ایــدهال و عالــی را نداشــت ،امــا در همــان وضعیــت هــم
کــه از آن راضــی نبودیــم ،از دیگــر همســایگان خــود یعنــی ترکیــه،
اعــراﺏ و ...بســیار جلوتــر بودیــم و همانگونــه کــه میدانیــم بدبختانــه
امــروز بــه مراتــب از آنــان عقبتــر هســتیم 7».کــورش یغمایــی از
کســانی بــود کــه کوشــید تــا بــا اســتفاده از نواهــای محلــی ترکیبــی
از فولکلــور و راک ایجــاد کنــد .ترانههایــی ماننــد «شــیرین جــون» و
ریحــان را در ایــن حــوزه میتــوان بشــمار آورد.
او در ایــن بــاره میگویــد« :همــه نزدیکانــم بهخوبــی آگاهــی دارنــد
کــه مــن همــواره عاشــق ایــران و تاریــﺦ و فرهنــﮓ کهــن و غــرور
۷

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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آفریــن آن بــوده و هســتم .بــر ایــن پایــه در نخســتین ســال خوانندگــی
حرفــهای ترانههــای محلــی ریحــان ،شــیرین جــون« ،هــوار هــوار» و...
کــه جــزو زیباتریــن و ماندگارتریــن آواهــای محلــی ایران هســتند را به
روشــی نــو و تــازه اجــرا کــردم و هــدف مــن نمایــش ایــن ملودیهــای
جاودانــه در میــان مــردم و بهویــﮋه جوانــان و نیــز گســترش همبســتگی
ملــی و هویــت ملــی بــود 8».او معتقــد اســت کــه بهرغــم کوشــش وی
«در ضبــط آلبــوم ﺩﻳــﺎﺭ از آواهــای محلــی ایــران کــه در آن آرایــش
ســازها را بــه عهــده داشــتم ،مشــکالت و ممنوعیتهــای بســیاری
بــود کــه فقــط چنــد مــورد آن را در پایــگاه اینترنتــی رســمی خــودم
برشــمردهام و مــن همــواره از اینکــه بــه دلیــل ممنوعیتهــا و ...آ نطــور
کــه تــوان آن را داشــتهام بــه شایســتگی نتوانســتهام بــرای کشــورم دیــن
9
خــود را ادا کنــم رنــﺞ میبــرم».
باﺯگﺸت اﺯ حاشیه

تقریبــا هیــچ جایــی نیســت کــه مــا بــه جســتوجوی نــام کــورش
یغمایــی و موســیقی راک بربیاییــم و جــز کلمــه «ســلطان راک ایــران»
بــا عبــارت دیگــری مواجــه شــویم .در حالــی کــه نــه شــخص کــورش
۸
۹

 .ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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یغمایــی و نــه اطالعاتــی کــه در دســت اســت ،بــه ســووال مــا پاســﺦ
نمیدهــد کــه آیــا اساســا چیــزی بــه نــام موســیقی راک در ایــران
وجــود داشــته اســت یــا نــه؟ و آیــا کــورش یغمایــی ســلطان آن بــوده
اســت؟ جســتوجوهای مــا بــه مجموعــهای بازمیگــردد کــه چنــدی
اســت منتشــر شــده اســت .ایــن مجموعــه شــامل یــک نوشــته نســبتا
مفصــل و موســیقیهایی اســت کــه توســط کــورش یغمایــی قبــل از
انقــالﺏ منتشــر شــده اســت .بهــزاد بلــور دربــاره یغمایــی میگویــد:
«بــا شــنیدن آهنﮓهــای کــوروش مــا بــه حرکتــی در نســل جــوان
آن روز پــی میبریــم کــه در حاشــیه موســیقی کوچــه بــازاری و
موســیقی بــاﺏ ســلیقه آن موقــﻊ بــه جلــو میرفتــه .بــا گــوش دادن
بــه آهنﮓهــای ایــن آلبــوم متوجــه میشــویم کــه کــوروش بــه
چــه نــوع کارهــای غربــی گــوش مــیداده اســت… موســیقی راک
ســایکادلیک کــه فضــای خیالــیای را ایجــاد میکنــد ...موســیقی
متفکــر بــا ســازهای الکترونیــک کــه یغمایــی و گروهــش ســعی
میکردنــد در تصنیﻒهــای کوتــاه  2تــا  3دقیقــهای خالصــه و بــا
شــعر فارســی آشــتی بدهنــد.
ردپــای بعضــی از ســبکها و تنظیمهــای گروههــای خارجــی آن
زمــان را میشــود در آهنﮓهــای ایــن آلبــوم شــنید .در ایــن مجموعــه
متوجــه میشــویم کــه الگــوی آهنــﮓ گل یــﺦ در بعضــی ترانههــای
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دیگــر هــم تکــرار شــده اســت .بــدون شــک گــروه کــوروش یغمایــی
ســبک مشــخص و مســتقلی دارد کــه در صــدای ســازها و شــعر و
روش خوانــدن خــود را نشــان میدهــد .ولــی البــهالی نوشــته و
عکﺲهــا میشــود دیــد کــه گروههــای راک اولیــه درســت مثــل
گروههــای زیــر زمینــی امــروز ایــران بودنــد؛ آنهــا هــم شــنوندههای
خــاﺹ داشــتند کــه عــام مــردم نبــود و فقــط تیــﭗ فرنــﮓ رفتــهای بــه
موسیقیشــان گــوش مــیداد و موسیقیشــان در همــان فضــای خیالــی
و متفــاوت کابارههــا و رســتورانها اجــرا میشــد و از آنجــا هــم
بیــرون نمیآمــد .ولــی در ایــن آهنﮓهــا میشــود دیــد کــه چطــور
آن گروههــا توانســتند چکیــدهای از آن فضــا را بــرای قشــر بزرگتری
از مــردم قابــل دســترس کننــد و چقــدر هــم موفــق بودنــد! کــوروش
یغمایــی توانســت وارد موســیقی روز بشــود و آهنﮓهــای موفقــی
از او بــر زبانهــا زمزمــه بشــود .در ایــن مجموعــه انــگار یــک گنــﺞ
قدیمــی از آهنﮓهــای نشــنیده کشــﻒ شــده اســت .آهنﮓهایــی
کــه میشــود دیــد کــه گاهــی نتیجــهاش نــه چنــدان دلچســب بلکــه
10
بیشــتر وقتهــا نتیجــه خالقیتهــا و ریســکهای هنــری بودهانــد».

۱۰

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﻠﻮﺭ ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ ﻭ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺼﯿﺮ

ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ،ﭘﺪﺭﯼ ﺑﯽﻭﺍﺭﺙ ،ﺍﺯ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ« ۱۴ ،ﻣﻬﺮ .۱۳۸۹
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شادی ﻭﻃﻨﭙرست» :یﻐﻤایی راک نیست ،یﻚ چیز دیگر است«

شــادی وطنﭙرســت ،منتقــد و نویســنده آثــار موســیقی راک میگویــد:
«خیلیهــا پیــش از یغمایــی و در زمــان او مشــغول موســیقی راک
بودنــد .گروههایــی مثــل «مامیــز» یــا اســکورپیو و بســیاری نوازندههای
دیگــر کــه گرایــش بــه موســیقی راک داشــتند ...کــوروش یغمایــی بــا
موهایــی بلنــد و شــمایلی متمایــز از دیگــران بــا گرایــش بــه موســیقی
مردمپســند جایگاهــش را پیــدا کــرد .مهمتریــن تاثیــر او شناســاندن
نوعــی از موســیقی راک بــود تــا دیگرانــی کــه تــا آن زمان یا موســیقی
راک را نمیشــناختند و یــا ارتباطــی بــا آن برقــرار نکــرده بودنــد،
قطعــات یغمایــی را پســندیدند .نواختــن گیتــار و خوانــدن با ســادهترین
تحریــر مخاطبــان بســیاری را بــه خــود جلــب کــرد ،بیآنکــه مهــم
باشــد چــه ســبکی را برگزیــده .امــا بــه نظــر مــن او تاثیــری نــه بــر
موســیقی راک قبــل از انقــالﺏ داشــت و نــه بعــد از انقــالﺏ .کــورش
یغمایــی ســبک خــودش را داشــت .بــه نوعــی کاوه یغمایــی هــم در
نســل بعــد از انقالبیهــا هماننــد پــدرش بــا شــیوﺓ خــاﺹ خــودش
پیــش رفــت .کــه لزومــا تاثیرگــذار نبــود و بــه نظــرم قــرار هــم نبــوده
کــه بخواهنــد تاثیــری بگذارنــد .بــه نوعــی نقطــه عطفــی محســوﺏ
نمیشــوند .کــوروش یغمائــی تنهــا نوعــی از موســیقی را برگزیــد کــه
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دوســت داشــت و مــارک و لیبلــی هــم نــدارد».

11

تﻔرشی» :موسیقی یﻐﻤایی آﻟترناتیو است ،ﻭﻟی نه ایﻦ آﻟترناتیو«

فریــدون تفرشــی ســردبیر پایــگاه اینترنتــی زیــر زمیــن میگویــد« :از
آنجــا کــه موســیقی مــدرن ایرانــی ریشــهای در ســبکهای ســنتی
ایرانــی نــدارد ،هیچوقــت هــم متاثــر از حرکتهــای موســیقائی-
ایرانــی -نبــوده اســت .آنچــه مــا در گذشــته شــاهد آن بودهایــم
فعالیــت دســتهای موســیقیپرداز بــا ســالیق خــاﺹ بــوده اســت کــه
از جهــان موســیقی خــارج از جغرافیــای ایــران برداشــتهایی را وارد
میکردنــد .ایــن کام ـ ً
ال اشــتباه اســت کــه یــک ســبک موســیقی کــه
ریشــههایش خــارج از ایــران میباشــد را بــه خالقیــت یــک نفــر در
داخــل ایــران وابســته بدانیــم .این در مــورد کوروش یغمایــی هم صدﻕ
میکنــد .بــه نظــر مــن کــوروش یغمایــی در واقــﻊ یکــی از پیشــگامان
موســیقی «آلترناتیــو» در ایــران اســت .واژه «آلترناتیــو» را در اینجــا بــا
ســبک موســیقی آلترناتیــو یکــی نکنیــد .در نظــر داشــته باشــید کــه
آنچــه در ایــران آلترناتیــو گفتــه میشــود بــا آنچــه در غــرﺏ آلترناتیــو
خطــاﺏ میشــود متفــاوت اســت .امــا ترانههــا و موســیقی کــوروش
۱۱

 .ﺷﺎﺩﯼ ﻭﻃﻨﭙﺮﺳﺖ ،ﺩﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﯿﻮ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ
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یغمایــی را میتــوان بــه نوعــی در جایــگاه موســیقی آلترناتیو قــرار داد.
دورانــی کــه کــوروش یغمــای مطــرﺡ شــد ،دورانــی بــود که ایــران در
حــال تحــول اجتماعــی بزرگــی بــود .جامعــه ایرانــی در برابــر هجــوم
پدیدههــای اجتماعــی قــرار گرفتــه بــود کــه همخوانــی بــا هنجارهــای
رایــﺞ آن نداشــتند .تنهــا طبقــه خاصــی در جامعــه ایــران آمادگــی
پذیــرش ،دیــدن و شــنیدن ایــن پدیدههــای جدیــد را داشــتند .ایــن
رویکــرد خــود بخشــی از معیارهــای آن طبقــه شــد .کــوروش یغمایــی
و گوگــوش را میتــوان از آن دســته هنرمنــدان دانســت کــه توانســتند
معیارهــای جدیــد را شــکل دهنــد .آنهــا توانســتند در ایجــاد انگیــزه و
اعتمــاد بــه نفــﺲ در دیگــر هنرمنــدان جهــت انتخــاﺏ راههــای جدیــد
12
تاثیــر گــذار باشــند».
مﺸﻜوری :پدر ﺧواندﺓ موسیقی راک ایران

نصیــر مشــکوری نویســنده و منتقــد موســیقی راک در پایــگاه اینترنتــی
ﺑﺸــﻜﻦ مینویســد« :کــوروش یغمایــی یکــی از پیشــگامان موســیقی
ســایکادلیک /راک ایــران بــه حســاﺏ میآیــد .امــا اختــالف نظرهــای
زیــادی در مــورد اینکــه او پایهگــذار موســیقی راک در ایــران اســت
در میــان نقدپــردازان و طرفــداران موســیقی راک ایــران بهویــﮋه نســل
۱۲
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بعــد از انقــالﺏ اســالمی ایــران وجــود دارد .او از دوران جوانــی بــا
موســیقی ســایکادلیک و راک انــد رول از طریــق گروههایــی ماننــد
بیتلهــا ،دورز و گروههــای دیگــر آشــنا میشــود .او بعدهــا در اوایــل
دهــه  70میــالدی ( )1973بــا ســاختن آهنــﮓ گل یــﺦ و اجــرای آن
در یکــی از برنامههــای تلویزیونــی فریــدون فرخــزاد بــه نــام میخــک
نقــرهای در تلویزیــون ملــی ایــران شــناخته شــد .او در واقــﻊ جــزو
اولیــن هنرمندانــی بــود کــه بــرای اولیــن بــار موســیقی ملودیــک و
بســیار ســادهای را بــا آوای پیانــو ،گیتــار الکتریــک در شــکلبندی
یــک گــروه راک ارائــه مــیداد .شــکلی مــدرن و متفاوت از موســیقی
مردمپســند ایرانــی کــه در آن زمــان بســیار منحصــر بــه فــرد و بــرای
زمــان خــود بســیار غیرمتعــارف بــود .آهنگــی کــه نــه تنهــا آن را از
اولیــن نســخههای موســیقی ســایکادلیک فارســی میداننــد بلکــه بــه
نوعــی آن را اولیــن آوای موســیقی بلــوز ایرانــی نیــز میتــوان خطــاﺏ
13
کــرد».
آریا کرنافی» :کورﺵ یﻐﻤایی نامی شﻨاﺧته شده است«

آریــا کرنافــی ســردبیر مجلــه موســیقی راک ﭘﺎﻻﭘــﺎﻝ میگویــد:
«کــوروش یغمایــی نامــی شــناخته شــده در موســیقی ایــران اســت.
۱۳

 .ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ،ﻫﻤﺎﻥ.
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عالقهمنــدان بــه ســبکهای مختلــﻒ موســیقی ،حتــی آنــان کــه
عالقــهای بــه موســیقی راک ندارنــد نامــش را شــنیدهاند و حداقــل
یــک بــار قطعــه موســیقی گل یــﺦ او را گــوش دادهانــد .اگــر شــنیده
شــدن را مــالک تاثیرگــذاری در نظــر بگیریــم بــدون شــک کــوروش
یغمایــی بــه دلیــل درصــد بــاالی طرفــداران و شــنوندگان تاثیر بســزایی
در جــا انداختــن موســیقی راک در ایــران داشــته اســت .امــا ســوالی
کــه اینجــا مطــرﺡ میشــود ایــن اســت کــه :آیــا کــوروش یغمایــی
تعریفــی بــرای موســیقی راک ایرانــی یــا راک فارســی ارائــه داده
اســت؟ و آیــا حرکــت جدیــدی در موســیقی راک انجــام داده اســت؟
بــه نظــر مــن ایــن طــور نبــوده .کــوروش یغمایــی تنهــا کاری کــه کــرد
موســیقی راک را همزمــان بــا بــزرگان ایــن ســبک در غــرﺏ ،بــه ایران
وارد کــرد .نکتــه دیگــری کــه بــه شــدت باعــث آزارم میشــود ایــن
اســت کــه کــوروش یغمایــی بــه جــز خــودش و خانــوادهاش هیــچ
یــک از موزیســینهای دیگــر ایــن ســبک در ایــران را قبــول نــدارد
و ایــن در صورتــی اســت کــه بســیاری از آثــار موســیقیپردازان
دیگــر در ایــران بــه معنــای واقعــی در ســبک راک هســتند .چــه بســا
بســیاری از کارهــای کــوروش یغمایــی در حــوزه موســیقی پــاپ/
راک هــم نمیگنجنــد .در هــر صــورت ایــن کار ســادهای نیســت کــه
بهراحتــی یکــی از بــزرگان موســیقی کشــور را نقــد کنیــم کــه آیــا در
موســیقی راک ایــران تاثیــری داشــته یــا نداشــته اســت .ایــن را بایــد
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از موزیســینهای ایــن ژانــر پرســید کــه چقــدر بــه پیشــینه خــود آگاه
14
هســتند و از آن تاثیــر گرفتهانــد؟»
کورﻭﺵ یﻐﻤایی ﻭ تاریخﭽﺔ مختﺼر موسیقی راک ایران

داســتان زندگــی هنــری کــوروش یغمایــی روایــت زندگــی هنرمنــدی
اســت که در دو سیســتم اجتماعــی یعنی در دوره پادشــاهی محمدرضا
پهلــوی و جمهــوری اســالمی ایــران فعالیــت کــرده و در هــر دو
سیســتم اجتماعــی بــه نوعــی بــه حاشــیه کشــیده شــده اســت و حتــی
بعــد از انقــالﺏ اســالمی صدایــش تــا ســالها ممنــوع بــوده اســت.
بــه عنــوان مثــال در آن زمــان موســیقیپردازانی کــه میخواســتند
مطــرﺡ شــوند میبایســت از صافــی کمیتــﺔ موســیقی رادیــوی ملــی
ایــران میگذشــتند تــا بتواننــد بــا دریافــت مجــوز پخــش ،موســیقی
خــود را در رادیــو کــه مهمتریــن و تنهــا رســانه موجــود در آن زمــان
بــود بــرای عمــوم معرفــی کننــد .ایــن کمیتــه موســیقی تقاضــای او را
بــرای پخــش آثــارش از رادیــو بــه ســبب نــوع شــکلبندی ســازها و
کال نــوع موســیقی آهنﮓهــا رد کــرد و تــا مدتهــا بــه او اجــازه
پخــش نــداد .رویکــردی کــه کمــاکان در شــکلی رادیکالتــر و
۱۴
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غیرعلمــی و ضــد فرهنگیتــر از طــرف وزارت ارشــاد اســالمی بــه
هنرمنــدان تحمیــل میشــود.
ﻗﻤیﺸی» :هﻨوﺯ هم تﻨﻬا کارهای یﻐﻤایی استاندارد است«

در گفتوگویــی کــه در بهمــن  1390بــا کــورش یغمایــی صــورت
گرفتــه اســت ،او دربــاره موســیقی پــاپ و راک نظــرات خــودش را
گفتــه اســت .کــورش یغمایــی در گفتوگــو بــا پایــگاه اینترنتــی
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻣﻠــﻮﺩﻯ پــﺲ از نقــل قــول ســیاوش قمیشــی مبنــی بــر اینکــه
«مــا بــرای آمریکاییهــا جهــت معرفــی موســیقی پــاپ ایرانــی هنــوز
کارهــای بیســت و چنــد ســال پیــش یغمایــی را پخــش میکنیــم و
تنهــا کارهــای یغمایــی اســتاندارد اســت 15».در توضیــح ایــن موضــوع
میگویــد« :بــا ســﭙاس از دوســت دیرینــهام آقــای ســیاوش قمیشــی...
در زمینــه موســیقی پــاپ ،در اینجــا بــرای شــناخت و آگاهــی در ایــن
زمینــه و ورود موســیقی غربــی در ایران پیشــگفتاری بســیار کوتاه الزم
اســت و آن اینکــه ،موســیقی غربــی در اواخــر قــرن  18بــه کشــورهای
شــرقی ماننــد (ژاپــن ،هنــد ،مصــر) و اواخــر دوران قاجــار بــه ایــران
نفــوذ کــرد و موســیقی ملــی و بومــی ایــن کشــورها را تحــت تاثیــر
۱۵

 .ﺍﻣﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﯿﺮﺻﯿﺎﻓﯽ ،ﻫﻤﺎﻥ.
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قــرار داد و بــه انــزوا کشــاند».

16

کــورش یغمایــی علــت تاثیرپذیــری جوانــان از موســیقی مــدرن غــرﺏ
را در نــه عامــل خالصــه میکنــد :اول :پشــتوانه و قــوام فرهنگــی و
موســیقی کشــورهای مــورد تهاجم؛ دوم :نوع ســاختار موســیقی ســنتی
کــه اغلــب تــک صدایــی اســت؛ ســوم :وجــود ریتــم و ایجــاد تحــرک
در موســیقی غربــی؛ چهــارم :وجــود هارمونــی و زیباییهــای ویــﮋه بــر
پایــه آن؛ پنجــم :تکامــل صــدا دهندگــی ســازها و نیــز ایجــاد ســازهای
گوناگــون نــو؛ ششــم :ســاختمان زیبــا بــا رنﮓآمیــزی جــذاﺏ و
نوازندگــی راحتتــر ســازها .هفتــم :زیبایــی ملودیهــا و بهویــﮋه
آرایــش ســازها در اجــرا؛ هشــتم :وجــود ســازهای ناقــص و قدیمــی
کــه بــه صــورت ابتدایــی هنــوز بــه کار مــیرود؛ نهــم :مهــار نکــردن
نفــوذ ایــن موســیقی توســط مســووالن موســیقی کشــورها بــا اســتفاده
از کارشناســان و متخصصــان .وی توضیــح میدهــد کــه «ایــن نفــوذ
فرهنگــی در زمینــه موســیقی همــواره یــک جانبــه نبــوده و بــرای نمونه
موســیقی هنــد از مرزهایــش گذشــته و بــه چیــن ،کــره ،ژاپــن ،تبــت،
اندونــزی ،اروپــا و امریــکا هــم نفــوذ کــرده اســت و نیــز کولیهــا
17
موســیقی هنــد را بــه اروپــا و عربســتان و اســﭙانیا بردنــد».
۱۶

۱۷

 .ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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یغمایــی معتقــد اســت کــه «کشــورهایی ماننــد ژاپــن ،مصــر و هنــد
بالفاصلــه بــه فکــر چارهجویــی افتادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
راهــی جــز پذیــرش موســیقی غربــی بــه صــورت تلفیــق بــا موســیقی
ملــی خــود ندارنــد» و توضیــح میدهــد کــه «ایــن همــان روشــی اســت
کــه مــن در حــدود  35ســال پیــش بــه آن اعتقــاد داشــتم و در نشــریات
پیشــنهاد کــردهام ».یغمایــی معتقــد اســت کــه در ایــران نیــز در ابتــدا
نفــوذ موســیقی غــرﺏ بــا کوشــش و کارشناســی اســتادانی کمنظیــری
ماننــد ســاالر معــزز ،کلنــل میــن باشــیان ،علینقــی وزیــری ،ابوالحســن
صبــا و مرتضــی محجوبــی و نیــز تشــکیل ارکســتر ســنفونیک تهــران
بــه رهبــری پرویــز محمــود مهــار شــد .امــا چنــد ســال قبــل از انقــالﺏ
بــر پایــه اینکــه ایــن موســیقی درآمدزایــی فراوانــی را در بــر دارد
بــه دســت عــدهای دالل و شــومن و کابــارهدار افتــاد و ایــن آغــازی
بــود بــرای انحــراف و ابتــذال در موســیقی پــاپ ایــران (نظــر کــورش
18
یغمایــی دربــاره تهاجــم موســیقی غربــی بــه ایــران).
»سیﺐ نقرهای«؛ باﺯگﺸت پاپ به ایران

کــوروش یغمایــی در گفتوگوهــای متعــددش توضیــح چندانــی
دربــاره موســیقی پــاپ و راک قبــل از انقــالﺏ نمیدهــد .امــا در
۱۸

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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بررســی موســیقی پــﺲ از انقــالﺏ بــه برخــی مــوارد اشــاره میکنــد
و میگویــد« :بــا در در نظــر گرفتــن اینکــه کاربــرد یــک واژه در
یــک فرهنــﮓ الزامــا معنــا و مفهــوم همــان واژه را در فرهنﮓهــای
دیگــر بازتــاﺏ نمیدهــد ،کاربــرد واژه غربــی -پــاپ  -در فرهنــﮓ
موســیقی ایــران بــدون تخصــص و شــناخت و در نظــر گرفتــن پشــتوانه
چنــد صــد ســاله آن موســیقی و معنــا و مفهــوم و اســتانداردهای آن
در فرهنــﮓ غــرﺏ ،آن هــم فقــط بــا مفهــوم مردمــی بــودن آن کــه
در ایــن صــورت میتــوان هــر موســیقی دیگــر را ماننــد ســنتی کوچــه
بــازاری و ...هــم بــه غلــط بــا نــام پــاپ بــه جامعــه معرفــی کــرد،
اشــتباهی بنیادیــن اســت .بــه همیــن دلیــل اساســی اســت کــه در زمینــه
موســیقی پــاپ ناگزیــر هســتیم ماننــد دیگــر کشــورهای جهــان بــه
غیــر از مفهــوم مردمپســند بــودن آن دیگــر اســتانداردهای ویــﮋه آن را
بــرای ورود بــه عرصههــای جهانــی رعایــت کنیــم .ایــن اســتانداردها
هــم بــر پایــه تحــوالت اجتماعــی فرهنگــی ...در جهــان ماننــد گذشــته
یکســان نیســت و همــواره در حــال تغییــر اســت و شــناخت ایــن
اســتانداردها فقــط بــا در جریــان بــودن ســیر تحــوالت ایــن فــرم
موســیقی در جهــان میســر میشــود ».او موســیقی پــاپ را بــه دو نــوع
پــاپ ارزشــمند و پــاپ مبتــذل تقســیم میکنــد و علــت مشــکالت
موســیقی پــﺲ از انقــالﺏ را در چنــد مــورد میدانــد :اول« ،داشــتن
دیــدگاه بــد و بــیارزش نســبت بــه ایــن موســیقی و دســت انــدرکاران
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آن ،حداقــل از ســوی مســووالن بــا انگیــزه و دلیــل نبــود شــناخت و
آگاهــی نســبت بــه  -موســیقی پــاپ ارزشــمند  -کــه تــا کنــون هــم
ادامــه دارد؛» دوم« ،ممنوعیــت موســیقی غربــی و ســازهای بســیاری
کــه بــه آن مربــوﻁ میشــد ،بهویــﮋه ســازهای پایــهای و ریشــهای
ماننــد گیتــار ،درامــز ،کیبــورد ،گیتــار بــاس بــه مــدت بســیار طوالنــی.
19
البتــه ارکســتر ســنفونیک بــه صــورت نمایشــی وجــود داشــت!»
او ســﭙﺲ بــه ممنوعیــت موســیقی پــاپ بــه مــدت  16ســال اشــاره
میکنــد و ممنوعیــت ایــن نــوع موســیقی را عامــل رفتــن نوازنــدگان
و دســت انــدرکاران موســیقی پــاپ و همیــن موضــوع را عامــل بیــکار
شــدن نوازنــدگان و دســت اندرکارانــی میدانــد کــه در ایــران ماندنــد
و ناگزیــر بــه مشــاغل و کارهایــی دیگــر روی آوردنــد .آنــگاه بــه
رویکــرد جوانــان بــه موســیقی مشــهور بــه لﺲآنجلســی بــه عنــوان
یــک نیــاز طبیعــی بــا انگیــزه و دلیــل حــذف موســیقی پــاپ در ایــران
و بــه زمانــی اشــاره میکنــد کــه مســووالن بــه اینکــه حــذف ایــن
موســیقی بــه دلیــل مردمــی بــودن آن ممکــن نیســت پــی بردنــد و در
پایــان نتیجــه میگیــرد کــه ســرانجام موســیقی پــاپ بــا آلبــوم ســیب
نقــرهای کــه ســه ســال گرفتــن مجــوز آن بــه طــول انجامیــد ،تولــدی
20
دوبــاره یافــت.
۱۹

۲۰

 .ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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ﻇﻬور مﺠدد پاپ مﺒتﺬﻝ

یغمایــی در نوشــتهاش بــه جنبههــای اقتصــادی موســیقی پــاپ اشــاره
میکنــد و اینکــه بــا شــکلگیری مجــدد پــاپ در ایــران ،همــان
شــیوه پیشــین پــی گرفتــه شــد .او میگویــد« :پــی بــردن دوبــاره بــه
درآمدزایــی و مالانــدوزی در زمینــه موســیقی پــاپ (آلبــوم ،کنســرت
و ). . .و در پــی آن ســیل ورود دالالن و قاچاقچیــان بــا انگیــزه ســوء
اســتفاده و مهمتــر از آن دادن خــط مشــی در زمینــه موســیقی پــاپ کــه
بــه تخریــب فرهنگــی موســیقی کشــور و انحــراف ذهــن موســیقایی در
مــردم و بــه ویــﮋه جوانــان منجــر شــده اســت .در واقــﻊ موســیقی پــاپ
بــه عنــوان زایــدهای بــا انگیــزه درآمدزایــی بســیار چشــمگیر بــدون
اســتادان دلســوز و کارشــناس دوبــاره آغــاز شــد .بــر پایــه مــوارد بــاال
سرپرســتی ﻇاهــری ایــن موســیقی بــه دســت افــرادی بــدون تخصــص
و شــناخت حتــی نســبت بــه ابتداییتریــن موازیــن هنــری ســﭙرده
شــد و بدیهــی اســت کــه ایــن افــراد و دوستانشــان کــه در ایــن زمینــه
همــکاری داشــتند ایــن موســیقی را نــه بــرای پیشــرفت موســیقی و
تکامــل آن بلکــه صرفــا در جهــت و ســوی ویﮋگــی مهمتــر آن یعنــی
درآمدزایــی و مالانــدوزی اداره میکردنــد و بدیهــی اســت هــر
پدیــدهای اجتماعــی ،هنــری ،اقتصــادی و ...بــدون داشــتن سرپرســت
دلســوز و آگاه و متخصــص بــه صورتــی «دیمــی» و «خــودرو» رشــد
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غیــر طبیعــی و غیــر منطقــی خواهــد کــرد و ایــن وضعیــت همان اســت
کــه امــروز در موســیقی پــاپ مشــاهده میکنیــم .نکتــه بســیار مهــم
اینســت کــه امــروزه موســیقی پــاپ یــک موســیقی جهانــی اســت
و موســیقی پــاپ هــر کشــور نمــاد فرهنگــی آن کشــور در جهــان
قلمــداد میشــود و ایــن کارهــای بــیارزش و بیهویــت کــه بــه
غلــط بــا نــام موســیقی پــاپ در ایــران و جهــان تبلیــﻎ میشــود نــه
فقــط انگیــزه تخریــب ذهنیــت مــردم و بــه ویــﮋه جوانــان در زمینــه
شــناخت و آگاهــی موســیقی ارزشــمند پــاپ گردیــده ،بلکــه ســبب
آبروریــزی فرهنگــی و شرمســاری در ایــن زمینــه در جهــان نیــز شــده
اســت .بایــد گفــت پــﺲ از ســﭙری کــردن  180ســال از ورود موســیقی
غــرﺏ بــه کشــورهای شــرقی از جملــه ایــران هنــوز هــم متخصــص
آگاه و دلســوز و حتــی شــناختی درســت را هــم از ایــن موســیقی در
21
کشــور نداریــم».
یﻐﻤایی ،پیوند دﻭ نسل موسیقی راک ﻭ پاپ ایران

بیتردیــد فرهــاد بــه عنــوان کســی کــه ترانههــای مهــم راک جهــان
را بــه صــورت کاور اجــرا کــرده ،یــک نوازنــده راک اســت ،جــدا
از اینکــه در بســیاری از آثــارش بــه فــرم و محتــوای راک نزدیــک
۲۱

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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شــده و پلــی فراهــم کــرده تــا نســلهای بعــد بــا اتــکا بــه میراثــی
گــران بــه ســوی موســیقی تــازه برونــد .کــورش یغمایــی نیــز بــه گفتــه
بخــش مهمــی از کســانی کــه موســیقی راک و موســیقی ایرانــی
را میشناســند ،چــه در اجراهــای کاور اولیــهاش ،چــه در برخــی
ترانههــای فارســی و چــه در بســیاری از کارهــای بــیکالم خــود بــه
موســیقی راک یــا تلفیقــی از پــاپ و راک پرداختــه اســت .او یکــی
از برجســتهترین موســیقیدانان ایرانــی اســت کــه توانســته اســت بــه
تلفیــق موســیقی فولکلــور ایــران بــا موســیقی مــدرن جهــان برســد .امــا
بیاییــد از اصــرار و فشــار بــر اینکــه نــام نوعــی از موســیقی را فــالن
یــا بهمــان بگذاریــم بگذریــم .موســیقی کــورش یغمایــی ریشــه در
فولکلــور ایرانــی دارد و آثــارش بــا موســیقی غربــی هــم اجــرا شــده
اســت .میخواهیــد اســمش را پــاپ بگذاریــد یــا راک یــا هــر چیــز
دیگــر .او از یــک ســو بخشــی از زیباتریــن موســیقیهای پــاپ و
راک ایرانــی را تولیــد کــرده و از ســویی واســطه نســلی شــده اســت
کــه موســیقی پــاپ و راک پــﺲ از انقــالﺏ را ســاختهاند .از اولیــن
کارهــای درخشــان پــاپ کاوه یغمایــی تــا آثــار راک درخشــان دهــه
 1380ایــران کــه شــمارش آثــار برجســته در میــان آن فــراوان اســت.
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کورﺵ ،کامران ،کامﺒیز ،کاﻭه ،کامیل ،ساتگیﻦ

کــورش یغمایــی محــور خانــوادهای اســت کــه دو نســل آنــان در
حــوزه موســیقی راک فعالیــت کردنــد .کامــران و کامبیــز دو بــرادر او
در گذشــته بــا او همــکار بودنــد .کــورش در ســن  20ســالگی ازدواج
کــرد کــه حاصــل ایــن ازدواج ســه فرزنــد بــه نامهــای کاوه ،کامیــل
و ســاتگین اســت کــه هــر ســه کار پدرشــان را دنبــال کردنــد و امــروز
در خانــواده موســیقی ایــران کار میکننــد.
کاﻭه یﻐﻤایی

کاوه یغمایــﻲ در ســال 1347در تهــران متولــد شــد .او بزرگتریــن
فرزنــد کــوروش یغمایــﻲ اســت .کاوه از کودکــﻲ مشــغول بــه
فراگیــرﻱ موســیقﻲ بــود و عالقــه فراوانــﻲ نشــان مــﻲداد .کاوه در
هشــت ســالگﻲ توســط پــدر و مــادرش وارد هنرســتان عالــﻲ موســیقﻲ
ایــران شــد .ســاز اول کاوه پیانــو بــود کــه نــزد خانــم «نویــن افــروز»
آمــوزش مﻲگرفــت .ســه ســال بعــد از انقــالﺏ اســالمﻲ در ایــران،
هنرســتان عالــﻲ موســیقﻲ توســط دولت بســته شــد .بــا توجه به شــرایط
ســخت ،کاوه فراگیــرﻱ موســیقﻲ را توســط پــدر و عموهایــش ادامــه
داد .در ایــن زمــان او شــروع بــه یادگیــرﻱ شــیوهای کــرد کــه در هیــچ
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مدرســهاﻱ تدریــﺲ نمﻲشــد؛ ایــن شــیوه «پروگرســیو راک» بــود.
کاوه تصمیــم گرفــت کــه گیتــار الکتریــک را بــه صــورت حرفــهاﻱ
شــروع کنــد.
چنــد ســال بعد ،هنرســتان موســیقﻲ بــا محدودیتهــاﻱ خاصــﻲ مجددا ً
بازگشــایﻲ شــد .کاوه دوبــاره بــه هنرســتان رفــت تــا تحصیــالت خــود
را بــه صــورت آکادمیــک ادامــه دهــد .در ایــن زمــان نــام «هنرســتان
عالــﻲ» بــه «هنرســتان ســرود و آهنگهــاﻱ انقالبــﻲ» تغییــر یافــت .او
در ســال  1368از هنرســتان فــارﻍ التحصیــل شــد و در همــان ســال
اولیــن کار هنــرﻱ خــودش را در آلبــوم پــدرش بــه نــام «دیــار» بــه
ثبــت رســاند؛ ایــن اولیــن آلبــوم کــوروش یغمایــﻲ بعــد از  10ســال
بــود .کاوه تحصیــالت خــود را در رشــته گیتــار کالســیک در
دانشــگاه آزاد اســالمﻲ ادامــه داد .او نــه فقــط بــراﻱ خــودش ،بلکــه
بــراﻱ خواننــدگان و موزیســینهاﻱ دیگــر نیــز آهنگســازﻱ و تنظیــم
کــرده اســت .کاوه یغمایــی اولیــن کنســرت رســمﻲ خــود را در ســال
 1373در فرهنگســراﻱ بهمــن اجــرا کــرد کــه اولیــن کنســرت گیتــار
در ایــران بعــد از انقــالﺏ اســالمﻲ بــود .او در تنهــا «جشــنواره پــاپ
ایــران» تــا بــه امــروز ،ســتاره طالیــﻲ بهتریــن گــروه را از آن خــود
کــرد« .گــروه کاوه» تنهــا گــروه راک بــود کــه بــا مجــوز رســمﻲ از
وزارت فرهنــﮓ و ارشــاد اســالمﻲ کنســرت اجــرا مﻲکــرد .ایــن
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گــروه تــا کنــون بیــش از  50اجــرا داشــته اســت .کاوه «مترســک»،
اولیــن آلبومــش را در ایــران در ســال  1382منتشــر کــرد؛ ایــن آلبــوم
تــا مدتهــا پرفروشتریــن آلبــوم ایــران بــود .او پــﺲ از انتشــار
آلبومــش ،دو شــب متوالــﻲ در ســالن میــالد تهــران کنســرت برگــزار
کــرد کــه بــا اســتقبال پــر شــوری روبــهرو شــد و بــراﻱ اولیــن بــار در
ایــران ایــن کنســرت را بــه صــورت حرفــهاﻱ بــر روﻱ دی وی دی
ضبــط و پخــش کــرد.
کاوه در ســال  1384پایهگــذار واحــد گیتــار الکتریــک در دانشــگاه
علمــﻲ و کاربــردﻱ ایــران شــد و در ســال  1385تصمیــم گرفــت
کارش را بــه خــارج از ایــران گســترش بدهــد ،کــه نتیجــه آن پخــش
موفــق آلبــوم «ســکوت ســرد» در ســال  1386در سراســر جهــان بــوده
22
اســت.
اﺯ سیﺐ نقرهای تا تﻔﻨﮓ دسته نقره

کــورش یغمایــی پــﺲ از آنکــه کارش ممنــوع شــد ،ماننــد بســیاری از
تولیــد کننــدگان ترانــه و شــعر و موســیقی و داســتان نخســت بــه دنیــای
کــودکان پنــاه بــرد .او در ایــن مــدت ابتــدا در زمینــه داســتانهای
کــودکان (کتــاﺏ و نــوار) و ارائــه آلبــوم دیــار (ارکستراســیون
۲۲

 .ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ،ﺫﯾﻞ ﻧﺎﻡ »ﮐﺎﻭﻩ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ«.
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آواهــای محلــی ایــران بــرای ارکســتر بــزرگ بــدون آواز) و در ادامــه
بــا تدریــﺲ گیتــار زندگــی را میگذرانیــد .پــﺲ از  17ســال اولیــن
آلبــوم بــا آواز او بــا نــام ســیب نقــره ای ارائــه شــد .پــﺲ از چنــدی
آلبومهــای دیگــری از او بــا نامهــای مــاه و پلنــﮓ ،گرگهــای
گرســنه (موســیقی فیلــم) ،کابــوس ،آرایــش خورشــید و تفنــﮓ دســته
23
نقــره منتشــر شــد.
در ســال  1390آلبومــی از وی در آمریــکا منتشــر شــد بــه نام بازگشــت
از حاشــیه کــه شــامل بهتریــن تــک آهنﮓهــای او تــا ســال 1357
اســت .ایــن آلبــوم توســط کمﭙانــی معتبــر اســتون تــرو 24در ســطح
جهــان پخــش شــد.
آثــار کــوروش یغمایــی تــا امــروز شــامل ایــن آلبومهــا اســت« :گل
یــﺦ» (قبــل از انقــالﺏ)« ،پرنــده مهاجر»« ،گرگهــای گرســنه» (،)1369
«ســیب نقــرهای» (« ،)1372مــاه و پلنــﮓ« (« ،)1374کابــوس» (،)1378
«آرایــش خورشــید» (مجموعــه کارهــای محلــی)« ،تفنــﮓ دســته
نقــره» (« )1381بازگشــت از حاشــیه» (.)1390

۲۳

۲۴

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﻭ ،ﻫﻤﺎﻥ.

Stones Throw .
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سه تﻔﻨگدار راک ﻭ دﻭگانه فرهاد -یﻐﻤایی

یکــی را زودتــر و یکــی را دیرتــر ممنــوع کردنــد؛ فرهــاد ،فریــدون
فروغــی و کــورش یغمایــی کــه هــر ســه صدایشــان بــه عنوان موســیقی
راک یــا تلفیقــی از راک و پــاپ خوانــده میشــد ،پــﺲ از انقــالﺏ
ممنــوع شــد .صــدای کــورش یغمایــی از  1358بــه مــدت  17ســال
ممنــوع بــود .ایــن ســه تــن بــا وجــود اینکــه احتمــاال میتوانســتند در
کارشــان بیــرون از ایــران بســیار موفقتــر از بســیاری از خواننــدگان
پــاپ شــوند ،امــا هــر ســه ماندنــد.
شــهاز نظــر مــن کــورش یغمایــی و فرهــاد مهــراد دو ســوی مفهومــی
هســتند کــه موســیقی راک را میســازد ،اگرچــه ریتــم و موســیقی و
شــکل کار یغمایــی بــه موســیقی راک نزدیکتــر اســت و کارهــای
مختلــﻒ او مشــخصههای ضرباهنــﮓ موســیقایی راک را دارد ،امــا
مضامیــن و محتــوا و شــیوه تاثیرگــذاری فرهــاد و زبــان موســیقی او
بــه مفهومــی کــه راک ســاخته اســت و میســازد نزدیکتــر اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،بــه گمــان مــن اگــر متــن ترانههــای فرهــاد را
بخوانیــم ،تصویــرش را ببینیــم و تاثیــرش را بــر هوادارانــش و جامعــه
ارزیابــی کنیــم و همچنیــن نقــش او در مجموعــه ترانههایــش بدانیــم،
شــک نخواهیــم کــرد کــه بــا موســیقی راک طــرف هســتیم ،امــا
اگــر فقــط صــدای کــورش یغمایــی را بــرای کســی کــه متنهــای
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او را نمیفهمــد ،پخــش کنیــم ،مطمﺌنــا آن را موســیقی راک خواهــد
دانســت .اگرچــه موســیقی فرهــاد و یغمایــی هــر دو در وضــﻊ کنونــی
جامعــه مــا ممنــوع هســتند ،اگــر بنــا بــود کــه ایــن دو براســاس آنچــه
میخواهنــد و بــدون هیــچ سانســوری موســیقی خــود را در ســالهای
اکنــون بســازند ،احتمــاال شــکل آثــار یغمایــی ممنــوع امــا محتــوای
آثــارش بیاشــکال تلقــی میشــد ،در حالــی کــه ایــن وضــﻊ
میتوانســت دربــاره فرهــاد کامــال برعکــﺲ باشــد؛ شــکل آثــار او
پذیرفتــه ،امــا محتوایــش سانســور میشــد .بــه نظــرم هــر کــدام از ایــن
دو گوشــهای از موســیقی راک را بــا ترانــه و آوای ایرانــی تلفیــق
کردنــد و هــر کــدام جایــگاه خودشــان را در تاریــﺦ موســیقی ایرانــی
دارنــد.
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تﺼاﻭیر بخﺶ شﺸم

ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺧﻢ ﻧﮑﻦ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺍﺧﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭ!
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ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺍﺭ ﮐﺎﺳﺖ ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻓﺮﻭﻏﯽ ﻭ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ ٬ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﯾﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺁﺧﺮ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ
ﺍﻧﻘﻼﺏ

ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻮﺭﺵ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ
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ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺳﯽﺩﯼ ﮐﺎﻭﻩ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

فریدﻭن فرﻭﻏی
فریــدون فروغــی ( 9بهمــن  13 - 1329مهــر  ،)1380آهنگســاز،
نوازنــده گیتــار ،پیانــو ،درامــز ،شــاعر و خواننــده ایرانــی اســت .او از
خواننــدگان مشــهور موســیقی آلترناتیــو و راک و پــاپ ایرانــی اســت.
فریــدون فروغــی فرزنــد فتــح اﷲ کارمنــد اداره دخانیــات در محلــه
سلســبیل تهــران بــه دنیــا آمــد .او ســه خواهــر بــه نامهــای فــروﻍ،
عفــت و پروانــه دارد .خانــواده او از مالــکان نــراﻕ کاشــان بودنــد.
در نوجوانــی بــه ســرودن شــعر و نواختــن تــار میپرداخــت .در ســن
شــش ســالگی تحصیــل را آغــاز کــرد و در ســال  1347مــدرک
دیﭙلــم طبیعــی خــودش را گرفــت و عالقــهای بــرای رفتــن بــه دانشــگاه
نشــان نــداد .عالقــه بیحــد و انــدازه او بــه اجــرای آثــار ری چارلــز
و موســیقی راک و بلــوز موجــب شــد کــه بــه خوانــدن بــه شــیوه ری
چارلــز بﭙــردازد .او نیــز ماننــد بــزرگان موســیقی پــاپ و راک قبــل از
انقــالﺏ تحصیــالت آکادمیــک در حــوزه موســیقی نکــرده بــود و
همــه چیــز را خــود آموختــه بــود.
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فریــدون فروغــی ،پیــش از آنکــه دبیرســتان را تمــام کنــد ،ماننــد اغلب
همنســلهای خــودش از ســن  16ســالگی گروهــی از نوازنــدگان
همســن و ســالش را جمــﻊ کــرد و بــه صــورت جــدی بــه اجــرای
موســیقی راک و بلــوز و موســیقی غربــی و بخصــوﺹ ترانههــای
راک مــورد عالقــه مــردم در نقــاﻁ مختلــﻒ میپرداخــت .تــا ســن
 18ســالگی بــه همیــن نــوع فعالیــت میکــرد .مــوج جوانــان عاشــق
گیتــار در کشــوری مردســاالر پــای بچههــا را بــه فضــای فعالیــت
حرفــهای موســیقی بــاز میکــرد .فریــدون جــوان در همیــن روزهــا
درگیــر عشــق و طبیعتــا شکســت عشــقی میشــود .ایــن شکســت
عاشــقانه مدتــی او را گوشهنشــین میکنــد و از ســال  1348بــرای
کار بــه ســراﻍ کابارههایــی ماننــد مارکیــز و کاکولــه مــیرود .جنــﺲ
صــدای او و شــیوه متفــاوت او در خوانــدن کــه گاه دیگــران ردپــای
ری چارلــز را در آن میبیننــد ،او را بــه چهــرهای محبــوﺏ تبدیــل
می کنــد.
خســرو هریتــاش ،کارگردان ســینما آموخته در دانشــگاه یوســیالای
کالیفرنیــا وقتــی بــه ایــران آمــد تصمیــم گرفــت اتفاقــی در ســینما
ایجــاد کنــد ،در همــان فیلــم اول یعنــی آدمــک کــه زری خوشــکام،
چهــره سکســی ســینمای ایــران ،در یکــی از اولیــن فیلمهایــش در آن
بــازی میکــرد ،هــم داســتان فیلــم بــه نوعــی آزاداندیشــی در رابطــه
1

۱

UCLA
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جنســی بــود ،هــم فیلــم بــا صحنههــای برهنــه بهشــدت ســروصدا
کــرد .جانمایــه فیلــم داســتانی فلســفی دربــاره شــکاف اخالقــی و
اجتماعــی میــان دو نســل بــود .هریتــاش بــا نمایــش هجــوم تمــدن
فرنگــی بــه فرهنــﮓ ســنتی قصــد داشــت بــه تضــاد میــان این دو اشــاره
کنــد .حاصــل ایــن فیلــم ،تماشــاگرانی بــرای دیــدن فیلــم برهنــه زری
خوشــکام ،فیلمــی موفــق بــرای جشــنواره جهانــی فیلــم تهــران و دو
ترانــه بســیار موفــق و پراســتقبال بــرای فریــدون فروغــی شــد .خســرو
هریتــاش بــه دنبــال یــک خواننــده تازهنفــﺲ میگشــت .او بــا همــان
اولیــن آزمایــش دریافــت کــه فریــدون فروغــی همــان صدایــی اســت
کــه دنبالــش میگــردد .دو ترانــه بــا نامهــای «آدمــک» و «پروانــه
مــن» بــا موســیقی تــورج شــعبانخانی و اشــعار لعبــت واال یکبــاره
فریــدون فروغــی را بــه خواننــده پرفروشتریــن ترانــه روز تبدیــل
کــرد .پــﺲ از نمایــش فیلــم ،صفحههــای  45دور ایــن دو ترانــه ،در
صفحــه فروشــیهای معروفــی چــون آل کوردوبــﺲ ،پــاپ ،دیســکو،
بتهــوون و پــارس عرضــه شــد .ایــن دو ترانــه گل کــرد و بر ســر زبانها
افتــاد و فریــدون فروغــی بــه شــهرت رســید .گرچــه در آن زمــان بــه او
خــرده میگرفتنــد کــه صــدای فرهــاد را تقلیــد میکنــد ،امــا همیــن
باعــث شــد تــا دیگــر زیــر ســایه نــام ری چارلــز ،خواننــده محبوبــش،
قــرار نگیــرد.
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چون آدمﻚ ﺯنﺠیر بر دست ﻭ پایم

فریــدون فروغــی میگویــد« :بــراﻱ مرخصــﻲ ســه روز بــه تهــران
آمدیــم .در آن زمــان بهتریــن نوازنــدگان و آهنگســازان مــا را
ارمنﻲهــا تشــکیل مﻲدادنــد .در تهــران نوازنــده ساکســیفونﻲ داشــتیم
کــه نامــش جیمــﻲ بــود .او بــه جهــت مســائل تحصیلــﻲ گفــت کــه
نمﻲتوانــد مــا را در ادامــه کار همراهــﻲ کنــد 2».جیمــﻲ بــا هریتــاش
کــه بــه تازگــﻲ از آمریــکا بــه ایــران آمــده بــود ارتبــاﻁ داشــت .او
فریــدون را بــه هریتــاش معرفــﻲ کــرد .فریــدون مﻲگفــت «روز دیــدار
بــا هریتــاش دســتﭙاچه بــود چــون نمﻲدانســت هریتــاش چــه خیالــﻲ
در ســر دارد».
فروغــی میگویــد« :جیمــﻲ بــه مــن گفــت کــه هریتــاش بــه دنبــال
خواننــدهاﻱ بــراﻱ فیلــم جدیــدش مﻲگــردد ،مــن بــه همــراه جیمــﻲ
بــه دفتــر هریتــا فیلــم رفتیــم .در ابتــدا فکــر مﻲکــردم کــه هماننــد
کارهــاﻱ گذشــته بایــد موزیکــﻲ فرنگــﻲ اجــرا کنــم ولــﻲ در آنجــا
متوجــه شــدم کــه بایــد ترانــهاﻱ بــه زبــان فارســﻲ بخوانــم .هریتــاش
۲

 .ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ )ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﯼ ﺍﺯ

ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﯿﻪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮﺯﯾﻦ ﮔﻠﭙﺎﺩ ﻭ ﺳﯿﻨﺎ ﲤﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﳒﺎﻡ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭ  ۲۱ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۸۳ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ.
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از مــن خواســت کــه چیــزﻱ بخوانــم .مــن امتنــاع کــردم و در جــواﺏ
پاســﺦ دادم کــه تــا بــه حال موزیــک ایرانــﻲ نخوانــدهام .در پــﻲ اصرار
او قطعــهاﻱ خوانــدم و هریتــاش گفــت ایــن همــان صــداﻱ تــازهاﻱ
اســت کــه مــن مﻲخواهــم» و باالخــره ایــن کارگــردان فارﻍالتحصیــل
مقطــﻊ دکتــراﻱ دانشــگاه کالیفرنیــاﻱ جنوبــﻲ در نخســتین فیلــم خــود
بــا نــام آدمــک کــه بعدهــا جنجالهــاﻱ مطبوعاتــﻲ بســیارﻱ پدیــد
آورد از صــداﻱ فریــدون فروغــﻲ اســتفاده کــرد .در صفحــهاﻱ کــه
بعدهــا منتشــر شــد ،در یــک روﻱ صفحــه ترانــه آدمــک ضبــط شــده
بــود و در روﻱ دیگــرش ترانــه «پروانــه مــن» کــه هــر دو ســروده لعبــت
واال بــود .فریــدون بعــد از خوانــدن آدمــک بــه شــیراز برگشــت و بــه
کار پیشــین خــود ادامــه داد .خــودش مﻲگویــد کــه چنــدﻱ بعــد خبــر
آوردنــد کــه آدمــک و پروانــه مــن بســیار معــروف شــدهاند« :مــن در
آن زمــان بــه خاطــر اینکــه موســیقﻲ پــاپ ایرانــﻲ هنــوز جــا نیفتــاده
بــود ،درک درســتﻲ از مفهــوم معروفیــت نداشــتم».
شیﺶ ﻭ هﺸت ﻭ فرشید رمزی

بعــد از گذشــت مدتــی فرشــید رمــزی ،کارگــردان نمایــش تلویزیونی
شــش و هشــت ،بــا فریــدون فروغــی قــرارداد بســت و فروغــی در
ســال  1351بعــد از پنــﺞ ســال مشــابهخوانی آثــار ری چارلــز را کنــار
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گذاشــت .ایــن همــکاری باعــث تولــد آثــاری چــون «زنــدون دل» و
«غــم تنهاییــم شــد .فریــدون فروغــی رهــا شــده از تقلیــد از ری چارلــز
و اتهــام تقلیــد از فرهــاد ،بــه هنرمنــدی صاحــب ســبک ،چــه در فــرم
ترانهخوانــی و چــه در محتــوای آثــارش تبدیــل شــد .نکتــه مهــم ایــن
بــود کــه تولیــد فیلمهــای نوگــرا کــه از ســال  1348بــا قیصــر آغــاز
شــده بــود ،صداهــای تــازهای را بــه جــای صداهــای کالســیک عارف
و ایــرج و عهدیــه وارد ســینما کــرد؛ صداهایــی کــه دیگــر بازیگــران
فیلــم روی آن لــب نمیزدنــد و بــرای تماشــاگر ســنتی ســینما ایــن
اتفــاﻕ شــگفت انگیــز بــود.
فتنــه چکمــه پــوش ،ســاخته همایــون بهــادران ،دومیــن فیلــم ســینمایی
بــود کــه فروغــی در ســال  1351بــرای تیتــراژ آن ترانــهای را بــه همیــن
نــام اجــرا کــرد .در همیــن ســال توســط یکــی از دوســتانش بــا گلــی
فتورهچــی آشــنا شــد و بــا او ازدواج کــرد .فیلــم اگرچــه فیلــم مهمــی
نبــود ،امــا ترانــه فریــدون فروغــی همچنــان مــورد توجــه بــود .یــک
ســال بعــد «تنگنــا» ،ســاخته امیــر نــادری بــا ملودیهــای شــورانگیز و
تکاندهنــده منفــرد زاده ،صــدای فروغــی را بــر تیتــراژ داشــت .فیلــم
امیرنــادری فیلمــی خوشســاخت و موفــق درمیآیــد ،امــا بــه دلیــل
نخبهگرایــی او موفــق بــه جــذﺏ تماشــاگر فــراوان نمیشــود.
برنامــه پــر طرفــدار شــیش و هشــت کــه فرشــید رمــزﻱ تهیــه و
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کارگردانــﻲ مﻲکــرد و ویلیــام ،آهنگســاز اختصاصــﻲ آن برنامــه بــود
و بســیارﻱ از ترانههــاﻱ معــروف فریــدون از ســاختههاﻱ اوســت،
عامــل مهمــی در خواننــده شــدن فروغــی بــود ،امــا او بــه زمانــی
پیشــتر از برنامــه شــش و هشــت اشــاره میکنــد« :پیــش از آنکــه مــن
بــه عنــوان خواننــده در برنامــه شــش و هشــت حضــور پیــدا کنــم،
در مکانهایــﻲ بــه نــام رســتوران دانســینﮓ آهنﮓهــاﻱ فرنگــﻲ
اجــرا مﻲکــردم .مــدت پنــﺞ ســال بــه ایــن کار مشــغول بــودم کــه
از ایــن پنــﺞ ســال حــدود ســه ســال را در کازبــاﻱ شــیراز بــودم ».بــا
ایــن حــال شــاید ایــن ســﺆال پیــش بیایــد ،چــرا فروغــﻲ ایــن مــدت را
در شــیراز گذرانــده؟ جوابــش ســاده اســت :عشــق .فروغــﻲ ســالها
پیــش هــم در گفتوگویــﻲ بــا مجلــه جوانــان امــروز گفتــه بــود کــه
بــرای عشــق حاضــرم از همــه چیــز بگــذرم؛ بــه دورتریــن دهــات
بــروم ،ابتدایﻲتریــن زندگــﻲ را در پیــش داشــته باشــم ،ولــﻲ بــا عشــق
زندگــﻲ کنــم .ایــن دعــوت عاشــقانه رهــاورد خوبــﻲ برایــش داشــت:
«پــاﻱ مــن بــر ســر یکســرﻱ مســائل عاشــقانه بــه آنجــا کشــیده شــد
و آﺏ و هــواﻱ خــوﺏ شــیراز باعــث شــد در آنجــا مانــدگار شــوم».
تﻨگﻨای ﺯن باکره ﻭ نﻤاﺯی که نیاﺯ شد

فرشــید رمــزﻱ کــه گروهــﻲ متشــکل از کیــوان ،افشــین و داریــوش
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بــا او همــکارﻱ مﻲکردنــد ،بــا آنهــا اختــالف پیــدا کــرد و چــون
مﻲخواســت دیگــران متوجــه شــوند کــه او عامــل مطــرﺡ شــدن آنهــا
بــوده اســت ،بــه فکــر تشــکیل گــروه تازهتــرﻱ افتــاد ،بنابرایــن بــه
دیگــران ســﭙرد کــه خواننــده آدمــک را هــم پیــدا کنیــد و ایــن شــروع
همــکارﻱ فروغــی با برنامه شــش و هشــت بــود ...بعد از برنامه شــش و
هشــت صــداﻱ حزنانگیــز فریــدون ضمیمــه فیلمهــاﻱ ســینمایﻲ شــد.
فیلمســازان پیشــرو صــداﻱ او را بــراﻱ اثرگــذارﻱ بیشــتر مﻲخواســتند
و عــدهاﻱ هــم از روﻱ ســودجویﻲ صــداﻱ او را بــه عنــوان مهــر تﺄییــد
بــر تیتــراژ فیلمهایشــان نشــاندند .او بــراﻱ تنگنــاﻱ نــادرﻱ کــه اثــری
برجســته ســاخته بــود ،ترانــهای زیبــا خوانــد ،ولــﻲ زن باکــره (زکریــا
هاشــمﻲ) و فتنــه چکمهپــوش (همایــون بهــاوران) در رده آثــار برتــر
ســینمایﻲ جایــﻲ نداشــتند .فروغــﻲ در اینبــاره مﻲگویــد« :البتــه بــراﻱ
زن باکــره ترانــهاﻱ را کــه قبــ ً
ال اجــرا کــرده بــودم اســتفاده کردنــد
و فقــط اجــازه آن را از مــن گرفتنــد ...ترانــه «نیــاز» بــا شــعر شــهیار
قنبــرﻱ و آهنــﮓ اســفندیار منفــرد زاده .اداره سانســور بــراﻱ رفــﻊ
دودلﻲهــاﻱ اقشــار مذهبــﻲ واژه «نمــاز» را بــه «نیــاز» تبدیــل کــرد.
پــﺲ از آن گــروه جــوان فــرزان دلجــو و امیــر مجاهــد نــزد او آمدنــد
و بــراﻱ نخســتین کارشــان از فریــدون خواســتند کــه نقشــﻲ را برعهــده
بگیــرد .امــا فریــدون زیــر بــار نرفــت« :نــام فیلــم یــاران بــود .آقــاﻱ
دلجــو کــه از دوســتان مــن بودنــد بــه مــن پیشــنهاد بــازﻱ در آن فیلــم
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را دادنــد ،ولــﻲ مــن بنــا بــه دالیلــﻲ آن را نﭙذیرفتــم».
یــاران ســاخته شــد امــا فریــدون بــازﻱ نکــرد ،فیلــم پــﺲ از یــک هفتــه
اکران توســط عوامل ســاواک از اکران برداشــته شــد .فریدون فروغﻲ
دربــاره علــل عــدم پذیــرش ایفــاﻱ نقــش در ایــن فیلــم مﻲگویــد:
«مــن فکــر مﻲکــردم کــه یــک خواننــده بایــد بــه خوانندگــﻲ بﭙــردازد
و شــﺄن حرفــه خــودش را حفــﻆ کنــد تــا وجهــه هنریــش را از دســت
ندهــد ،چــون دلیلــﻲ نــدارد وقتــﻲ یــک نفــر مشــهور مﻲشــود هــر
کارﻱ کــه بــه او پیشــنهاد شــد انجــام دهــد .دلجــو بــه مــن گفــت پــﺲ
حــاال کــه تــو در فیلــم بــازﻱ نمﻲکنــﻲ الاقــل موســیقﻲ متنــش را
بــراﻱ مــا بســاز ،مــن هــم بــه جهــت دوســتﻲ بــا آقــاﻱ دلجــو پذیرفتــم
کــه ایــن کار را انجــام دهــم ».بنابرایــن فریــدون موزیــک متــن یــاران
را بــراﻱ فــرزان دلجــو نوشــت و بــر روﻱ ترانــه فیلــم کــه ســروده
ایــرج جنتــﻲ عطایــﻲ بــود و بــه وســیله فــرزان دلجــو بــه فریــدون ارائــه
شــده بــود آهنگــﻲ ســاخت (امــا هــم وحشــت مــن گــوش بــده تﭙــش
فاجعــه بــا قلــب منــه /دســتتو بــه مــن بــده کــه حــﺲ کنیــم لحظــه
بــزرگ فریــاد زدنــه) .فریــدون فروغــﻲ مﻲگویــد کــه بعــد از یــاران
متﺄســفانه فرصــت نشــد تــا بــا ایــرج جنتــﻲ عطایــﻲ کار کنــد .گویــا
قــرار بــود صــداﻱ فریــدون بــر زمینــه فیلــم خورشــید در مــرداﺏ (م.
صفــار) شــنیده شــود .ایــن فیلــم ترانــهاﻱ داشــت بــا نــام «جنــگل» کــه
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موزیــک آن را بابــک بیــات ســاخته بــود ولــﻲ بــه دالیلــﻲ از اجــراﻱ
ایــن کار جلوگیــرﻱ کــرد .او در برابــر اصــرار مــن مبنــﻲ بــر ارائــه
دالیلــﻲ کــه از اجــراﻱ ایــن ترانــه جلوگیــرﻱ کــرد محکــم نوشــت:
«نــه! نمﻲشــود ».ترانــه «جنــگل» ازجملــه ترانههایــﻲ بــود کــه بعدهــا
آن را بــه حادثــه ســیاهکل نســبت دادنــد (پشــت ســر ،پشــت ســر،
پشــت ســر جهنمــه /روبــهرو ،روبــهرو قتلــگاه آدمــه).
ﻃوﻃی بیﺻدا ﻭ سﻔر شیراﺯ

در ســال  1352فریــدون فروغــی چنــد ترانــه را بــا شــهیار قنبــری و
اســفندیار منفــرد زاده اجــرا میکنــد .یکــی از ترانههــا بــه نــام «نمــاز»
موجــب بازخواســت ســاواک از هــر ســه نفــر میشــود .ترانــه نمــاز
کــه بــرای فیلــم ذکریــا هاشــمی اجــرا شــده بــود ،تغییــر نــام میدهــد.
فریــدون فروغــی بــه جــای «مــن نمــازم تــو رو هــر روز دیدنــه» بایــد
بخوانــد «مــن نیــازم تــو رو هــر روز دیدنــه» .ذکریــا هاشــمی کــه بــا
ســاختن زن باکــره و طوطــی و فیلمهایــی از ایــن دســت بــه عنــوان
روشــنفکری کــه فیلمهــای برهنــه میســازد مــورد توجــه تماشــاگران
ســنتی و ســینماروهای برهنهپســند قــرار میگیــرد .ترانــه نیــاز (یــا نماز)
بهســرعت پرفــروش میشــود .صــدای فریــدون فروغــی همچنــان
همــراه فیلمهــای پرطرفــدار مــیرود .او در برنامــه «رنگارنــﮓ» در
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ســال  1352ترانــه «هــوای تــازه» را اجــرا کــرد .در همــان ســال 1352
بــه کافــه کازبــا در شــیراز دعــوت شــده و بیــش از یکســال بــه اجــرای
برنامــه پرداخــت و عشــقی بیســرانجام را تجربــه کــرد .چنــدی
نگذشــت کــه بــه درخواســت فــرزان دلجــو ترانــهای را بــرای فیلــم
یــاران (بــا بــازی و کارگردانــی دلجــو) اجــرا کــرد.
ترانهسرایی ﻭ مﺸﻜل موسیقی ﻭ ترانه

برخــﻲ فریــدون فروغــی را ســرزنش مﻲکننــد کــه نســبت بــه انتخــاﺏ
ترانههایــش حســاس نبــوده امــا بــا شــمارش تعــداد آثــارﻱ کــه از
او بــه جــا مانــده و بــا تﺄکیــد بــر میــزان اثرگذاریــش ایــن مســﺄله
رد مﻲشــود .ایــن را دوســتداران فریــدون مﻲداننــد کــه او چقــدر
نســبت بــه رفاقــت بــا فرهــاد شــیبانﻲ بــه خــود مﻲبالیــد .فریــدون
دربــاره نگرشــش بــه ترانهســرایﻲ قبــل از انقــالﺏ مﻲگویــد« :ایــن
یــک موضــوع ســلیقهاﻱ اســت .امــا آن چیــزﻱ کــه مشــخص بــود
کســانﻲ مثــل شــهیار قنبــرﻱ ،ایــرج جنتــﻲ عطایــﻲ و فرهــاد شــیبانﻲ
از ترانهســرایان درجــه یــک بودنــد .البتــه فرهــاد رســماً شــاعر بــود
و کتابــﻲ نیــز بــه نــام گیالسهــاﻱ کال از او منتشــر شــده بــود.
بعدهــا بــه اصــرار اســفندیار منفــرد زاده ترانههایــﻲ هــم ســرود کــه
«تنگنــا» یکــﻲ از کارهــاﻱ اوســت .ولــﻲ بــه هرحــال هرکــدام از ایــن
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ترانهســرایان خاصیتــﻲ در کالمشــان بــود .مثـ ً
ال قنبــرﻱ از اســتعارههاﻱ
بســیار لطیــﻒ و زیبایــﻲ در شــعرهایش اســتفاده مﻲکــرد و دیگــران
هــم خصوصیاتــﻲ داشــتند ».فریــدون ســاخت موســیقﻲ متــن فیلــم را
دیگــر ادامــه نــداد و مﻲگفــت« :راســتش مــن ایــن کاره نبــودم ».البتــه
منظــورش عــدم توانایــﻲ در ســاخت موســیقﻲ فیلــم نبــود بلکــه اعتقــاد
داشــت کــه ســاختن موزیــک متــن بــراﻱ یــک فیلــم زمانگیــر اســت
و نیــاز بــه مطالعــه و دقــت فراوانــﻲ دارد کــه از حوصلــهاش خــارج
بــود.
در ســال  ،1353فروغــی بــه علــت عــدم تفاهم بــا همســرش از وی جدا
میشــود .در همیــن ســال ترانــه «همیشــه غایــب» را بــا شــعری از شــهیار
قنبــری ،موســیقی «ویلیــام خنــو» و تنظیــم واروژان اجــرا میکنــد .ایــن
ترانــه ،پیشتــر بــا شــعری از ویلیــام خنــو و بــا نــام «ماهــی خســته» اجــرا
شــده بــود .او کــه رفتــه رفتــه ،بــه هنرمنــد باتجربــهای تبدیــل میشــد،
اقــدام بــه جمــﻊآوری آثــار خــود کــرد و نخســتین آلبــوم خــود را
بــا نــام «زنــدون دل» بــه بــازار عرضــه کــرد .اگــر فرهــاد بــا ترانــه
هــای سیاســی و گلدرشــت و بســیار مشــخص از نظــر موضوعــی و
محتوایــی مــورد توجــه نســل جــوان قــرار گرفــت ،ترانههــای فریــدون
فروغــی بیشــتر حــال و هــوای مســائل جنســی و آزادیهــای فــردی و
تضادهــای اجتماعــی را داشــت .بــا ایــن همــه دومیــن آلبومــش بــا نــام
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یــاران در ســال  1354بــه بــازار عرضــه شــد و در همیــن ســال بــه علــت
اجــرای ترانــه «ســال قحطــی» از طــرف حکومــت شاهنشــاهی بــه مدت
دو ســال از فعالیــت ممنــوع شــد .ﻇاهــرا قــرار بــود ایــن ترانــه توســط
داریــوش اجــرا شــود ،امــا بــا دســتگیری داریــوش ،اســفندیار منفــرد
زاده و شــهیار قنبــری ،اجــرای ترانــه بــه فروغــی ســﭙرده میشــود .متــن
ترانــه ســال قحطــی چنیــن بــود:
«گــر بــر فلکــم دســت بــدی چــون یــزدان /برداشــتمی مــن ایــن فلــک
را ز میــان /از نــو فلــک دگــر چنــان ســاختمی /کازاده بــه کام دل
رســیدی آســان /گلدونــا گل نــدادن /درختــا بــار نــدادن /گوســفند و
گاو و میشهــا /ماســت و پنیــر نــدادن /گندمهــای بیابــون /یــه لقمــه
نــون نــدادن /چشــمههای تــو دالــون /یــه چیکــه آﺏ نــدادن /بــه هــر
کــی هــر چــی گفتــم /بــه مــن جــواﺏ نــدادن ...مــردای مســت کوچــه/
تــو جیباشــون کلوچــه /تلــو تلــو میرفتــن /از پیــچ و تــاﺏ کوچــه/
آی آدمــای مــرده /تــرس دالتونــو بــرده /پــﺲ چــرا ســاکت هســتین/
ســﮓ دالتونــو خــورده /بــه هــر کــی هــر چــی گفتــم /بــه مــن جــواﺏ
نــدادن ...بســه ســاکت نشســتن /در خونههــا رو بســتن /از همــه دل
بریــدن /دل بــه کســی نبســتن /یــاال پاشــین بجنگیــن /بــا ایــن روزای
ننگیــن /چــه فایــده داره اینجــا /حتــی نشــه بخندیــم».
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»دﻭ تا چﺸم سیاه داری«

فریــدون فروغــی میگویــد« :دو تــا چشــم ســیا دارﻱ ،ترانــهاش از
کارهــاﻱ آقــاﻱ بیــﮋن مفیــد بــود کــه در یکــﻲ از نمایشنامههایشــان
اجــرا کردنــد .صفحــه ایــن ترانــه کــه بیــرون آمــده بــود نظر مــرا خیلﻲ
جلــب کــرد .بیــﮋن مفیــد صــدا نداشــت ولــﻲ شــور و حــال فراوانــﻲ
داشــت و آن شــور و حــال کارش را جــذاﺏ کــرده بــود .البتــه او
خــودش هــم ادعــاﻱ خوانندگــﻲ نمﻲکــرد ،ولــﻲ بــه هــر حــال ایــن
ترانــه را زیبــا خوانــده بــود ،تــا یــک شــب مــن ایــن ترانــه را در کابــاره
بــاکارا اجــرا کــردم و خیلــﻲ مورد تشــویق قــرار گرفتم .مرحــوم پرویز
حجــازﻱ کــه از کابــارهداران بنــام بــود بــه مــن گفــت کــه هــر زمــان
قصــد دارﻱ ایــن ترانــه را اجــرا بکنــﻲ بــه مــن بگــو تــا دکوراســیون
ســن را عــوﺽ کنــم کــه از آن بــه بعــد در هنــگام اجــراﻱ ایــن آهنﮓ
دکوراســیون را بــه ســبک ایرانــﻲ مﻲچیدنــد ».فروغــﻲ دو تــا چشــم
ســیا دارﻱ را کــه در دســتگاه ماهــور اجــرا شــده بــود بــه زیبایــﻲ بــا
ســازبندﻱ غربــﻲ اجــرا کــرد .ایــن ترانــه بعدهــا نیــز توســط اصغــر زنــد
وکیــل بــه شــکل دیگــرﻱ اجــرا شــد .در اوایــل دهــه  1350صــداﻱ
فریــدون و یکــﻲ دو خواننــده دیگــر بــه عنــوان «صداهــاﻱ انقالبــﻲ»
نمــاد اعتــراﺽ بــه ســاختارهاﻱ اجتماعــﻲ ،فرهنگــﻲ و سیاســﻲ رژیــم
ســلطنتﻲ شــناخته مﻲشــد .اگــر خواننــدگان دیگــر بــدون آگاهــﻲ و
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درک از فضــاﻱ موجــود ترانههــاﻱ اجتماعــﻲ -سیاســﻲ مﻲخواننــد،
امــا فریــدون بــا آگاهــﻲ کامــل سیاســﻲ مﻲخوانــد و تاوانــش را نیــز
پرداخــت کــرد .تــاوان ایــن بﻲپروایــﻲ دو ســال دورﻱ از صحنــه بــود.
مســعود امینــﻲ کــه در ســرودن ترانههــاﻱ بهشــدت سیاســﻲ شــهره
بــود ،ترانــهاﻱ بــه نــام ســال قحطــﻲ را بــه فریــدون داد تــا او اجرایــش
کنــد .فریــدون از ســال قحطــﻲ چنیــن یــاد مﻲکــرد« :ترانــه بهشــدت
سیاســﻲ بــود ،مــن هــم در خانــه ترانــه را ضبــط و اجــرا کــردم،
یــادم هســت کــه بــراﻱ کــرال از بچههایــﻲ کــه در کوچــه فوتبــال
بــازﻱ مﻲکردنــد اســتفاده کــردم تــا اینکــه ایــن کار را دوســتﻲ از
مــن گرفــت تــا بــراﻱ خــودش ضبــط کنــد امــا مــن نمﻲدانســتم یــا
توجــه نکــردم کــه هــر دوســتﻲ ،دوســت صمیمــﻲ دیگــرﻱ هــم دارد
و ایــن ترانــه بــدون مجــوز پخــش شــد ،تــا اینکــه مــن بــراﻱ اســتراحت
بــه الهیجــان رفتــم .در آنجــا دانشــجویان دانشــگاه الهیجــان از مــن
درخواســت کنســرت کردنــد و مــن هــم آنجــا بــا یــک گیتــار
بــراﻱ  2000نفــر دانشــجو کنســرتﻲ برگــزار کــردم ،در آنجــا از مــن
درخواســت اجــراﻱ ترانــه ســال قحطــﻲ را نمودنــد .مــن هــم برایــم
جــذاﺏ بــود و آن را اجــرا کــردم ولــﻲ غافــل از اینکــه  1800نفــر از
دانشــجویان ضبــط صــوت همراهشــان بــود ،وقتــﻲ بــه تهــران برگشــتم
ســاواک مــن را خواســت و مــدت دو ســال ممنوعالصــدا شــدم .کــه
ایــن ممنوعیــت از ســال  54تــا  56دوام داشــت ».بــه گفتــه فریــدون
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فروغــﻲ ،مســعود امینــﻲ کــه پیــش از ایــن ترانــه رهایــﻲ را بــراﻱ
داریــوش اقبالــﻲ ســروده بــود بــا هیــچ گونــه تهدیــدﻱ روبــهرو نشــد و
حتــﻲ پیــش از آنکــه ســاواک فریــدون را احضــار کنــد بــه او اطــالع
داده بــود« .بعدهــا فهمیدیــم کــه او خــودش یکــﻲ از عوامــل ســاواک
بــوده اســت ».فریــدون فروغــﻲ امــا بــاز هــم کوتــاه نیامــد ،او بــار دیگر
و پــﺲ از چشــیدن طعــم خــوﺏ موفقیــت ترانــه نیــاز ،بــراﻱ همــکارﻱ
دوبــاره بــا اســفندیار منفــرد زاده آمــاده شــد ،او دربــاره منفــرد زاده
مﻲگویــد« :اســفندیار حــق بســیارﻱ بــر گــردن موزیــک متــن فیلــم
دارد ،او بــه ایــن نــوع موســیقﻲ هویــت تــازهاﻱ بخشــید ،تــا قبــل از او
موســیقﻲ متــن فیلمهــاﻱ ســینمایﻲ ،جــدﻱ گرفتــه نمﻲشــد .کارهــاﻱ
تنگنــا و نیــاز از ســاختههاﻱ منفــردزاده بودنــد .قــرار بــود کارﻱ بــه
نــام «نازلــﻲ» را بــا هــم انجــام دهیــم کــه شــعرش از احمــد شــاملو بــود،
ولــﻲ کار نیمــهکاره رهــا شــد ،ســالهاﻱ  52-51بــود کــه خســرو
گلســرخﻲ و کرامــت دانشــیان را ســاواک رژیــم شــاه دســتگیر کــرد
و منفــردزاده نیــز مدتــﻲ بــه داشــتن رابطــه بــا آنهــا محکــوم شــد و بــه
همیــن ســبب مــدت زیــادﻱ ممنوعالــکار شــد و کار مــا هــم ناتمــام
مانــد».
فریــدون فروغــی در ســالهای  50تــا  58ترانههــای مانــدگاری چــون
«کوچــه شــهر دلــم»« ،مــردن شــاپرکها»« ،هــوای تــازه»« ،گرفتــار»،
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«خــاک»« ،غــم تنهایــی»« ،زنــدون دل»« ،قــوزک پــا»« ،مــرد غریــب» و
ســال قحطــی را منتشــر کــرد کــه ایــن آخــری باعــث بــه زنــدان افتــادن
او شــد .در ســال  ،1356پــﺲ از اعــالم فضــای بــاز سیاســی توســط
حکومــت ،فروغــی بعــد از دو ســال ممنوعیــت کاری ،ســومین آلبــوم
خــود را بــا نــام ســال قحطــی بــه بــازار عرضــه کــرد.
ساﻝ ﻗﺤﻄی ،ساﻝ ﺯندان

فروغــﻲ بــراﻱ اولیــن و آخریــن فیلــم ســینمایﻲ زندگیــش موســیقﻲ
متــن ســاخت .او دربــاره یــاران اعتقــاد داشــت کــه فقــط بــه لحــاﻅ
نفــﺲ کار بــا فــرزان دلجــو همــکارﻱ کــرد و در شــرایطﻲ کــه برخــﻲ
حاضــر نبودنــد میزانــﻲ از کارشــان را بــراﻱ تنظیــم بــه محمــد شــمﺲ
بســﭙارند (آنهــا اعتقــاد داشــتند کــه تنظیمهــاﻱ محمــد شــمﺲ،
تنظیمهــاﻱ شــلوغﻲ اســت) او بــا ارائــه کارش بــه شــمﺲ یکــﻲ از
بهتریــن ترانههایــش را جاودانــه کــرد ولــﻲ افســوس کــه ایــن ترانــه
مانــدگار بــه ســبب صداگــذارﻱ فیلــم کــم اثــر جلــوه مﻲکنــد.
ترانــه محــزون ایــرج جنتــﻲ عطایــﻲ بــا صــداﻱ حزنانگیــز و تــبدار
فریــدون ،چنــان در هــم گــره خوردهانــد کــه انــگار بازگوکننــده
تمایــالت ســرکوﺏ شــده یــک نســل هســتند.
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مﺸتی ماشاء اﷲ ،حقهای ﻭاﷲ

در ســال  ،1357بــا وخیــم شــدن اوضــاع سیاســی ایــران ،فروغــی
اعتــراﺽ خــود را بــه اوضــاع کشــور بــا انتشــار آلبــوم بتشــکن
اعــالم کــرد و در همیــن ســال ترانــهای را بــه نــام «روســﭙی» اجــرا
کــرد کــه هرگــز مجــوز پخــش نگرفــت .بــا آغــاز انقــالﺏ گروههــای
مهمــی از خانــواده موســیقی کشــور را تــرک کردنــد .فرهــاد در کنــار
ســایر کســانی کــه همخانــواده موســیقی راک بودنــد ،ماننــد کــورش
یغمایــی ،فرهــاد مهــراد ،مازیــار ،ســیمین غانــم و دیگــران مانــد .اگــر
فرهــاد بــه هــر شــکل جــزو خانــواده انقــالﺏ بــه شــمار میآمــد،
فریــدون فروغــی درســت در مقابــل آن و بــا فاصلــه کمــی از گروههــا
و جریانهــای چــﭗ و منتقــد دولــت وقــت و هیــات حاکمــه بــود.
در ســال  ،1358بعــد از انقــالﺏ ،فروغــی در ایــران مانــد و کنســرت
اجــرا کــرد کــه ترانههــای ایــن کنســرت را در آلبــوم فریــدون
فروغــی در آغــازی نــو جــای داد و دلیــل نامگــذاری آلبــوم بــه ایــن
نــام ،وجــود ترانههــای ریتمیکــی ماننــد «حقــه» و «شــیاد» بــود کــه در
کارنامــه فروغــی ماننــد آنهــا وجــود نداشــت .هــر دو ترانــه نگاهــی
انتقــادی بــه شــرایط پــﺲ از انقــالﺏ ایــران داشــت و اغلــب در
جلســات کنســرت بــه صــورت همخوانــی بــا جمعیــت اجــرا میشــد.
ترانــه حقــه کــه بــه نــام «مشــتی ماشــاء اﷲ» معــروف شــده بــود ،بــه
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یکــی از روســای کمیتههــای انقالبــی بــه اســم ماشــاء اﷲ قصــاﺏ
برمیگشــت کــه در آن روزهــا بــه عنــوان مظهــر انقالبیــون زورگــو
و فاســد شــناخته میشــد .واژههایــی ماننــد «صــادﻕ» بــه نــام صــادﻕ
خلخالــی ،مســوول دادگاههــای انقــالﺏ ،و صادﻕ قطب زاده ،مســوول
تلویزیــون انقــالﺏ و نــام «نایــب» بــه عنــوان «نایــب االمــام» بــرای رهبر
انقــالﺏ برمیگشــت .ترانــه بــه نوعــی رجزخوانــی شــبیه بــود و وعــده
انقــالﺏ خونیــن دیگــری مــیداد .همــان کــه در ترانــه ســال قحطــی
نیــز آمــده بــود .ترانــه کــه در کنســرتها و نشســتهای دانشــجویی
گروههــای سیاســی اجــرا میشــد ،از ادبیــات انقالبــی آن ســالها
برخــوردار بــود؛ خلــق ،حــق ،گشــنه و دارا ،بیــداری ،دســتهای بــه
کار ،بــاال کشــیدن مــال و منــال ،خــروش خلــق« .فرهنــﮓ قاســمی»،
دوســت و همــراه فریــدون فروغــی ،کــه ایــن ترانههــا را ســروده بــود،
از  1347جــزو شــاعران فعــال موســیقی پــاپ بــود ،امــا بعدهــا بیشــتر
بــه فعالیــت سیاســی روی آورد .اجــرای ترانههــای حقــه و شــیاد در
همــان جلســه اول کنســرت موجــب ناراحتــی برخــی افــراد و وی برای
مدتــی ممنــوع الصــدا شــد.
3

«آآآآ مشــتی ماشــااﷲ /آآآآ حقــهای واﷲ /حقــهای واﷲ میکشــی
بــاال /مــال و منــاال میکنــی حاشــا /بــارت میلنگــه االغــه لنگــه/
 . ٣ﻣﺎﺷﺎء ﺍﷲ ﻗﺼﺎﺏ ﺍﺯ ﻻﺕﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺤﺚﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﻘﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﺍﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺻﺎﺩﻕ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩ.
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شیشــه و ســنگه مشــتی ماشــااﷲ /آآآآ مشــتی ماشــااﷲ /آآآآ حقــهای
واﷲ ...دســتات کــه روشــه خــون کــه بجوشــه /خلــق بخروشــه داره
تماشــا /حاضــر و غایــب صــادﻕ و کاذﺏ /شــحنه و نایــب جملگــی
رســوا /آآآآ مشــتی ماشــااﷲ /آآآآ حقــهای واﷲ ....حــق پیشــه رنجــه
مــار ســر گنجــه /پنجــه بــه پنجــه گشــنه و دارا /اون کــه بیداره دســتاش
بــه کاره /حقــو میگیــره آخــر دعــوا /آآآآ مشــتی ماشــااﷲ /آآآآ
حقــهای واﷲ».
ترانــه شــیاد نیــز کار فرهنــﮓ قاســمی و بــا موســیقی فریــدون فروغــی
بــود و همــان ویﮋگــی ریتمیــک حقــه را داشــت .ایــن ترانــه بعدهــا
بــا عنــوان «آی صیــاد» نیــز اجــرا شــد .در شــهرهای مختلــﻒ و در
کنســرتهای مختلــﻒ عــالوه بــر ترانههــای دیگــر فروغــی ،ایــن دو
ترانــه نیــز خوانــده میشــد .ترانــه شــیاد بــا اشــاراتی فــراوان کــه در
ترانــه بــه چشــم میخــورد ،بــه نظــر میرســید داســتان شــخص آیــت
اﷲ خمینــی را میگویــد.
«رنــﺞ و عــذاﺏ از مــن شــنگی و شــاﺏ از تــو /خــون جگــر از مــن
مــوی خضــاﺏ از تــو /آی شــیاد! میخــوای بمونــی تــو /امــا صبــر کــه
بــره میدهــم جــزای تــو ...کار و تــالش از مــن راحــت و خــواﺏ از
تــو /کاســه خــون از مــن تنــﮓ گالﺏ از تــو ...آی شــیاد! میخــوای
بمونــی تــو /امــا صبــر کــه بــره میدهــم جــزای تــو /ســوز و گــداز از
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مــن عمــر دراز از تــو /لطــﻒ و صفــا از مــن رنــﮓ و ریــا از تــو /آی
شــیاد! میخــوای بمونــی تــو /امــا صبــر کــه بــره میدهــم جــزای تــو.
»یاردیستانی مﻦ«

بعــد از انتشــار ایــن کاســت ،در ســال  ،1359فروغــی ترانــه یــار
دبســتانی را بــرای فیلــم از فریــاد تــا تــرور بــه کارگردانــی منصــور
تهرانــی اجــرا کــرد کــه در تیتــراژ فیلــم اســتفاده شــد .فیلــم از آن
دســته فیلمهــای انقالبــی قالبــی بــود کــه بــه جــای کاله مخملــی فیلــم
از شــخصیت جدیــد بــرادر مجاهــد اســتفاده کــرده بودنــد و بــرای
نشــان دادن مبــارزه زیــر زمینــی واقعــا از رفتــن بــه زیــر زمیــن! اســتفاده
میکردنــد .امــا ترانــه کــه حــال و هــوای دلنشــین و مهربانــی داشــت،
بســیار جالــب بــود .در حالــی کــه هنــوز هیــچ منــﻊ رســمیای بــرای
فعالیــت فروغــی اعــالم نشــده بــود ،بــه تهرانــی خبــر دادنــد کــه بایــد
صــدای فروغــی را از تیتــراژ فیلمــش حــذف کنــد .در نتیجــه جمشــید
جــم خوانــدن ایــن ترانــه را بــه عهــده گرفــت .ایــن ترانــه بســیار مطــرﺡ
و معــروف شــد ،امــروز شــاید هیــچ کــﺲ ندانــد کــه ایــن ترانــه بــه
فیلــم خاصــی مربــوﻁ اســت ،گــر چــه امــروزه بهعنــوان نمــادی از
مبــارزه بــا اســتبداد ارزشــی خاطرهانگیــز دارد و دههــا نســخه از آن
بــا صداهــای مختلــﻒ اجــرا شــده اســت .در همیــن زمــان اســت کــه
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زمزمههایــی دربــاره ممنوعیــت فعالیــت فروغــی شــنیده میشــود .او
در همیــن ســال ترانــه کوچــه شــهر دلــم را خوانــد.
دهه شﺼت ﻭ بﻌد

در ســال  1360چنــد ترانــه خــود را همــراه بــا چنــد ترانــه از کــوروش
یغمایــی در آلبومــی بــا عنــوان ُســل جــای داد و طــی ســالهای
 1360و  ،1361آهنــﮓ چهــار قســمتی «چــرا نــه؟» را ســاخت و اجــرا
کــرد .در همیــن ســالها بــود کــه فعالیــت او ممنــوع شــد .فروغــی
بــا ممنوعیــت فعالیــت از ســال  1361بــه فکــر افتــاد از ایــران بــرود.
هنــوز فضــای فعالیــت در بیــرون ایــران روشــن نبــود و نومیــدی کــه در
داخــل وجــود داشــت ،کموبیــش شــبیه بیــرون بــود .او در ســال 1365
طــی ســفری بــه دوبــی ،تــا پــای پیوســتن بــه هنرمنــدان دور از کشــور
پیــش رفــت ،امــا پیشــنهادهای تهیهکننــدگان آن ســوی آﺏ او را بــه
رفتــن راضــی نکــرد .در اســفند ســال  1372بــا خانمــی بــه نــام سوســن
معادلیــان آشــنا شــد و در خــرداد  1373بــا هــم ازدواج کردنــد .ایــن
ازدواج ،موجــب تحولــی مثبــت در او شــد .دوبــاره فعالیــت خــود را
از ســر گرفــت؛ شــعر گفــت ،آهنــﮓ ســاخت و شــروع بــه تدریــﺲ
کــرد.
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موسیقی در ﻏربت ،مارهای دره ﻟﺲآنﺠلﺲ

شــاید بــرای درک ایــن نکتــه کــه چــرا فریــدون فروغــی بــه عنــوان
یــک صــدای موفــق بــه فرنــﮓ نرفــت و کوشــید در ایــران کار کنــد،
یــا حداقــل بمانــد ،بایــد بــه دیدگاههــای او دربــاره موســیقی ایرانیــان
در مهاجــرت پرداخــت کــه طبعــا شــامل دوه قبــل از مــرگ اوســت.
فریــدون فروغــی در آخریــن گفتوگویــش بــا روزنامــه وقایــﻊ
اتفاقیــه دربــاره موســیقی ایــران در ســالهای پــﺲ از انقــالﺏ گفتــه
بــود« :اشــتباه نکنیــد ترانــه و موزیــک بعــد از انقــالﺏ بــه حیــات خــود
ادامــه دادنــد امــا در جایــﻲ دیگــر یعنــﻲ یــک عــده از موزیســینها
و ترانهســرایان راهــﻲ لﺲآنجلــﺲ شــدند و در آنجــا بــه تولیــد
کارهایــﻲ دســت زدنــد .تولیــدات آنهــا در داخــل بــه جهــت نبــود
موســیقﻲ مناســب بــا موفقیــت روبــهرو شــد .البتــه بــراﻱ آنهایــﻲ که در
آمریــکا زندگــﻲ مﻲکردنــد بهتریــن انــواع موســیقﻲ فراهــم بــود امــا
آنهــا دوســت داشــتند بــه کافــه یــا کابــارهاﻱ بروند کــه یــک ایرانﻲ در
آنجــا برنامــه اجــرا مﻲکــرد تــا خاطــرهاﻱ از گذشــته برایشــان تداعــﻲ
شــود .هنرمنــدان لﺲآنجلســﻲ دچــار غربــت بودنــد و بــراﻱ امــرار
معــاش مجبــور بودنــد از حرفــه خــود اســتفاده کننــد ،مﻲدانیــد کــه
آنجــا اگــر کســﻲ دو روز کار نکنــد گرســنه مﻲمانــد .کســانﻲ هــم
کــه مخاطــب آن نــوع موزیــک بودنــد تنهــا بــراﻱ شــنیدن دامبــال و
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دیمبــول بــه کافههــا و کابارههــا مﻲرفتنــد تــا حســﻲ از ایــران برایشــان
تــازه شــود ،درنتیجــه موســیقﻲ لﺲآنجلــﺲ در همــان ســالهاﻱ
اولیــه دچــار ابتــذال شــد ...مﻲدانــﻲ غربــت یعنــﻲ چــه؟ زمانــﻲ بــود
کــه مــن شــاید یــک ســال مــداوم هــر روز بــه کوههــاﻱ ســرﺥحصار
مﻲرفتــم .وقتــﻲ از آن ســوﻱ کــوه ســرازیر مﻲشــدم درهاﻱ بــود بــا
رودخانــهاﻱ پــر از مــار؛ مﻲشــود گفــت بســیار وحشــتناک .امــا مــن
هراســﻲ بــه دل راه نمــﻲدادم چــون مﻲدانســتم تهــران پشــت همیــن
کــوه اســت .فــرﺽ کنیــد بــا آن تنهایــﻲ و آن همــه مــار در بیابانــﻲ
رهــا مﻲشــوم ،نــه تهــران بــود و نــه هیــچ آبــادﻱ دیگــرﻱ .مــن نــه،
شــما اگــر آنجــا بودیــد چــه احساســﻲ داشــتید؟ غربــت همیــن اســت.
آنهــا نــگاه مﻲکننــد و چیــزﻱ نمﻲبیننــد .متﺄســفانه هنــوز هــم تصــور
مﻲکننــد کــه ایــران در دهــه  50ســیر مﻲکنــد ،امــا موســیقﻲ آنهــا
نســبت بــه گذشــته پیشــرفت چشــمگیرﻱ داشــته اســت و از دامبــال و
دیمبولهــاﻱ مبتــذل جــدا شــدهاند».
فروغــی دربــاره موســیقی مبتــذل میگویــد« :اصــوالً بــه کار بــردن
واژه ابتــذال در مــورد موســیقﻲ واژه درســتﻲ نیســت ،چــرا کــه افــراد
دالیــل مختلفــﻲ دارنــد ،امــا فکــر مﻲکنــم منظــور از ابتــذال شــاید
همــان آهنﮓهــاﻱ رنگــﻲ ســبک باشــد کــه بعضﻲهــا دوســت دارنــد
و بعضﻲهــا هــم نــه .ولــﻲ بهطورکلــﻲ مــا شــاهد کارهــاﻱ زیبایــﻲ
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هــم از هنرمنــدان ایرانــﻲ ســاکن در خــارج بودهایــم و اگــر بخواهیــم
ســیر تحــول ایــن موســیقﻲ را در چنــد دهــه گذشــته مــرور کنیــم،
ســیرﻱ صعــودﻱ را شــاهد خواهیــم بــود ».بــراﻱ فریــدون فروغــی ایــن
تحلیــل بــا دالیــل فراوانــﻲ همــراه بــود .او یکــﻲ از مهمتریــن دالیــل
تحــول در موســیقﻲ لﺲآنجلــﺲ را حضــور انرژیــک و شــناخته
شــهبال شــبپره مﻲدانســت و مﻲگفــت کــه شــهبال ریتــم را بــه
خوبــﻲ مﻲشناســد و بــر ســازهاﻱ کوبــهاﻱ تســلط بســیارﻱ دارد.
بــه عقیــده فریــدون فروغــﻲ رفتــن موزیســینهایﻲ چــون شــهبال
شــبپره و جلوگیــرﻱ از فعالیــت عــدهاﻱ دیگــر از موزیســینهاﻱ
خــوﺏ راه را بــراﻱ رشــد موزیســینهاﻱ درجــه ســه و چهــار اللهزارﻱ
بــاز کــرد .فروغــﻲ دربــاره هنرمنــدان غربتنشــین مﻲگویــد« :ببینیــد!
ک ً
ال دوســتانﻲ کــه بعــد از انقــالﺏ از ایــران خــارج شــدند و خصوصـاً
در آمریــکا بــه کارشــان ادامــه دادنــد ،در ابتــدا مشــکالت فراوانــﻲ
داشــتند ،آن هــم بــراﻱ هنرمنــدﻱ کــه در وطنــش در اوج شــهرت
بــوده اســت .خــب در غربــت زندگــﻲ کــردن در ابتــدا خیلــﻲ مشــکل
اســت و شــاید آدمــﻲ بــه خاطــر زندگــﻲ کــردن آن هــم در جامعــهاﻱ
کــه اگــر یــک روز کار نکنــﻲ گرســنه مﻲمانــﻲ تــن بــه خیلــﻲ
کارهــا دهــد .شــاید آهنگــﻲ بســازد کــه خــودش دوســت نــدارد.
شــاید ســبکﻲ انتخــاﺏ کنــد کــه خــودش نمﻲخواهــد ولــﻲ کمکــم
وقتــﻲ آدم جــا مﻲافتــد ،مســائل فــرﻕ مﻲکنــد و کارﻱ را انجــام
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مﻲدهــد کــه خــودش دوســت دارد و بــه آن معتقــد اســت و دقیقــاً
بــه همیــن دلیــل اســت کــه هرچــه پیشــتر مﻲآییــم بــا کارهــاﻱ قابــل
توجهتــرﻱ برخــورد مﻲکنیــم و بهطــور مثــال کارهایــﻲ از آقایــان
ســیاوش قمیشــﻲ ،فرامــرز اصالنــﻲ ،ابــﻲ ،حبیــب و دیگــران وجــود
دارد کــه قابــل تﺄمــل اســت امــا چــون شــخصاً بــراﻱ ریتــم اهمیــت
فراوانــﻲ قائــل هســتم ،وجــود شــهبال شــبپره بــا گــروه بالککتــز
و کارهایــﻲ کــه انجــام داده را نمﻲتوانیــم نادیــده بگیریــم».
بــا شــنیدن صــداﻱ فریــدون فروغــﻲ مﻲتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه او از خواننــدگان نســل اول بــه هیچوجــه کﭙﻲبــردارﻱ نکــرده
اســت .حتــﻲ بعضﻲهــا او را دنبالــهروﻱ فرهــاد قملــداد مﻲکننــد .امــا
بﻲگمــان بــه گفتــه ســعید دبیــرﻱ قــدرت صــداﻱ فریــدون فروغــﻲ در
کمتــر آوازهخوانــﻲ پیــدا مﻲشــود« .حتــﻲ ابــﻲ هــم نتهایــﻲ را کــه
فریــدون مﻲخوانــد هرگــز نمﻲتوانســت ســلفﮋ کنــد ».امــا او اعتقــاد
داشــت کــه حضــور مســلم کســانﻲ ماننــد ویگــن و عــارف راهگشــاﻱ
ایــن نــوع موســیقﻲ در ایــران بــوده اســت« .آنهــا بودنــد که ایــن عرصه
را بــراﻱ حضــور جوانــان همــوار کردنــد ».ولــﻲ راه او و عــدهاﻱ دیگر
از همــان آغــاز جــدا بــود .ابــﻲ بــه زیبایــﻲ آهنﮓهــاﻱ تــام جونــز
را مﻲخوانــد و فریــدون بــا مهــارت رﻱ چارلــز را اجــرا مﻲکــرد.
چنانکــه خــودش مﻲگویــد« :مــن در آن زمــان هــم بــه ســبک بلــوز
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عالقــه خاصــﻲ داشــتم و کارهــاﻱ رﻱ چارلــز را بــه طــور جــدﻱ دنبــال
مﻲکــردم و هنــوز هــم او بــراﻱ مــن قابــل احتــرام اســت».
چﻬار رﻭﺯ در کیﺶ ﻭ ری چارﻟز

بــا تغییــر شــرایط ایــران و روی کار آمــدن دولــت اصالحــات ،فضــای
فعالیــت چــه بــرای گروههــای پــاپ و چــه بــرای انــواع گروههــای
راک بازتــر از گذشــته شــد ،اگرچــه بــرای آنهــا کــه از گذشــته آمــده
بودنــد ،همیشــه بازگشــت بــه صحنــه دشــوارتر از اولیــن بــار روی
صحنــه رفتــن آدمهــای تــازه کار بــود .گاه گرفتــن اجــازه کار هیــچ
ربطــی بــه شــعر ،آهنــﮓ ،شــیوه اجــرا و هیــچ چیــز دیگــر نداشــت،
بــه ایــن مربــوﻁ بــود کــه آیــا هنرمنــدی داﻍ ننــﮓ گذشــته را بــر
پیشــانی دارد یــا نــه .فروغــی باالخــره در اســفند ســال  1377موفــق
بــه برگــزاری کنســرتی در تــاالر حافــﻆ دانشــگاه کیــش شــد .پــﺲ
از  4روز برگــزاری کنســرت در کیــش ،بــه تهــران آمــد .امــا بهرغــم
درخواســتهایی کــه از شهرســتانهای دیگــر بــرای برگــزاری
کنســرت ارســال میشــد ،بــا برگــزاری آن در شهرســتانهای دیگــر
موافقــت نشــد و فروغــی درتابســتان  1378و پاییــز  1379دوبــاره بــه
کیــش بازگشــت و بــه اجــرای مجــدد برنامــه در هتــل آنــای کیــش
پرداخــت .ایــن بازگشــت بــه صحنــه نــه فقــط بــرای دوســتداران
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موســیقی فریــدون فروغــی و مردمــی کــه در ســالن بودنــد ،بلکــه
بــرای خــودش هــم شــگفتانگیز بــود ،امــا تشــویقها و شــوقی کــه
در جمعیــت ایجــاد شــده بــود او را بــه خوانــدن واداشــت .او بــه ری
چارلــز و تجربیاتــی بازگشــت کــه از او در بلــوز بــه زبــان فارســی
گرفتــه بــود.
فریدﻭن فرﻭﻏی ﻭ ﺻیادی که ﺟای شیاد نﺸست

تجربیــات گرانبهــاﻱ فروغــﻲ در ســبک بلــوز در اجــراﻱ ترانههــاﻱ
فارســﻲ نیــز مــورد اســتفادهاش قــرار گرفــت و در تحریرهایــش آن
غــم بلــوز شــنیدنﻲ بــود .ایــن در واقــﻊ کســﻲ بــود کــه فریــدون بــا
آدمــک و آهنگســازش پایهگــذارﻱ کــرد و آن را ادامــه داد .یــک
اوج بســیار قــوﻱ کــه همیشــه در گــوش آدم مﻲمانــد و در همانجــا
بــا ترانــه ضربــه مﻲزنــد .فروغــﻲ دربــاره اســتفادهاش از ســبک بلــوز
مﻲگویــد« :همــان طــور کــه اشــاره کــردم بــه ســبک و کار بلــوز
عالقــه خاصــﻲ دارم و چــون موزیــک بلــوز بــر بداههخوانــﻲ اســتوار
اســت ،بنابرایــن نیــاز بــه یــک حالــت تاکیــدﻱ را بــه وجــود مــﻲآورد،
چــون بلــوز نــوع موســیقﻲ بــردگان ســیاه آفریقایــﻲ بــود کــه از غــم
و هجــر شــکایت مﻲکــرد ،ایــن تﺄکیــد بــه خاطــر همیــن مســاله
در کارم رواج دارد ».بــه او بــرای کیــش مجــوز داده بودنــد ،ولــی
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شــگفتانگیز بــود کــه شــهرهاﻱ دیگــر نیــز درخواســت کــرده بودنــد
ولــﻲ هیــچ کــدام جوابــﻲ نگرفتنــد .میگفــت« :مــن از ایــن موضــوع
ســر در نمــﻲآورم ».کنســرت کیــش بــراﻱ فروغــﻲ تجربــه جدیــدﻱ
بــود؛ او کــه در ایــن مــدت ارکســتر خاصــﻲ را بــا خــود بــه همــراه
نداشــت بــا صرفهجویــﻲ هــر چــه تمامتــر ایــن کنســرت را برگــزار
کــرد .در ایــن راه موزیســین جوانــﻲ دوش بــه دوش او حاضــر بــود،
جوانــﻲ کــه فروغــﻲ هــر بــار اســمش را بــر زبــان آورد خــون تــازهاﻱ
در رگهایــش دویــد« :ارکســتر مــا بــر روﻱ ام دی پیــاده مﻲشــد و
ملودﻱهــاﻱ زنــده را روﻱ ارکســتر ام دی مــن بــا گیتــار مــﻲزدم و
بهــروز صفاریــان کــه یکــﻲ از موزیســینهاﻱ جــوان مملکــت ماســت
و مــن آتیــهاﻱ بــﺲ درخشــان بــراﻱ او پیشبینــﻲ مﻲکنــم ،بــر روﻱ
کیبــورد تنظیــم کــرده بــود ،دســته دیگــرﻱ از آهنﮓهــا را هــم بــه
صــورت تکســاز اجــرا کــردم ».بهراســتﻲ برنامــه کیــش فرصــت و
مجالــﻲ بــراﻱ اســتفاده از ارکســتر باقــﻲ نگــذارد ،زمــان و فشــارهاﻱ
مالــﻲ هــم دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا کنســرت کیــش بــه دور
از جنجــال بــه انجــام برســد .فریــدون مﻲگفــت در شــب اجــراﻱ
کنســرت ترانــه شــیاد را بــا کالم مبــدل (ای صیــاد) اجــرا کــرد؛ در آن
شــب آقــازادهاﻱ کــه در جمــﻊ حضــور داشــت بــا دیگــر حاضــران در
ترانهخوانــﻲ شــیاد شــریک شــده بــود و وقتــﻲ متوجــه شــد کــه ایــن
ترانــه از او مﻲخوانــد از ایــن همصدایــﻲ پشــیمان شــده بــود.
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تﺠربههای تاﺯه دنیای تﻨﻬایی

فریــدون فروغــی در ایــن مــدت کارهــا و تجربههــای جدیــدی کــرده
بــود .کارهایــﻲ کــه یــک گام از زمــان خودشــان جلوتر بودند و شــاید
دیگــر فریــدون فروغــﻲ بــا آن شــکل و شــمایل گذشــته را تکــرار
نمﻲکردنــد .او دربــاره آلبــوم جدیــدش کــه ﻇــرف  20ســال بعــد از
انقــالﺏ گــردآورﻱ شــده بــود گفــت« :بــا توجــه بــه اینکــه مــن هنــوز
اجــازه فعالیــت دریافــت نکــردهام ،کاســتﻲ آمــاده دارم کــه مجــوز
آن فعـ ً
ال بــا مشــکل مواجــه اســت ،طــرف «الــﻒ» ایــن کاســت از ســه
پــارت مجــزا تشــکیل شــده کــه شــاید بــه چهــار پــارت هــم برســد؛
ایــن قســمت «چــرا نــه؟» نــام دارد و ســه پارتــﻲ کــه اشــاره کــردم بــه
یکدیگــر متصلنــد ،حــرف خاصــﻲ دربــاره ایــن آهنﮓهــا نمﻲتوانــم
بگویــم غیــر از آنکــه سرگذشــت انســانها یــا جوامعــﻲ اســت کــه
گاهــﻲ خــودآگاه و یــا ناخــودآگاه کارهایــﻲ انجــام مﻲدهنــد کــه
در آن وامﻲماننــد؛ شــاید بهتــر اســت بگویــم سرگذشــت خــودم
اســت .روﻱ «ﺏ» ایــن کاســت داراﻱ چنــد آهنــﮓ ریتمیــک اســت
کــه بــه فراخــور نیــاز اجتمــاع و احساســﻲ کــه مــن از اجتمــاع داشــتهام
ریتمیــک شــده اســت .بــه نظــر مــن مــا مﻲتوانیــم موزیــک ریتمیکــﻲ
داشــته باشــیم کــه بــه بنبســت ختــم نشــود».
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ترانه ﻏﻤگیﻦ ،ترانه شاد

فریــدون فروغــی ایــن احســاس اجتماعــﻲ را بهخوبــﻲ دریافتــه بــود.
خــودش دربــاره ایــن احســاس اجتماعــﻲ مﻲگفــت« :یــک زمانــﻲ
در ایــران موزیکهــاﻱ غمگیــن در بیــن جوانــان طرفــداران بســیارﻱ
داشــت .چــون بــه طــور کلــﻲ جوانــان روحیــه شــادترﻱ داشــتند و در
خلــوت خــود موزیکهــاﻱ آرام و غمگیــن گــوش مﻲدادنــد .امــا بعد
از انقــالﺏ بــا مشــکالتﻲ کــه بــراﻱ کشــور پیــش آمــد موزیکهــاﻱ
شــاد در بیــن مــردم طرفــداران بســیارﻱ پیــدا کــرد و امــروز مــردم بــه
شــادﻱ نیــاز بیشــترﻱ دارنــد و ایــن بخشــﻲ از آن احســاس اجتماعــﻲ
اســت ».در آلبــوم جدیــد فروغــﻲ از میــان ترانهســرایان جــز نــام
فرهنــﮓ قاســمﻲ ،یــار دیرنــش ،نــام برجســته دیگــرﻱ بــه چشــم
نمﻲخــورد .در طــرف «ﺏ» آلبــوم آهنــﮓ «در یــادم بــود» ســروده
دکتــر امامــﻲ و «بنمــاﻱ رﺥ» از موالنــا وام گرفتــه شــده بــود و آهنگــﻲ
هــم بــه نــام «مــوال علــﻲ» در میــان ترانههــا خودنمایــﻲ مﻲکــرد کــه
فروغــﻲ نــام ترانهســرایش را نمﻲدانســت و بــه گفتــهاﻱ آن را ســالیان
پیــش بــا صــداﻱ کــورس ســرهنﮓزاده شــنیده بــود و تحــت تﺄثیــر آن
آهنــﮓ آر انــد بــی برایــش ســاخته بــود و مﻲگفــت« :فکــر مﻲکنــم
در نــوع خــود راهگشــاﻱ کارهــاﻱ تازهتــرﻱ در زمینــه موســیقﻲ
مذهبــﻲ شــود ».او ترانــهاﻱ دارد بــه نــام «طاهــره» کــه در آواز افشــارﻱ
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هــم اجــرا شــده ،خــودش مﻲگویــد« :ایــن ترانــه کــه ســروده طاهــره
قرهالعیــن بــود ﻇــرف یــک ســاعت بــه شــکل کامـ ً
ال زنــده در داخــل
اســتودیو ضبــط شــد ».گیتارهــاﻱ ایــن کار از مــن و داوود افشــارﻱ
بــود ،شــبﻲ کــه بایــد فردایــش ضبــط را آغــاز مﻲکردیــم بعــد از
تمریــن بــراﻱ اســتراحت رفتیــم ،مــن در حال اســتراحت کتاﺏ شــعرﻱ
را ورﻕ مــﻲزدم کــه بــه ایــن شــعر برخــوردم .شــعر بســیار لطیــﻒ و
زیبایــﻲ بــود ،بــا داوود یــک تــم کانتــرﻱ موزیــک آمریکایــﻲ روﻱ
آن گذاشــتیم و دیــدم کار تــازه و قشــنگﻲ شــده اســت».
در فروردیــن ســال  1379بــه پیشــنهاد حمیدرضــا آشــتیانی پــور
(کارگــردان) و بــه امیــد اخــذ مجــوز« ،میتــراود مهتــاﺏ» را بــا
شــعری از نیمــا یوشــیﺞ بــرای فیلــم دختــری بــه نــام تنــدر میخوانــد
امــا شــرایط تغییــری نمیکنــد .گرچــه ترانــه فروغــی در انتهــای فیلــم
در جشــنواره فجــر پخــش میشــود .پیــش از ایــن هــم کیومــرث
پوراحمــد نمیتوانــد مجــوز حضــور او را بهعنــوان بازیگــر بــرای
پــروژه فیلــم گل یــﺦ بگیــرد کــه داســتان آن دربــاره زندگــی یــک
خواننــده محکــوم بــه ســکوت بــود.
فریدﻭن فرﻭﻏی ،هﻤﭽﻨان آدمﻜی ﺯنﺠیر بر دست ﻭ پایﺶ

در گفتوگــو فرزیــن گلﭙــاد و ســینا تمــدن بــرای روزنامــه وقایــﻊ
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االتفاقیــه کــه بخشــی مهــم از دانســتههایم دربــاره فریــدون فروغــی را
در ایــن کتــاﺏ از آن مصاحبــه بــه دســت آوردم ،فریــدون از تاریــﺦ
ایــران ســخن گفتــه و بهخوبــﻲ تحلیلــش کــرده اســت .فرزیــن از او
دربــاره وســعت اطالعاتــش ســﺆال کــرده و فریدون بــه او گفته اســت:
«فکــر مﻲکنــﻲ در ایــن ســالها چــه مﻲکــردهام؟ کجــا بــودهام؟» و
بهدرســتﻲ او در ایــن ســالهاﻱ پــر تــب و تــاﺏ کجــا بــود؟
صــداﻱ فریــدون  20ســال فقــط روﻱ صفحههــا و نوارهــاﻱ اســتریو
فونیــک تکــرار شــده بــود ،ایــن چرخــش  20ســاله او را خســته کــرده
بــود ،اگرچــه هنــوز هــم مقــاوم بــه نظــر مﻲرســید .بــه اروپــا ســفر
کــرد ،مﻲتوانســت در آنجــا بــه زندگیــش ادامــه دهــد .بــه گفتــه
عبــدﻱ یمینــﻲ ،آهنگســاز« ،او در همــه جــا ،جایــﻲ داشــت ».امــا
همچــون «مازیــار» بــه ایــران بازگشــت .خــودش مﻲگفــت هیــچگاه
فرصتــﻲ دســت نــداد کــه بــه آمریــکا بــرود امــا آن ســرزمین را از
روﻱ موزیــک و ســینمایش بهخوبــﻲ مﻲشــناخت .آن روز کــه
فریــدون را دیــدم ،روزهــاﻱ عجیبــﻲ بــود ،گوگــوش هــم بــه تازگــﻲ
و در پرتــوﻱ نگاههــاﻱ بدبینانــه داخلــﻲ و خارجــﻲ از کشــور خــارج
شــده بــود ،ترانههــاﻱ جدیــدش همچــون گذشــته در دل جوانــان و
نوجوانــان جــاﻱ چندانــﻲ نگزیــده بــود ،امــا فروغــﻲ کارهــاﻱ جدیــد
او را کارهــاﻱ زیبایــﻲ ارزیابــﻲ کــرد و تنهــا انتقــادﻱ کــه بــه کارهــا
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داشــت ایــن بــود« :آرانﮋمــان شــلوﻍ و بــدﻱ دارد» .بــا ایــن حــال همــه
تغییراتــﻲ کــه او را بــه انــزوا دچــار کــرده بــود برایــش بﻲمعنــا جلــوه
مﻲکــرد و خشــمش را در قالــب پوزخنــدﻱ بــروز مــﻲداد .هنــوز هــم
طنیــن آن صــداﻱ تبــدار در گوشــم زنــده اســت« :بــا بازشــدن فضــا
بــراﻱ شــروع کار درخواســت مجــوز کــردم کــه بــه مــن گفتنــد حــق
کار کــردن نــدارﻱ ».مــن اصــرار مﻲکــردم کــه دلیــل آنهــا را بدانــم
و فریــدون انــکار مﻲکــرد .حتــﻲ زمانــﻲ کــه دالیــل آنهــا را برایــم
گفــت ،سرســختانه بــه مــن گوشــزد کــرد کــه «ایــن قســمت را شــدیدا ً
فرامــوش کنــم!» «اول گفتنــد تــو معتــاد هســتﻲ! مــن برگههــاﻱ عــدم
اعتیــاد را از آزمایشــگاه گرفتــم و بــه آنهــا ارائــه کــردم .بعــد دلیــل
دیگــرﻱ تراشــیدند و گفتنــد تــو از اقلیتهــا هســتﻲ! گفتــم کــدام
اقلیــت؟ گفتنــد :بهایــﻲ هســتﻲ .بنابرایــن تــا بــه حــال هــر کارﻱ بــراﻱ
مــردم ســاختهام تنهــا پیــش خــودم مانــده اســت ».تــا اینکــه کیومــرث
پوراحمــد بــراﻱ ایفــاﻱ نقــش در فیلــم گل یــﺦ بــه ســراغش رفــت.
ایــن فیلــم هرگــز ســاخته نشــد .امــا بــار دیگــر نــام فریــدون فروغــﻲ را
زنــده کــرد و از قــاﺏ افســانهها بیــرون آورد.
در مصاحبــه از فروغــی پرســیده شــد« :شــما قــرار بــود در فیلــم
تــازه کیومــرث پوراحمــد موســوم بــه گل یــﺦ نقــش اصلــﻲ را ایفــا
کنیــد .ماجــرا بــه کجــا انجامیــد؟» «خــب نشــد« ». . .مجــوز تصویــر
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نمﻲدادنــد؟» «یــک مــوردش ایــن بــود کــه اصــ ً
ال مجــوز تصویــر
نمﻲدادنــد ...بــاز هــم اگــر مــن ایــن کار را قبــول مﻲکــردم مشــکل
مجــوز حــل نشــدنﻲ بــود« ».مشــکالت مالــﻲ چطــور« ». . .آن مســﺄله
دیگــرﻱ اســت ،بــه هرحــال مشــکالت مالــﻲ را مﻲشــد حــل کــرد
ولــﻲ بــاز بــه ایــن مســﺄله مﻲرســیدیم».
فریــدون پیشتــر گفتــه بــود کــه عالقــهاﻱ بــه بازیگــرﻱ در ســینما
نــدارد ولــﻲ بــراﻱ بــازﻱ در گل یــﺦ ابــراز عالقه کــرده بــود ،او درباره
ایــن تناقــﺾ گفتــه اســت« :کمابیــش یــک مقــدار عالقــه مــن بــراﻱ
شــرکت بــه خاطــر ایــن بــود کــه فیلــم داســتانﻲ موزیــکال داشــت،
مربــوﻁ بــه زندگــﻲ یــک خواننــده بــود و روایتکننــده مســائل
تــازهاﻱ بــود و دلیــل دیگــرﻱ بــراﻱ شــرکت مــن ایــن بــود کــه فکــر
مﻲکــردم شــاید ایــن موضــوع راهگشــایﻲ بــراﻱ مجــوز شــود ولــﻲ
بعــدا ً دیدیــم مجــوزﻱ کــه صــادر نمﻲشــود بــراﻱ صــوت اســت؛
آنکــه دیگــر صــوت و تصویــر بــود و اصــ ً
ال مجــوز نمﻲدادنــد».
تعــداد کارهــاﻱ فریــدون فروغــی انــدک اســت ،بســیارﻱ از
ترانههایــش ،حــﺲ و حــال درونــﻲ او را منعکــﺲ مﻲکننــد.
فروغــی شــرایط پدیــد آمــدن ایــن ترانههــا را بــا روزگار ســﭙرﻱ
شــده بﻲمناســبت نمﻲدانســت .مﻲگفــت« :گاهــﻲ «زنــدون دل» را
گــوش مﻲدهــد و زمانــﻲ «گرفتــار» او را راضــﻲ مﻲکنــد .ولــﻲ در
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کل «آدمــک» را بیشــتر مﻲپســندید و تﺄکیــدش را روﻱ ایــن بیــت
مﻲگذاشــت« :چــون آدمــک زنجیــر بــر دســت و پایــم /از پنجــه
تقدیــر مــن کــﻲ رهایــم؟» مﻲگفــت« :انــگار سرنوشــت خــودش را
بازگــو مﻲکنــد ».فریــدون گذشــته را کنــار گذاشــته بــود و بــه دنبــال
فریــدون بعــد از انقــالﺏ مﻲگشــت ،در تغییــرات پﻲدرپــﻲ او را بــه
میــدان فرســتاده بــود و بارهــا تــا مســلﺦ رفتــه و برگشــته بــود« :راســتش
را بخواهیــد مــن بــا فریــدون فروغــﻲ قبــل از انقــالﺏ چنــدان میانــه
خوبــﻲ نــدارم .اص ـ ً
ال او را جــداﻱ از خــودم مﻲدانــم .شــاید بــه ایــن
ســبب کــه ایــن  20ســاله دچــار تغییــر و تحــول شــدهام ،بــه عقیــده
خــودم فریــدون فروغــﻲ بعــد از انقــالﺏ از جهــت کارهایــﻲ کــه
انجــام داده قابــل تﺄملتــر اســت».
آﺧریﻦ کلﻤاﺕ

مصاحبــه بــا فریــدون فروغــﻲ در مجلــه ایــران جــوان کــه آن روزهــا
محبوبیــت بســیاری یافتــه بــود ،تلفنهــاﻱ بســیارﻱ از شهرســتانها
داشــت و در میــان ایــن همــه تلفــن جوانــﻲ یــزدﻱ چنــان ثابتقــدم
پیــش آمــد کــه او را از طریــق حجــت بداغــی بــه دیــدار فریــدون
فرســتادند .او وقتــﻲ پایتخــت را تــرک مﻲکــرد از میهماننــوازﻱ
فریــدون چههــا کــه بــر زبــان نیــاورد .فروغــﻲ هرگــز از انتشــار آن
337

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

گفتوگــو خرســند نشــد و بارهــا کوشــید تــا آن گفتوگــو بــدون
سانســور و بــه شــکلﻲ دیگــر منتشــر شــود .امــا ایــن اتفــاﻕ زمانــﻲ رﺥ
داد کــه او دیگــر زنــده نبــود .آخریــن بــار صدایــش بــر تیتــراژ فیلــم
دختــرﻱ بــه نــام تنــدر شــنیده شــد ،در همــان زمــان فروغــی بــه همــراه
حجــت بداغــی ،بهــروز صفاریــان و فردیــن خلعتبــرﻱ بــراﻱ تماشــاﻱ
کارش بــه یکــی از ســینماهاﻱ جشــنواره رفتهبودنــد .آیــا ایــن آغــاز
تولــدﻱ دوبــاره بــود؟
سرنوشــت فریــدون فروغــی ،بهتــر از سرنوشــت قهرمــان فیلــم دختــرﻱ
بــه نــام تنــدر نبــود .پــﺲ از گفتوگــو بــا ایــران جــوان ،فریــدون دیگر
مصاحبــه نکــرد ،حتــﻲ بــه مجلــه گــزارش فیلــم هــم جــواﺏ رد داد.
شــهریور ،مــاه خاطرهســاز و حادثهســازﻱ اســت؛ گــهگاه فریــدون بــه
ایــوان خانــه مادریــش روبــهروﻱ پمﭗبنزیــن رشــید ســر مﻲزنــد تــا
آن ملــودﻱ حزنانگیــز انتهــاﻱ فیلــم یــاران را زمزمــه کنــد.
مرگ ﺧوانﻨده بزرگ شﻬر

فریــدون فروغــی در ســن  51ســالگی در روز جمعــه ،ســیزدهم مهــر
مــاه  1380در منزلــش در تهرانپــارس درگذشــت .او کــه دوبــار قبــل
از مــرگ قبــل از ســال  1365زندانــی شــده بــود ،ســالها بــه خانــه مادر
در ســاختمان یــک طبقــه واقــﻊ در بزرگــراه رســالت پنــاه بــرد .مادرش
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همزمــان بــا او و شــوهر خواهــرش ،پروانــه ،بــا فاصلــه ای نــه چنــدان
بــا او در گذشــتند و هــر ســه را پــﺲ از مــرگ ،او را در روســتای
قرقــرک اشــتهارد کــرج بــه خــاک ســﭙردند.
کارنامه فریدون فروغی:
خوانندگــی فیلمهــای ســینمایی :ﺟﻌﺒــﻪ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ( ،)1386ﺍﺯ ﻓﺮﻳــﺎﺩ ﺗــﺎ
ﺗــﺮﻭﺭ ( ،)1359ﺯﻥ ﺑﺎﻛــﺮﻩ ( ،)1352ﻛﻴﻔــﺮ ( ،)1352ﻓﺘﻨــﻪ ﭼﻜﻤــﻪ ﭘــﻮﺵ
()1351؛
آلبومهــای ﺗﻨﮕﻨــﺎ ( ،)1352ﺯﻧــﺪﻭﻥ ﺩﻝ ( ،)1353ﻳــﺎﺭﺍﻥ ( ،)1354ﺳــﺎﻝ
ﻗﺤﻄــﻰ ( ،)1356ﺑﺖﺷــﻜﻦ ( ،)1357ﻓﺮﻳــﺪﻭﻥ ﻓﺮﻭﻏــﻰ ﺩﺭ ﺁﻏــﺎﺯﻯ ﻧــﻮ
()1358؛
ترانههــا :آدمــک /پروانــه مــن /فریــادرس /ماهــی خســته /شــیاد/
قریــه /یــاران /هــوی تــازه /کوچــه شــهر دل  /طاهــره /ســال قحطــی/
مــردن شــاپرکها /حقــه /گرفتــار /خــاک /غــم تنهایــی /زنــدون دل/
نمــاز /مــرد غریــب /دو تــا چشــم ســیاه /همیشــه غایــب /رزمنــدگان/
قــوزک پــا /روســﭙی /طلــوع خونیــن /یــار دبســتانی /اشــک حبــاﺏ/
خــواﺏ گل ســرﺥ
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تﺼاﻭیر فﺼل هﻔتم

ﮐﺎﺯﯾﻨﻮ ﮐﺎﺯﺑﺎﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﻏﯽ ﮐﺎﻭﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﺳﺎﻝ ۱۳۴۸
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

راک ایرانی ،اﺯ میدان انقﻼب تا تﻬران اﻭنیو
موسیقی پﺲ اﺯ انقﻼب ،یﻚ گام به پﺲ ،دﻭ گام به پیﺶ

وقتــی انقــالﺏ  1357بــه نقطــه اوج رســید ،موســیقی و ســینما بیــش از
همــه بــه عنــوان دشــمنان انقالبیــون شــناخته شــدند .اگرچــه نواهــا و
صداهایی در بخشــی از موســیقی پاپ محبوﺏ مردم و موســیقی راک
و انــواع دیگــر موســیقی بــه همراهــی بــا انقــالﺏ پرداخــت؛ اگرچــه
فرهــاد بــا خوانــدن ترانــه «وحــدت» میگفــت کــه موســیقیاش در
کنــار مردمــی اســت کــه انقــالﺏ میخواهنــد؛ اگرچــه اولیــن صــدای
انقــالﺏ ســرودی ابتدایــی بــا صــدای رضــا رویگــری بــود کــه «اﷲ
اکبــر» 1را تکــرار میکــرد کــه ماههــا بــر بامهــای خانههــا طنیــن
انداختــه بــود؛ اگرچــه ســرودهای کوهســتان بــه عنــوان ســرودهای
محبــوﺏ گروههــای چــﭗ و دانشــجویان انقالبــی شــناخته میشــد؛
۱

 .ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﺩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ

ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﻥ »ﺭﺿﺎ ﺭﻭﯾﮕﺮﯼ« ،ﺷﻌﺮ ﺍﺯ »ﺍﻓﺸﯿﻦ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ« ﻭ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ﺁﻥ

»ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﺧﺸﻨﻮﺩ« ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ  ۷ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ  ۳ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮﺩ.
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اگرچــه ترانههــای فرهــاد و فریــدون فروغــی و داریــوش و برخــی
دیگــر از خواننــدگان آوای انقــالﺏ بــود؛ اگرچه ترانــهای از چﭗهای
آمریــکای التیــن بــه عنــوان ترانــه «برپاخیــز از جاکــن بنــای کاﺥ
دشــمن» 2هــر روز از رادیــو و تلویزیــون تــازه تســخیر شــده انقــالﺏ
شــنیده میشــد؛ اگرچــه ســرود «خمینــی ای امــام» 3از اولیــن نوارهــای
انقالبــی بــود کــه توســط انقالبیــون دســت بــه دســت میگشــت.
پوپوﻟیزم هﻨری ﻭ دشﻤﻨان آن

انقالبیــون از همــان اول بــه ســوی پوپولیســم در همــه نــوع هنــر رفتنــد؛
در نقاشــی ســراﻍ نقاشــیهای مکزیکــی رفتنــد و در دیــوار شــهر از
آثــار مــردان و زنــان خشــمگین انقالبــی و اللههــا و خــون و جســد
پــر شــد .در ســینما قهرمانــان مجاهــد انقالبــی در مقابــل فﺌودالهــا
۲

 .ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﳔﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ  ۱۳۵۷ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻭ

ﺭﺍﺩﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺁﻥ ﺑﻪﺗﺪﺭﯾﺞ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ

ﺷﺪ .ﺷﻌﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ »ﻋﻠﯽ ﻧﺪﯾﻤﯽ« ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ »ﮐﻨﻔﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺮﻭﺩ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﯿﻠﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺖ

ﳕﯽﺧﻮﺭﻧﺪ« ) .(El Poeblo Unido Jamas Sera Vensidoﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﺩ ﺭﺍ »ﺳﺮﺟﯿﻮ ﺍﻭﺭﺗﮕﺎ« ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ

ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺯ »ﮐﯿﻼﭘﺎﯾﻮﻥ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﺩﺭ ﺷﯿﻠﯽ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﳑﻨﻮﻉ ﺷﺪ.
۳

 .ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۳۵۷ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﮐﺎﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺁﯾﺖﺍﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺯ »ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﯼ« ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ »ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺭﺍﻏﺐ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ

ﻭﺭﻭﺩ ﺁﯾﺖﺍﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺮ  ۳۷ﻧﻔﺮﯼ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ.
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ایســتادند و فیلمهایــی دربــاره ســاواک و آمریکاییهــا ســاخته شــد.
بــهزودی حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســالمی بــه ســوی هنــر
ایدئولوژیــک رفــت کــه کﭙــی دســت ســوم چــﭗ التیــن یــا رئالیســم
سوسیالیســتی روســی بــود .ســینما از اولیــن مراکــزی بــود کــه قبــل از
انقــالﺏ مــورد تهاجــم گروههــای انقالبــی بــود .ســینماهای بســیاری
در ســال  1357آتــش زده شــده بــود و در ســینما رکــﺲ آبــادان
همزمــان بــا نمایــش فیلــم انقالبــی گوزنهــا (مســعود کیمیایــی) صدهــا
نفــر کشــته شــده بودنــد .انقالبیــون کــه خودشــان ســینما رکــﺲ را
آتــش زده بودنــد ،شــعار میدادنــد «رکــﺲ آبــادان را شــاه بــه آتــش
کشــید» 4در اغلــب شــهرهای بــزرگ و کوچــک ســینماها منفجــر
شــدند ،آتــش زده شــدند و ســوختند .همــه اینهــا در حالتــی بــود کــه
محمدعلــی نجفــی ،ســید محمــد بهشــتی ،آالدپــوش ،فخرالدیــن انــوار
۴

 .ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺩﮔﺎﻥ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﮐﺲ ﺩﺭ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽﻫﺎﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ »ﺣﺴﯿﻦ

ﺗﮑﺒﻌﻠﯽﺯﺍﺩﻩ« ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ .ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ

ﺍﻗﺎﻣﻪ ﳕﺎﺯ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۱ﺷﺐ ﺍﺯ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ،

ﺭﮊﯾﻢ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﮐﺲ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﺑﻪ

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﻔﺖ» :ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ «.ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﮐﺲ ﻧﻘﺶ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ،ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﯿﺠﺎﻥﺯﺩﻩ ﻃﻮﺭﯼ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻭﺍﮎ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﮐﺲ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺷﻌﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ »ﺭﮐﺲ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

ﺭﺍ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ« ،ﺁﯾﺖﺍﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﺘﯽ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻭﺍﮎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﺭﮐﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ )ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ۳۱ ،ﻣﺮﺩﺍﺩ .(۱۳۵۷
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و میرحســین موســوی اولیــن فیلمهــای انقالبــی را بــه کارگردانــی
محمدعلــی نجفــی بــه نــام جنــﮓ اطهــر ســاختند .مســعود کیمیایــی در
ســفر ســنﮓ بــه ســینمای انقالبــی نزدیــک شــد و فیلمهــای فراوانــی
علیــه شــاه و بــه نفــﻊ انقــالﺏ ســاخته شــدند .در چنــد هنــر ممنوعیــت
قطعــی بــود؛ رقــص ،موســیقی غربــی و هــر چیــزی کــه بــوی ســکﺲ
و طعــم غــرﺏ داشــت کنــار گذاشــته شــد.
ﻟﺲ آنﺠلسیها ،تﻬرانﺟلسیها

کشــفیات روزمــره انقالبیــون نشــان مــیداد کــه همــه هنرمنــدان بــا
دربــار رابطــه داشــتند ،بخشــی از آنهــا بهائــی بودنــد و همــه کســانی
کــه ایــن معایــب را نداشــتند کمونیســتهای بیدیــن بودنــد .وجــود
افــرادی ماننــد بهشــتی و انــوار ســینما را نجــات داد و مطهــری بــه داد
نصــرت کریمــی ،کارگــردان فیلــم ﻣﺤﻠــﻞ رســید کــه اعــدام نشــود.
مهاجــرت جــدی هنرمنــدان موســیقی قبــل از همــه و ســینما بعــد از
آنهــا در ابعــاد گســترده صــورت گرفــت .بســیاری از اصلیترینهــا
ماندنــد و ســعی کردنــد ثابــت کننــد کــه هنــر میتوانــد باقــی بمانــد.
تقریبــا همــه درجــه یکهــای موســیقی ســنتی و راک و پــاپ ماندنــد،
فرهــاد ،فریــدون فروغــی ،کــورش یغمایــی ،گوگــوش ،ســیمین غانم،
مازیــار ،شــجریان ،شــهرام ناﻇــری و بســیاری دیگــر ماندنــد.
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موســیقی مهمتریــن قربانــی انقــالﺏ شــد؛ نــه موســیقی ســنتی ایــران،
نــه هیــچ گونــه پــاپ ،نــه راک ،نــه فولکلــور ،همــه ممنــوع شــدند.
صــدای زن بــه طــور کلــی ممنــوع شــد و کلمــه «ســرود انقالبــی»
جانشــین موســیقی و کلمــه «حــرکات مــوزون» جانشــین رقــص شــد.
از قضــا چیــزی کــه مهــم نبــود ســطح کیفــی هنــر یــا ارزش محتوایــی
آن بــود .ســینمایی خــوﺏ بــود کــه درد مــردم را میگفــت و موســیقی
کــه مــردم را بــه حرکــت علیــه امﭙریالیســم وامیداشــت .بــه طــور
کلــی در موســیقی هــر چیــزی کــه از گذشــته میآمــد بــد بــود.
هﻨرها در ﺧدمت سیﻨﻤا

دو گــروه از انقالبیــون بــه ســراﻍ هنــر رفتنــد :یــک گــروه از ســال
 1358در ســاختمان حظیرهالقــدس ســابق همدیگــر رامالقــات کردنــد
و قــرار گذاشــتند تــا هنــر انقالبــی را بــرای دفــاع از انقــالﺏ بــه کار
بگیرنــد .در ایــن جمــﻊ افرادی ماننــد محســن مخملباف ،رضــا تهرانی،
مصطفــی رﺥصفــت ،حســین خســروجردی ،ســید حســن حســینی ،و
حبیــباﷲ صادقــی قــرار داشــتند .بعدهــا بــه ایــن گــروه کســانی ماننــد
قیصــر امیــن پــور ،عبــاس معروفــی ،قاســمعلی فراســت ،محســن و
نقــی ســلیمانی ،طاهــره ایبــد ،عبــداﷲ و فاطمــه گیویــان ،محمدرضــا
هنرمنــد ،کاﻇــم چلیﭙــا ،فــرجاﷲ سلحشــور ،مجیــد مجیــدی ،محمــد
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تختکشــیان ،ســعید مترصــد ،مهــرداد غفــارزاده ،بیــوک ملکــی،
محســن راســتانی ،صدیقــه وســمقی ،هدایــت بهبــودی ،فاطمــه راکعــی
و برخــی دیگــر پیوســتند .ایــن گــروه بــه نــام حــوزه اندیشــه و هنــر
اســالمی شــناخته شــد و ســﭙﺲ نــام حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات
اســالمی گرفــت .در میــان ایــن جمــﻊ شــاید فقــط محســن نفــر آن
هــم ســالها بعــد از تاســیﺲ وارد شــد کــه اهــل موســیقی بــود .یــک
ســالی از تاســیﺲ حــوزه گذشــته بــود کــه محمدعلــی زم ،روحانــی
جوانــی کــه در اولیــن ســالهای دهــه  20ســالگیش بــود ،ریاســت
حــوزه را بــه عهــده گرفــت .وﻇیفــه آنــان تولیــد آثــار هنــری و ادبــی
در خدمــت انقــالﺏ اســالمی بــود.
گــروه دوم در تلویزیــون و رادیــو کار میکردنــد .مســعود کیمیایــی
و اســماعیل نــوری عــال ،کلــت بــه کمــر بســتند تــا صــدا و ســیما را از
عوامــل انحطــاﻁ و ابتــذال تســویه کننــد .بــهزودی صــادﻕ قطــبزاده
کــه از دانشــجویان کنفدراســیون و عضــو انجمــن اســالمی اروپــا
بــود ریاســت صــدا و ســیما را بــه دســت گرفــت .تقریبــا بهســرعت
بــرﻕ و بــاد همــه خانــواده موســیقی کــه کارمنــد ایــن ســازمان بودنــد،
اخــراج شــدند .تلویزیــون بــه پخــش اخبــار انقالبــی ،ســرود انقالبــی،
پخــش دائمــی ســخنرانیهای آیــت اﷲ خمینــی و ســایر روحانیــان و
ســخنرانان انقالبــی میپرداخــت .کمکــم گــروه میرحســین موســوی
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کــه در گــروه فیلــم و ســریال شــبکه اول بودنــد ،یعنــی ســیدمحمد
بهشــتی ،فخرالدیــن انــوار ،ســیﻒ اﷲ داد ،محمدعلــی نجفــی ،مهــدی
فریــدزاده ،بهــروز افخمــی و گروهــی کــه در موسســه فرهنگــی
ســمرقند قبــل از انقــالﺏ کار میکردنــد ،بــا همــکاری دانشــجویان
مذهبــی دانشــکده صــدا و ســیما کنتــرل شــبکه اول را در دســت
گرفتنــد .همیــن گــروه از ســال  1360بــه ســاختمان جنــب مــوزه
آبگینــه در خیابــان قــوام الســلطنه ،ســی تیــر ســابق و بعــدی رفتنــد و بــه
برنامهریــزی بــرای ســینمای ایــران پرداختنــد .آنهــا کــه از ســال 1361
از کمکهــای مالــی دولــت میرحســین موســوی و حمایتهــای او
اســتفاده میکردنــد ،کوشــیدند تــا ســینما را ســامان دهنــد .ســینما
تنهــا هنــری در انقــالﺏ بــود کــه متولــی مشــخص داشــت .جملــه
آیــتاﷲ خمینــی کــه گفتــه بــود «مــا بــا ســینما مخالــﻒ نیســتیم ،بــا
فحشــا مخالفیــم» مبــداء حرکــت آنهــا شــد .بهشــتی و انــوار ســعی
کردنــد سیســتم دولتــی را در اختیــار بگیرنــد و ســینمایی بــا اســتاندارد
و البتــه دولتــی بســازند .بودجــه ســنگینی صــرف تجهیــز موسســات
ســینمایی بنیــاد فارابــی شــد و ایــن موسســه ســعی کــرد ســینمایی بدون
آلودگــی ،بــدور از جنجــال ،پاســتوریزه و بــدون ســکﺲ و نزدیــک
بــه اهــداف انقــالﺏ بســازد .سوبســیدهای دولتــی در شــرایط جنگــی
تنهــا راه فیلمســازی بــود .هیــچ فیلمــی بــدون کمــک دولــت امــکان
ســاخت نداشــت و همــه چیــز بــا نظــارت ممکــن بــود.
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مهمتریــن کار بنیــاد فارابــی اســتفاده از همــه هنرمنــدان همــه حوزههــا
در خدمــت ســینما بــود .داستاننویســان و رماننویــﺲ و تﺌاتریهــا
فیلمنامــه مینوشــتند .گرافیســتها و نقاشــان پوســتر و موســیقیدانان
موســیقی متــن فیلــم میســاختند و هــر کــﺲ قصــد داشــت فعالیــت
هنــری بکنــد ،اغلــب راهــی جــز ورود بــه ســینما نداشــت.
دهه شﺼت؛ آهﻨگران ،فخری ﻭ سرﻭدﺧوانان ﺟﻨﮓ

موســیقی گذشــته بــه طــور کامــل لطمــه خــورده بــود .اغلــب
خواننــدگان و نوازنــدگان و آهنگســازان از ایــران مهاجــرت کردنــد.
برخــی نخســت بــه اروپــا و آنــگاه اغلــب آنــان بــه لﺲآنجلــﺲ رفتنــد.
تقریبــا همــه مکانهــای عرضــه مســتقیم موســیقی ماننــد کابارههــا،
کالﺏهــا ،رســتورانها ،دیســکوها ،دانســینﮓها ،ســالنهای هتلهــا
همــه و همــه یــا از میــان رفتنــد یــا تغییر کاربــری دادنــد .در بســیاری از
رســتورانها و چلوکبابیهــا جــای نورهــای ســقفی یــا محــل اجــرای
موســیقی یــا محــل رقــص معلــوم بــود .همــه جــا میزهــا و صندلیهــا
بــرای مصــرف کننــدگان غــذا چیــده شــد .بــا توقیــﻒ مطبوعــات در
ســال  1358کــه تــا ســال  1359بــه طــول انجامیــد کمکــم تاریــﺦ
گذشــته حــذف شــد .ســال  1358دانشــجویان ســفارت آمریــکا را
اشــغال کردنــد و ایــران بــه انــزوای سیاســی رفــت .در بهــار ســال 1359
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دانشــگاهها توســط دانشــجویان مســلمان انقالبــی بــه نــام انقــالﺏ
فرهنگــی اشــغال شــد و ایــن دو اتفــاﻕ موجــب بیــرون رانــدن بخــش
نســبتا عاقــل انقالبیــون شــد .از شــهریور  1359جنــﮓ همــه جانبــه
عــراﻕ علیــه ایــران جامعــه را بــه شــرایط هشــت ســاله جنگــی کشــاند
و بــا درگیــری مســلحانه خــرداد  1360و حــذف دولــت بنیصــدر،
جامعــه ایــران پــﺲ از انقــالﺏ بــا قطــاری کــه برﻕهــای آن قطــﻊ
شــده بــود وارد تونلــی شــد کــه تــا ســال  1368یعنــی مــرگ آیــت اﷲ
خمینــی ادامــه یافــت .در ایــن ســالها کالسهــای آمــوزش موســیقی
بــه کالسهــای خانگــی محــدود شــدند ،فروشــگاههای موســیقی
تعطیــل شــد و فــروش هــر موســیقی غیرمجــاز کــه تقریبــا شــامل همــه
انــواع موســیقی میشــد ،قاچــاﻕ تلقــی شــد .موســیقی پــاپ ممنــوع
و موســیقی ســنتی فقــط در حــد چنــد کنســرت در ســفارتخانههای
خارجــی برگــزار شــد .خریــد و فــروش ســازها و آالت موســیقی و
حتــی نشــان دادن آن ممنــوع بــود و نوعــی گرایــش به موســیقی ســنتی
بــه گرایــش عمومــی در جوانــان تبدیــل شــد .مهمتریــن اتفاقــات
دهــه ســیاه و ســاکت شــصت ،در داخــل ایــران ،حضــور نوحههــای
جنگــی بــا صــدای آهنگــران و فخــری و چنــد نوحهخــوان دیگــر
بــود .در اواخــر دهــه شــصت برگــزاری چنــد کنســرت موســیقی
در تــاالر رودکــی کــه حــاال بــه تــاالر وحــدت تبدیــل شــده بــود و
برگــزاری یکــی دو کنســرت زنــان بــرای زنــان کــه صــدای آن از
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طریــق ضبــط برنامــه بــه دســت مــردان میرســید ،مهمتریــن اتفــاﻕ
ده ســاله موســیقی ایــران بــود.
اندک اندک ﺟﻤﻊ مستان میرسﻨد

مدلهــای غربــی موســیقی مــورد توجــه در حــوزه پــاپ بــه مایــکل
جکســون و مدونــا و برخــی دیگــر از این دســت تبدیل شــد .مســابقات
پنهانــی رقــص بــرک دنــﺲ در ایــن و آن مجتمــﻊ مســکونی برگــزار
میشــد .مهمتریــن محــل خریــد موســیقی محبــوﺏ غــرﺏ کــه اغلــب
قدیمــی بــود ،صفحههایــی بــود کــه ســفرکردگان از کشــور همــراه بــا
همــه وسایلشــان فروختــه بودنــد و در میــان صدهــا صفحــه مزخرف و
معمولــی یکبــاره صفحههــای کــم نظیــری را میشــد در بــازار یافــت.
امــا از ســوی دیگــر وجــود بــازار ویدئــوی بتاماکــﺲ قاچــاﻕ و پــﺲ
از آن وی اچ اس قاچــاﻕ یکبــاره انبوهــی از منابــﻊ را در حــوزه ســینما
و اجراهــای زنــده در اختیــار افــراد قــرار مــیداد؛ نوارهایــی کــه گاه از
فــرﻁ تکــرار دیــده شــدن فقــط تراکهــای تصویــر دیــده میشــد.
بــازار قاچــاﻕ در انــواع و اقســام خــودش و البتــه جریمههــای ســنگینی
بــرای حمــل و نقــل ویدئــو وجــود داشــت .بــرای نخســتین بــار در
ســالهای پــﺲ از  1362ویدئوکاســتهای مختلــﻒ گروههــای
موســیقی راک و پــاپ و کالســیک جهــان در همــه جــا فــراوان شــد.
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کششــی کــه در دهــه  1340بــه ســوی موســیقی راک غربــی بــه وجــود
آمــد و در دهــه  1350بــه اوج خــودش در حــوزه موســیقی پــاپ
رســید ،از ســال  1364در ســینما متجلــی شــد .بــه دلیــل نبــودن رابطــه
میــان ایــران و آمریــکا و قــرار نداشــتن زیــر ســیطره بــازار جهانــی،
فیلمهــای ســینمایی جهــان در بهتریــن شــکل توســط صدهــا توزیــﻊ
کننــده غیرقانونــی ویدئــو در اختیــار افــراد قــرار میگرفــت .بعیــد
میدانــم هیــچ شــهری مثــل تهــران در ســالهای  1365تــا  1370از
نظــر دسترســی بــه بهتریــن آثــار ســینمایی تاریــﺦ ســینمای همــه جهــان
ســابقه داشــته باشــد .ســینما بســیاری از هنرمنــدان حرفــهای را در هــر
حــوزهای بــه خــود جــذﺏ کــرد و نگــه داشــت.
دهه هﻔتاد ﺧورشیدی :مﻐوﻟﻬای ﺟدید آسیا آمدند

پــﺲ از بســته شــدن درهــای همــه موسســات تولیــد کننــده موســیقی،
کالسهــا ،کنســرتها ،فروشــندگان موســیقی و هــر چیــزی کــه اثری
از موســیقی بــه درد بخــور داشــت ،از آغــاز دهــه  1370ماهوارههــا
بــه میــدان آمدنــد .یــک هفتــه نامــه معتبــر جهــان ،وقتــی بــه فراگیــر
شــدن مــوج ماهوارههــا اشــاره کــرده بــود ،از تشــبیه زردهایــی کــه از
آســیای جنــوﺏ شــرقی بــا اســتفاده از ماهوارههــا دسترســی بــه تصویــر
را آســان کــرده و آن را مجانــی کــرده بودنــد ،بــه مغولهــا اســتفاده
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کــرد و نوشــت «مغولهــای جدیــد آســیا میآینــد ».چنــدی نگذشــت
کــه همــه درهایــی کــه از زمیــن بســته شــده بــود ،از آســمان بــاز شــد.
نخســت ســه چهــار شــبکه ،بعد  15شــبکه ،بعــد  78شــبکه تلویزیونی از
همــه جــای جهــان ،با اســتفاده از یک ریســیور ،یــک آنتن بــا قطر 180
ســانتیمتر و یــک ال ان بــی کوچــک ،قابــل دسترســی بــود .ریســیور
و ال ان بــی از کشــورهای همجــوار میآمــد و بشــقاﺏهای ماهــواره
 180ســانتی در همــه شــهرها توســط حلبیســازها و آهنگرهــا نصــب
میشــد .حــاال دیگــر بــا داشــتن ماهــواره میشــد هــر روز حداقــل 48
ســاعت موســیقی و گاه روزانــه حداقــل پنــﺞ ســاعت موســیقی خــوﺏ
را دیــد .کلیــﭗ بــه یــک رســانه مهــم در موســیقی تبدیــل شــده بــود و
ام تــی وی ( )MTVمیکوشــید تقریبــا همــه موســیقیها را پوشــش
دهــد .خداونــد کــه بــا کمکهایــش بــه انقالبیــون درهــای فرهنــﮓ
و هنــر جهــان را بــه روی ایــران بســته بــود ،یکبــاره از آســمان تاریــﺦ
موســیقی را بــر ســر مــردم ریخــت .نســلی کــه در ســال  1361و 1362
بــا انفجــار جمعیتــی بــه دنیــا آمــده بــود از ده تــا  15ســالگیش را بــا
دیــدن انــواع موســیقی گذرانــد.
همــان اتفاقــی کــه در دهــه  1340بــا آمــدن موســیقی بیتلهــا رﺥ
داده بــود ،در دهــه  1990بــا ماهوارههــا دوبــاره تکــرار شــد .ویدئــو و
ماهــواره موجــب شــد تــا مــردم تاریــﺦ موســیقی را در اختیــار بگیرنــد
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و هــر کــﺲ بتوانــد بــه جــای تاثیــر گرفتــن از بــازار «انتخــاﺏ» کنــد.
گنجینــه عظیمی از موســیقی راک در اختیار دوســتداران این موســیقی
قــرار گرفــت .بــه مــوازات ایــن افزایــش دسترســی بــه موســیقیهایی
کــه مــردم خوابــش را هــم تــا قبــل از دهــه  1370نمیدیدنــد و بــه
خاطــره تبدیــل شــده بــود ،ســی دیهــای موســیقی بــه بــازار آمــد و
کیفیــت صــدای بهتــر در اختیــار همــگان قــرار گرفــت .نبــودن حــق
کﭙــی رایــت در ایــران باعــث شــد قیمــت موســیقی بــه کمتریــن حــد
خــودش برســد .هــر کســی میتوانســت همــه موســیقیهایی کــه
دوســت داشــت در اختیــار داشــته باشــد.
موسیقی مدرن ﻭ ﻏیر رسﻤی ،پدیده دهه هﻔتاد

از طــرف دیگــر ،مــرگ آیــتاﷲ خمینــی و قــدرت یافتــن دولــت
کارگــزاران ســازندگی کــه رفــاه و زندگــی بهتــر و وضعیــت اجتماعی
غیرایدئولوژیــک را وعــده مــیداد ،شــکل بــازار را تغییــر داد .بــازار
موســیقی چــه در شــکل قاچــاﻕ و چــه بــا مجــوز و چــه اجــرای روی
صحنــه وضــﻊ بهتــری یافــت .موســیقی فیلــم نیــز رشــد فراوانــی کــرد.
کمکــم فروشــگاههایی بــرای فــروش انــواع ســازها ایجــاد شــد و
ســازهای جدیــد و کهنــه توســط نســلی خریــداری شــد کــه موســیقی
بهتــر را میشــنیدند .جنبــش زیرزمینــی موســیقی از اوایــل دهــه 1370
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بــه یــک پدیــده تبدیــل شــد .در ایــن جنبــش مــوارد مختلفــی نقــش
داشــت:
 )1گنجینــه عالــی موســیقی ناشــی از تغییــر تکنولــوژی و آمــدن
ماهــواره ،ام تــی وی ،ویدئــو و ســی دی.
 )2گرایــش بســیار جامعــه بــه رشــتههای هنــری و اشــباع شــدن جامعــه
از فــارﻍ التحصیــالن رشــتههای پولســاز و پولســاز شــدن هنــر در
صنعــت ســینما و تلویزیــون و موســیقی.
 )3نبــودن کﭙیرایــت کــه باعــث میشــد تــا همــه نــوع موســیقی در
اختیــار قــرار بگیــرد و بــازار موســیقی پــاپ را بــه مخاطــب تحمیــل
نکنــد.
 )4آغــاز دوبــاره فعالیــت هنرســتانها و آموزشــگاههای موســیقی
ایرانــی.
 )5شــکلگیری تولیــد نوشــتاری موســیقی نخســت در حاشــیه ســینما
و ســﭙﺲ بــه صــورت مســتقل در قالــب کتاﺏهــا و مقــاالت نشــریات.
 )6در دســترس قــرار گرفتــن ســازها و شــکلگیری گروههــای
خودجــوش کــه هــم کاور میکردنــد و هــم بــه تولیــد موســیقی
شــخصی میپرداختنــد.
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آن بتاماکﺲهای مﻈلوم ،ﻭﻭداستاک ﻭ دیوار

شــادی وطنﭙرســت کــه در دوره اصالحــات دبیــر جشــنواره موســیقی
مســتقل شــد و تــا پیــش از آن خبرنــگاری جــوان بــود و موســیقی را
میشــناخت دربــاره دوره فتــرت و ســکوت موســیقی راک و پــاپ در
گفتوگویــی بــا نصیــر مشــکوری در ســال  2012چنیــن گفتــه اســت:
«جالــب اینجاســت کــه روزهــای بســیار در دوران کار مطبوعاتــی،
مــدام مشــغول توضیــح ایــن ســبک بــه همــکاران دیگــر بــودم...
آنچــه بــه دور از مرزهــا موســیقی راک نامیــده میشــود ،گونــهای از
موســیقی مردمــی اســت کــه در ســالهای میانــی دهــه  ،1350شــکل
گرفــت کــه بــر پایــه موســیقی آوازی بــود و صداهــای تقویــت شــده
5
بــا ضربــی خشــن و پیــش برنــده».
شــادی وطنﭙرســت دربــاره موســیقی راک پــﺲ از انقــالﺏ میگویــد:
«واقعیــت اینجاســت کــه مــا دوران طالیی دهــه  80میــالدی در آمریکا
و اروپــا را از دســت داده بودیــم و مشــغول جنــﮓ بودیــم .از آن طغیان
و رهایــی خبــری نبــود و بنــد و آویزهایــی همــه را بــه یــک ســو جهت
مــیداد .تنهــا پــﺲ از ﻇهــور غیرقانونــی ویدئوهــای بتامکــﺲ بــود کــه
کمکــم ووداســتاک و دیــوار ،دســت بــه دســت چرخیــد و دیــده شــد.
۵

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻭﻃﻨﭙﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ

»ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﯾﮏ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ« ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۰
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اواخــر دهــه  1360موســیقی راک در زیرزمینهــا نواختــه میشــد .از
پینــک فلویــد گرفتــه تــا جــو ســتریانی .آن روزهــا جــز ســرودهای
انقالبــی و موســیقی ســنتی و گاهــی کالســیک ،هیــچ نــوای دیگــری
6
شــنیده نمیشــد».
در ســالهای اول پــﺲ از انقــالﺏ شــاید از تنهــا چیزهــای معلــوم و
واضــح ایــن بــود کــه موســیقی حــرام اســت و آلــت موســیقی حــرام
انــدر حــرام .البتــه در ایــن میــان پارادوکﺲهایــی وجــود داشــت؛ از
یــک طــرف صــدای موســیقی ســنتی شــجریان بــا شــعر حافــﻆ را بایــد
از حیــاﻁ ســفارت ایتالیــا میشــنیدیم ،در حالــی کــه موســیقی پینــک
فلویــد موســیقی متــن برنامــه «ایــران در جنــﮓ» بــود .کالسهــای
موســیقی در مهدکودکهــا مخفــی برگــزار میشــد .اگــر گشــتهای
کمیتــه ،ســازی را همــراه کســی میدیدنــد آن را خــورد میکردنــد.
امــا کمکــم بــر شــمار فعــاالن موســیقی افــزوده شــد .از یــک طــرف
ماهــواره جامجــم پنــﺞ خواننــده موســیقی پــاپ را معرفــی کــرد و از
طــرف دیگــر ،مافیــای اللــهزار و دستفروشــان توزیﻊکننــده موســیقی
قاچــاﻕ سرنوشــت موســیقی را تعییــن کردنــد.
از ســال  1374بــا تغییراتــی کــه در فضــای موســیقی کشــور داده شــده
بــود رســیتالهای گیتــار برگــزار شــد .چنــدی نگذشــته بــود کــه گروه
۶

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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پــﮋواک 7بــه عنــوان نخســتین گــروه راک مجــوز اجــرای آثــاری از
جوســتریانی و پینــک فلویــد را گرفــت .ایــن خبر خوشــی بــرای پینک
فلویــد بازهــا بــود .اولیــن بــار در ســال  1369ابراهیــم نبــوی در شــماره
چهــارم ماهنامــه ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻓﻴﻠــﻢ  32صفحــه مجلــه را بــه گزارشــی از
فیلــم ﺩﻳــﻮﺍﺭ پینــک فلویــد اختصــاﺹ داده بــود 8.آن شــماره بهســرعت
نایــاﺏ شــد و بــه چــاپ دوم رســید .کمکــم راکبــازان و راکنــوازان
فرصــت حضــور پیــدا کردنــد .در حقیقــت بعــد از روی کار آمــدن
۷

 .ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﲰﯽ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۸

۸

 .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۳۶۸ﻣﻦ ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ

ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺭﺍﮎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻤﻞ ،ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺎ ،ﺟﻮ ﺳﺎﺗﯿﺮﯾﺎﻧﯽ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩ.
ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻡ .ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ )ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ  (۱۳۶۸ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﭘﻼﻥﺑﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩ ﻓﯿﻠﻢ

ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺁﻟﻦ ﭘﺎﺭﮐﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﱳ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺁﻧﻬﺎ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺭﺍﺟﺮ ﻭﺍﺗﺮﺯ ،ﯾﮏ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﲢﻠﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻭ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﲢﻠﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋﻩﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻭﯾﮋﻩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﺁﻟﻦ ﭘﺎﺭﮐﺮ ،ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪ

ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﯾﺎﺏ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ﺭﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﯿﻠﻢ،

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﻄﺎﺀﺍﷲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﯽ ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪﺍﯼ ﮐﺎﺭ

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﺳﺨﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ

ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻫﻮﺍﻫﺎﯼ ﻋﻔﻦ ﻭ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ« ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﳔﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻭﯾﮋﻩﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ

ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮﯼ ﻭ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺍﺳﺪﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋﻩﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﮐﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺷﯽ

ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺴﺘﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ .ﺍﯾﻦ ﭼﺎﭖ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﻪﺍﺵ
ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻓﺖ.
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ســید محمــد خاتمــی ،رئیــﺲ دولــت اصالحــات ،بــود کــه فضــای
موســیقی بــرای همــه انــواع موســیقی و از جملــه راک بــاز شــد .نقطــه
عطــﻒ مهــم در ســال  1379بــود کــه گــروه اوهــام نخســتین آلبــوم
خــودش را بــا اشــعاری از حافــﻆ بــه ارشــاد داد تــا مجــوز بگیــرد .بــه
دنبــال گــروه اوهــام گروههــای دیگــری قطعــه میســاختند و روی
قطعههــای ســاخته شدهشــان شــعر فارســی و انگلیســی میگذاشــتند.
هــر چــه فضــا بازتــر میشــد ،گروههایــی از جوانانــی کــه در همــه
ایــن ســالها از طریــق ماهوارههــا ،بــازار قاچــاﻕ ویدئــو و موســیقی
و راههــای فــراوان دیگــر موســیقی راک را یافتــه بودنــد و بــه آن دل
بســته بودنــد ،سروکلهشــان پیــدا میشــد .همــان طــور کــه در دهــه
 1360ســینما موضــوع دوســت داشــتنی جامعــه جــوان روشــنفکر
شــد و در دهــه  1370ادبیــات داســتانی ایــن نقــش را عهــدهدار شــد،
در ســالهای پــﺲ از اصالحــات موســیقی راک تبدیــل بــه ســبک
مــورد عالقــه نســلی شــد کــه انــگار موســیقی مــورد عالقهشــان را
یافتــه بودنــد .اصــال خبــری از اعتــراﺽ در اشــعار موســیقی راک
نبــود .وقتــی آرم گــروه پینــک فلویــد یــا چــاپ عکــﺲ آن خــودش
اعتــراﺽ محســوﺏ میشــد ،دیگــر کســی بــه شــعر فکــر نمیکــرد.
نفــﺲ موســیقی راک اعتــراﺽ بــود؛ اعتــراﺽ بــه نداشــتن موســیقی
خــوﺏ.
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ســه اتفــاﻕ همزمــان در ســال  1380افتــاد ،نخســت برگــزاری
تعــداد زیــادی کنســرت در ســالنهای مختلــﻒ و همچنیــن انتشــار
نوارهایــی ماننــد ﺩﺍﺭﻗﺎﻟــﻰ ،دوم انتشــار انبوهــی از کتاﺏهــای ترجمــه
اشــعار گروههــای خــوﺏ موســیقی راک کــه فروشــگاه بتهــوون اول
ولیعصــر را تبدیــل بــه محــل ارتبــاﻁ همــه بچههــای اهــل موســیقی
کــرده بــود و هــر کتابــی و هــر موســیقی کــه دنبالــش میگشــتی پیــدا
میکــردی و ســوم راه افتــادن اینترنــت و بــه طــور خــاﺹ پایــگاه
اینترنتــی ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ 9بــود کــه تبدیــل بــه یــک کانــون فرهنگــی
خــوﺏ فضــای مجــازی شــده بــود.
همــه اینهــا دســت بــه دســت هــم دادنــد و در ســالهای  1382و
 1383فکــر راه افتــادن فســتیوال موســیقی زیرزمینــی شــکل گرفــت و
 21گــروه ،بــدون هیــچ فراخــوان عمومــی آن را آغــاز کردنــد .ایــن
یــک آغــاز بــود بــرای همــه گروههــای کوچکــی کــه جایــی را یافتــه
بودنــد کــه کارهایشــان شــنیده شــود ،کارهــای دیگــران را بشــنوند و
۹

 .ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﯿﻮ ) (Tehranavenue.comﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۱۳۸۰ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ

ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ .ﻣﺴﻮﻭﻝ ﺁﻥ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﻬﺪﻭﯼ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﻬﯿﻞ ﺷﻬﺴﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺣﺴﺎﻡ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻭﻃﻨﭙﺮﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﳔﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﻭ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۳۸۲ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩ .ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﯿﻮ

ﺳﻬﻤﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﻬﺎﺭ

ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
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بــا موضــوع مخاطــب داشــتن مواجــه شــوند .یعنــی بــرای کســی کــه او
را نمیشناســند کارشــان را عرضــه کننــد.
آیا نﻔﺲ موسیقی راک اعتراﺽ بود یا آنﭽه می ﺧواند؟

شــادی وطنﭙرســت معتقــد اســت در پــﺲ شــور و شــوﻕ دوســت
داشــتن موســیقی راک یــک رویــای آمریکایــی نهفتــه بــود .او
میگویــد« :یادمــان نــرود ،موســیقی تنهــا زبانــی اســت کــه بیمــرز
اســت .هرچنــد معتقــدم کــه هفــت جــد و آبادمــان را نــه بــا ســبک
بلــوز کاری اســت نــه جــاز ،چــه رســد بــه راک .امــا در بیــن ایــن دو
نقطــه متضــاد ،یعنــی در حیــن بیربطــی و ارتبــاﻁ ،مــا قــرار داریــم،
هــر آن کــﺲ کــه موســیقی راک بــه دلــش مینشــیند .امــا ایــن نکتــه
مــد روز هــم بســیار تاثیرگــذار اســت .اگــر نقطــه شــروع تقویــت
موســیقی راک در ایــران را همــان اواخــر دهــه  80میــالدی بدانیــم،
موســیقی جنجــال برانگیــز آن دوران در همــه جــای دنیــا راک بــود،
پــﺲ تاثیــرش بــر ایرانیهــا هــم بــر گرفتــه از مــوج موســیقی راک
جهانــی اســت .از موســیقی فیلمهــا گرفتــه تــا آلبومهــای پرفــروش و
کنســرتهای چندهــزار نفــری .در ایــن بیــن ســاز هــم علتــی اســت.
گیتــار و گیتــار الکتریــک ،نوعــی برتــری نســبت بــه دیگــر ســازها
پیــدا کردنــد .کمیــاﺏ و گاهــی نایــاﺏ بــود .صــدای غــرﺏ مــیداد.
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نوعــی امریکــن دریمــز در ســالهایی کــه جــز ژاپــن ،کشــور دیگــری
پذیــرای ایرانیــان نبــود .ســالهایی کــه عروســک عمــو ســام را تکــه
تکــه میکردنــد و نقــش پرچــم آمریــکا را در وســط حیــاﻁ مدرســه
میکشــیدند تــا همگــی از رویش رد شــوند .آتــش بازی بد بــود جز به
آتــش کشــیدن ســتارههای ایــاالت متحــده .تلویزیــون ســرود «بمیریــد
بمیریــد» پخــش میکــرد ،آن طرفتــر در پســتو ،دورههمیهــای
شــبانه بــا گیتــار نواختــن گــرم میشــد .خوﺏهــا در امریــکا یــا غــرﺏ
بودنــد ،بدهــا در ایــران .بــا چنیــن شــرایطی عالقههــا بــه بهترهــا بــود،
پوشــیدن شــلوار جیــن ممنــوع بــود ،امــا همــه میخواســتند جیــن
پــوش شــوند .ویدئــو ممنــوع بــود امــا همــه ،نوارهــای ویدئویــی را
بیــن ســاک خریــد ،پارچــه و گاهــی پوشــک بچــه پنهــان میکردنــد.
حتــی اگــر نوعــی تجددگرایــی هــم محســوﺏ شــود ،بــرای همــه
بــوی چهارچــوﺏ شــکنی مــیداد .در شــرایط بســیار ویــﮋهای کــه
مــا در ایــران داشــتیم ،بــروز موســیقی راک ،در روزهایــی کــه خــود
«موســیقی» در تقــالی حــرام بودنــش بــود ،یــک شــجاعت بــه حســاﺏ
میآمــد .شــعرها بیربــط بودنــد ،چــرا کــه کســی جــرات ســرودن
اعتراضــش را نداشــت آن هــم در روزهایــی کــه جمــﻊ باالتــر از ســه
نفــر ،بــوی سیاســی بــودن مــیداد .ایــن یــک اعتــراﺽ اجتماعــی بــود.
همــان مــرزی کــه همیشــه در مملکــت مــا بــا سیاســت در یــک کفــه
قــرار داده میشــود .پــﺲ در عیــن حــال کــه گرایــش غــرﺏ در آن
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مشــاهده میشــود ،عالقــه شــخصی هــم وجــود دارد ،اعتــراﺽ هــم
از آن بــه گــوش میرســد .تاریــﺦ همیشــه بــه یادمــان مــیآورد زنــان
و مــردان موزیســینی کــه موســیقی را در قالــب تعزیــه و نوحهخوانــی
حفــﻆ کردنــد .پــﺲ همیشــه انتخــاﺏ مهمتــری هســت .نمیتــوان
نقــش موســیقی پــاپ را در ایــن میــان نادیــده گرفــت .بــا آمــدن پــاپ
یــک راه میانبــر دیگــر پدیــد آمــد .بســیاری کارشــان را پــاپ معرفــی
میکردنــد ،بــه همیــن دلیــل هــم توانســتند مجــوز بگیرنــد .در واقــﻊ
هیــچگاه راک در ایــران از ممنوعیــت فــارﻍ نشــد ،بلکــه ناتوانــی و
کمســوادی شــورای موســیقی ،مرکــز موســیقی وزارت ارشــاد بــود
کــه بــرای مدتــی تفــاوت را احســاس کردیــم .خالصــه اینکــه همیشــه
وقتــی عــدهای مشــهور میشــوند ،دنبالهروهایــی دارنــد کــه خواســته
و ناخواســته در جریــان قــرار میگیرنــد .بــه نظــر مــن ،شــهرت پینــک
فلویــد ،متالیــکا ،اســلیر ،کیــﺲ ،آیــرون میــدن در دهههــای  60و 70
خورشــیدی در ایــران ،گرایــش بســیاری از جوانــان را بــه موســیقی
راک ،هــارد راک و متــال بیشــتر کــرد ،از همــه مهمتــر اینکــه اغلــب
خانوادههــا هــم از شــنیدن ایــن نــوع موســیقی آزرده میشــدند و
نوجوانــان و جوانــان ســرکش را خشــنتر میدیدنــد .پیشــتر هــم اشــاره
کــردم ،هــر چیــز ممنــوع لــذت ویــﮋهای دارد .ایــن نیــز یــک مبــارزه
10
دیگــر ،هــم در خانــه و هــم در خیابــان ،پــﺲ بجنــﮓ تــا بجنگیــم».
١٠

 .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﺷﺎﺩﻯ ﻭﻃﻨﭙﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﻴﺮ ﻣﺸﻜﻮﺭﻯ ،ﻫﻤﺎﻥ.
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آیا راک مﻌترﺽ شیوه اعتراﺽ موسیقایی ﺟوانان ایرانی شد؟

در حقیقــت گروههــای موســیقی راک بعــد از انقــالﺏ در ایــران بیــش
از آنکــه ســعی بــر تولیــد شــعر و محتــوا و کالم کننــد ،هدفشــان خــود
موســیقی راک و نوازندگــی حرفــهای بــود .در واقــﻊ کمتــر گروهــی
اســت کــه موســیقیاش را بــر اســاس شــعر بســازد و آنچــه مهمتــر
اســت خــود موســیقی اســت .بــرای برخــی هــم دغدغــه شــعر فارســی
روی موســیقی راک ،بســیار مهــم بــود .گروههایــی ماننــد کیوســک به
فکــر راک اعتراضــی بودنــد ،گــروه کارمــا مدتهــا روی ایــن مســﺌله
تمرکــز کــرده بــود کــه چگونــه کالم فارســی بهخوبــی و دلچســب
بــر موســیقی راک مینشــیند .یــا اوهــام کــه بــه ســراﻍ غزلهــای
قافیــهدار کالســیک رفــت و حافــﻆ و راک را بــا هــم تلفیــق کــرد .امــا
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هیــچ یــک از ایــن گروههــا قصــد بــر کالم
نداشــتند ،شــنیدن اوهــام حافــﻆ را بــه ذهــن نمــیآورد ،بلکــه نــوای
راک را در ذهــن مینشــاند.
بــه قــول شــادی وطنﭙرســت« :بیشــتر آنچــه بــر رویــش تمرکــز کردنــد،
خــود موســیقی راک اســت و شــعر و خواننــده بــه عنــوان یکــی از
ســازها مــورد توجــه بــوده نــه بــه عنــوان شــاهرگ اصلــی موســیقی.
گروههایــی مثــل امرتــات ،جــم و حــک ،کالمشــان ویــﮋه خودشــان
اســت و بــه نظــر مــن گاهــی خیلــی خــوﺏ حــﺲ روز جامعــه را
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منتقــل کردنــد .یادمــان نــرود حــﺲ روز جامعــه ایــران چگونــه اســت.
حســی کــه امــروز مــا را فراگرفتــه رخــوت و ناامیــدی اســت و حــﺲ
بیحســی! پــﺲ امــروز بــه دنبــال آن نگردیــد! نکتــه بعــدی جنــﺲ
کالم فارســی و غنــای ادبیــات ماســت .اســتعاره ،تمثیــل ،ضرﺏالمثــل،
راههایــی اســت بــرای پرهیــز از ُرک گویــی .دقیقــا متفــاوت بــا ادبیات
انگلیســی؛ مــا در اشــعارمان اگــر از آزادی و رهــا شــدن حــرف
میزنیــم ،ماننــد «مــرﻍ ســحر» ،ســروده ملــک الشــعرای بهــار ،آن را
در قالــب پرنــدهای معرفــی میکنــد ،کــه میخواهــد از قفــﺲ رهــا
شــود .و یــا در اشــعار حافــﻆ ،کامــال نامعلــوم اســت تمــام مــی و جــام،
رﺥ یــار و ...باالخــره کیســت؟ خــدا؟ زنــی؟ مــردی؟ خالصــه کــه
مــا نمیتوانیــم فرهنــﮓ و ادبیــات ایرانــی را جــدای از کار بدانیــم،
در واقــﻊ راک وقتــی بــه درســتی کالم فارســی را در خــود جــای
میدهــد ،راک فارســی اســت و کالم فارســی فقــط حــروف فارســی
نیســت بلکــه ادبیــات فارســی اســت ...و در مــورد مردمــی نشــدن
راک ،بســیار واضــح اســت ،وقتــی هیــچ حمایــت مالــی و کاری از
موســیقی نشــود ،همهگیــر هــم نمیشــود .راک را از کجــا بایــد
شــنید؟ آثــار محســن نامجــو در مقطعــی مردمــی شــد امــا بــاز هــم
قشــر روشــنفکر و دانشــجو گرایــش بــه آن را پیــدا کردنــد .وقتــی
در شــهر در رفــت و آمــد باشــید متوجــه میشــوید کــه یکــی از
مهمتریــن راههــای تبلیغاتــی بــرای موســیقی ،تاکســیها هســتند و ای
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کاش میشــد بــر روی آنهــا ســرمایهگذاری کــرد .وقتــی قطعــهای در
تاکســی پخــش میشــود ،مطمﺌــن باشــید تــا چنــد روز بعــد ،همهگیــر
مــی شــود .یــک راننــده تاکســی هــم قطعــا در ترافیــک روزانــه
خیابانهــای تهــران ترجیــح نمیدهــد صــدای نخراشــیده مــردی را
بشــنود بــا صــدای گیتارالکتریــک و برایــش سرســامی شــود ،عــالوه
بــر آنچــه محیــط شــهری بــه او تحمیــل میکنــد .ترجیــح میدهــد
صــدای لطیــﻒ زنــی را بشــنود و ســازی خــوش صــدا .در واقــﻊ مــردم
بــه دنبــال شــاد شــدن و یــا آرام شــدن هســتند ،دقیقــا آن چیــزی اســت
کــه جــز دو ســبک در راک ،دیگــران فاقــد آن هســتند .یعنــی تمــام
توقعاتــی کــه از موســیقی راک داریــد ،یعنــی خالقیــت ،کالم خــوﺏ،
پــرکاری و مردمپســندی ،همــه و همــه در مملکــت مــا نشــدنی اســت.
نــه مافیــای موســیقی بــه دنبالــش اســت ،نــه اجــازه حضــور و ﻇهــور
در جشــنوارهها را دارد ،نــه امــکان برگــزاری کنســرتی و نــه انتشــار
آلبومــی ،نــه رســانه عمومــی .پــﺲ تــا آن حــد شــناخته نمیشــود
کــه بخواهنــد طرفدارانــی پیــدا کننــد و خودنمایــی .مــا هرگــز راک
اســتاری نداشــتیم .هــر کســی تــا حــدودی شــناخته شــد و رفــت.
اغلــب گروههــا از هــم جــدا شــدند ،یــا از ایــران رفتنــد و یــا بــه دلیــل
مشــکالت شــدید کاری و مالــی مجبــور بــه توقــﻒ کارشــان شــدند و
11
ایــن ممتــد نبــودن کارهایشــان باعــث شــد زود از یادهــا برونــد».
۱۱

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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استودیو پتو ﻭ نخستیﻦ ﺟﺸﻨواره موسیقی پاپ ایران

بگذاریــد گــوش بــه ســخنان معقــول شــادی وطنﭙرســت ببندیــم و
کمــی عقبتــر برویــم؛ بــه اولیــن فعالیتهــای گروههــای راک
ایرانــی بعــد از انقــالﺏ .تنهــا گــروه راک ایرانــی کــه در اوایــل
دهــه  70فعالیــت میکــرد ،گــروه «کــوچ» نــام داشــت .ایــن گــروه
در آمریــکا بــه ســاخت و تنظیــم آهنﮓهایــی در ســبک کانتــری
مشــغول بــود .در ایــران نیــز بــه طــور محــدود گروههــا و خواننــدگان
اندکــی بــه فعالیتهــای زیرزمینــی مشــغول بودنــد ،امــا هنــوز بســتر
مناســبی بــرای راک ایرانــی آمــاده نشــده بــود« .کاوه یغمایــی» از
معــدود خواننــدگان راک ایرانــی بــود کــه در ایــن ســالها بــا مجــوز
رســمی وزارت ارشــاد فعالیــت میکــرد و حتــی در ســال  73کنســرتی
را برگــزار کــرد کــه نخســتین کنســرت راک ایــران پــﺲ از انقــالﺏ
لقــب گرفــت.
در اواخــر دهــه  70و بــا روی کار آمــدن دولــت اصالحــات ،وزارت
فرهنــﮓ و ارشــاد دولــت وقــت فرصتــی طالیــی بــه جامعــه موســیقی
ایــران داد .موســیقی پــاپ و راک پــﺲ از ســالها انــزوا دوبــاره
شــروع بــه فعالیــت کردنــد و بــا ســرعتی چشــمگیر نســبت بــه گذشــته
پیشــرفت کردنــد.
در ایــن ســالها موســیقی راک پیشــرفت زیــادی کــرد .گروههــای
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زیــادی در داخــل کشــور فعالیــت میکردنــد ،امــا همچنــان بســیاری
از خواننــدگان و گروههــا بــه فعالیتهــای زیرزمینــی مشــغول بودنــد.
هنــوز دولــت صراحتــاً موســیقی راک را آزاد اعــالم نکــرده بــود و
ایــن نــوع موســیقی را بــا پــاپ 12ادغــام میکــرد .هیــچگاه جشــنواره
و کنســرتی از ســوی دولــت تحــت عنــوان موســیقی راک برگــزار
نشــد .تنهــا یــک بــار جشــنوارهای بــا نــام «جشــنواره موســیقی پــاپ
ایــران» برگــزار گردیــد کــه کلیــه خواننــدگان پــاپ آن زمــان ایــران
در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد .کاوه یغمایــی و داریــوش خواجــه
نــوری نیــز در ایــن جشــنواره حضــور داشــتند و آهنﮓهایــی را بــا
ســبک راک و تحــت عنــوان پــاپ اجــرا نمودنــد .وی موفــق شــد
ســتاره طالیــی ایــن جشــنواره را از نظــر «بهتریــن گــروه» بــه خــود
اختصــاﺹ دهــد.
در یکــی از خانههــای محلــه «مفــت آبــاد» میــدان امــام حســین ،گــروه
پــﮋواک جمــﻊ شــده بــود تــا ترانههــای فیلــم ﻣﻜــﺲ ســامان مقــدم را
ضبــط کننــد کــه مــن ترانههایــش را ســروده بــودم .خانــه مــورد نظــر
از بیــرون بــا دیوارههایــی بــه بلنــدی چهــار تــا پنــﺞ متــر بــا ایرانیــت
پوشــانده شــده بــود تــا دیــد بیرونــی نداشــته باشــد و همســایگان
کنجــکاو در آن نظــر نکننــد .امیــر توســلی ،نویــد ذوالفقــار ،کســری
۱۲

 .ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮﺭﺕ

ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻠﻬﺮﯼ ﻭ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺍﻣﻐﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
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ســبکتکین ،فــرزاد فخرالدینــی و میــالد اعضــای گروهی بودنــد که در
آن خانــه تمریــن میکردنــد .دو اتــاﻕ خانــه کــه تمــام روزنههایــش
بــه بیــرون پوشــیده بــود ،از داخــل بــا شــانههای تخــم مرﻍ آکوســتیک
شــده بــود تــا صــدای تمرینــات بــه گــوش مــردم نرســد .نــام اســتودیو
را اســتودیو پتــو گذاشــته بودنــد .گاه هــوا چنــان گــرم میشــد کــه
همــه در حیــن ســاعتها کار مــداوم عــرﻕ میریختنــد و تمریــن
میکردنــد .اغلــب مراکــزی کــه گروههــا در آن تمریــن میکردنــد،
بــه همیــن حــال و هــوا شــبیه بــود .بعدهــا آرش ســبحانی کــه از یکــی
از گروههــای ایــن چنینــی گــروه کیوســک را تشــکیل داد و بــه عنــوان
نخســتین گــروه منظــم راک شــناخته شــد ،در نامگــذاری «کیوســک»
گفــت« :بــه هــر جــای درﺏ و داغونــی کــه کار میکردیــم میگفتیــم
13
کیوســک».
در همیــن ســالها جــو تــازهای از موســیقی راک در میــان جوانــان
ایرانــی در حــال شــکلگیری بــود .جشــنواره گروههــای هــوی متــال
در تهــران برگــزار شــد .ایــن گروههــا بهســرعت در میــان ایرانیــان
محبــوﺏ میشــد و توجــه جوانــان ایرانــی بــه انــواع ســبکهای متــال
بیــش از پیــش در حــال اوجگیــری بــود .گروههــای زیــادی در ایــن
زمینــه تشــکیل شــدند .هــم اکنــون موســیقی متــال و زیــر شــاخههایش
۱۳
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ﮐﯿﻮﺳﮏ.
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از نظــر دولــت جمهــوری اســالمی ممنــوع و غیرمجــاز اســت.
دهه 80؛ دﻭره ﻃﻼیی راک ایرانی

دهــه  1380دورهای طالیــی را بــرای موســیقی راک ایــران بــه ارمغــان
آورد .در اوایــل ایــن دهــه توجــه جوانــان ایرانــی بــه ایــن نوع موســیقی
و زیرشــاخههایش بیــش از پیــش شــدت گرفــت و گروههــای زیــادی
در ایــن زمینــه تشــکیل شــدند .بعضــی از ایــن گروههــا و خواننــدگان
توانســتند از وزارت ارشــاد مجــوز رســمی فعالیــت دریافــت کننــد
و تعــدادی از آنــان هنــوز هــم در ایــران فعالیــت میکننــد .در
ایــن ســالها کنســرتهای زیــادی در ســطح کشــور برگــزار شــد
کــه بســیاری از آنــان بــه صــورت زیرزمینــی و فقــط تعــداد انــدک
شــماری از ایــن کنســرتها بــا مجــوز رســمی برگــزار شــد .توجــه
جوانــان ایــران بــه راک و زیرشــاخههای آن بســیار زیــاد شــدهبود.
چنــد نــوار و ســی دی از گروههــای راک در داخــل کشــور تولیــد
شــد .برخــی از ایــن گروههــا ماننــد اوهــام کــه از دهــه  1370فعــال
بودنــد ،موسیقیهایشــان را بــه ارشــاد عرضــه کردنــد و بــا وجــود
اینکــه فقــط از اشــعار کالســیک شــاعران بــزرگ ایرانــی ماننــد
حافــﻆ اســتفاده میکردنــد ،امــا دقیقــا بــه همیــن دلیــل موفــق بــه
گرفتــن مجــور نشــدند .بــه شــهرام شــعرباف ،گیتاریســت و خواننــده
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اوهــام ،دو اشــکال را گفتــه بودنــد ،اول اینکــه اشــعار ایرانــی را نبایــد
بــا موســیقی غربــی بخوانــد و دیگــر اینکــه صدایــش فالــش اســت و
14
بــرای خوانــدن مناســب نیســت!
تﻬران اﻭنیو ،ﺟﺸﻨواره موسیقی ﺯیرﺯمیﻨی 2004

مدرســه آموزشــی فعالــی کــه نمونــه کارهــا را از ماهوارههــا نشــان
مــیداد ،نســل جوانــی کــه اطالعــات بســیار فــراوان از موســیقی راک
داشــت و در جریــان آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی ســالهای
اصالحــات عمــال موســیقی پــاپ را کــه محبــوﺏ اوایــل دهــه 1370
بــود از ســکه انداختــه بــود و چشــم و گــوش و مغــز بچههــای  15تــا
 25ســاله کشــور موســیقی راک و متــال و هیــﭗ هــاپ را بهخوبــی
میشــناخت .تنهــا چیــزی کــه رﺥ نــداده بــود اجــرای رســمی ایــن
موســیقیها بــود .عالقهمنــدان بــه ایــن گونههــای موســیقی نشســتند
و در خانههــا ،زیرزمینهــا ،جمعیتهــای کوچــک و هــر جایــی
کــه میتوانســتند گروههــای بانــام و بینــام ســاختند ،برخــی فقــط
موســیقیهای راک را کاور کردنــد و برخــی بــه شــعر فارســی بــا
موســیقی راک پرداختنــد و برخــی شــعر انگلیســی و موســیقی راک
۱۴

 .ﺑﺎﺑﮏ ﺭﯾﺎﺣﯽﭘﻮﺭ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ »ﻣﺸﻜﻞ

ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺻﺪﺍﻯ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩ .ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺻﺪﺍﻯ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻓﺎﻟﺶ ﺍﺳﺖ ،«.ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﯿﻮ )ﺁﺑﺎﻥ .(۱۳۸۱
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ســاختند .دههــا گــروه در اوایــل دهــه  1380وجــود داشــت .بایــد یکی
ســوت مــیزد تــا همــه دورهــم جمــﻊ شــوند .تهــران اونیــو ســوت را
زد.
پایــگاه اینترنتــی اینترنتــی ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ کــه از مهمتریــن پایــگاه
اینترنتــی فرهنگــی و اجتماعــی کشــور در عصــر اصالحــات بــود،
تصمیــم گرفــت در ســال  2004جشــنواره موســیقی زیرزمینــی برگــزار
کنــد .ایــن جشــنواره بــا اســتقبال مواجــه شــد .ایــن جشــنواره کــه
توســط ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ و بــا گروهــی از همــکاران ایــن پایــگاه اینترنتــی،
شــادی وطنﭙرســت ،مســوول جشــنواره ،و بــا یــاری بابــک چمــنآرا و
حســام گرشاســبی و برخــی دیگــر برگــزار شــد ،شــاید اولیــن اجتمــاع
گروههــای راک فارســی بــود.
در ســال  ،1383نشــریه الکترونیکــی تهــران اونیــو قصــد برگــزاری
جشــنواره موســیقی مســتقلی کــرد .ســینا ممتحــن 15در مقالــهای کــه
در آبــان مــاه  1384نوشــت ،کــه جــز نقــد ایــن جشــنواره میتوانــد
معرفــی ایــن جشــنواره نیــز بــه شــمار آیــد ،معتقــد اســت« :وقتــی تمــام
آهنﮓهــا را شــنیدم ،از جملــه آنهایــی را کــه بــه مرحلــه نهایــی
مســابقه راه پیــدا نکردهانــد ،محتــوای موســیقایی آهنﮓهــای بخــش
۱۵

 .ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﯿﻨﺎ ﳑﺘﺤﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻨﺮﯼ ﯾﺎ ،«. . .ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﯿﻮ

)ﺁﺑﺎﻥ .(۱۳۸۴
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مســابقه را نازلتــر از آنهایــی یافتــم کــه خــارج از بخــش مســابقه
قــرار گرفتهانــد .در واقــﻊ بهعنــوان یکــی از هنرمندانــی کــه در ایــن
جشــنواره شــرکت کــرده بــود معتقــدم آنچــه خــارج از مســابقه مانــده
از نظــر متــن و نوازندگــی غنیتــر اســت».
بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره ،تهراناونیــو هیﺌتــی  11نفــره تشــکیل
داد کــه بــرای هــر آهنــﮓ بــر اســاس چهــار مقولــه موســیقی ،ضبــط و
میکــﺲ ،خالقیــت ،و اجــرا امتیــاز دهــد و آهنﮓهایــی کــه باالتریــن
امتیــاز را کســب کننــد وارد بخــش مســابقه شــوند .هیــچ کــدام از
شــرکتکنندگان موســیقیدانان آموزشدیــده و حرفــهای نبودنــد و
ضبــط و مســتر و صدابــرداری نمیدانســتند.
موســیقیهایی کــه بــه نخســتین دوره مســابقه تهــران اونیــو راهیافتنــد
بــه ایــن قــرار بودنــد :آماتــورز (خانــم ســیاهﭙوش) ،بــی.ام( .پشــت
دریاهــا) ،پــازل (خواســت شــرقی) ،تویینــز+وان (چــون ذهــن مــن
تهــی) ،جــم (ماگمــا) ،خــاک (ای تــو) ،رســﭙینا (ایــن کیســت؟)،
راکنبــی (فیلیــر) ،فیــاﺽ (نونــوا) ،هامــن (آســفالت) ،هایﭙرنــوا (تــو)،
هشــت (میخنــده).
در بیــرون از بخــش مســابقه تهــران اونیــو نیــز ایــن آهنﮓهــای راک
شــرکت کــرده بــود« :127 :دلــم تنگتــه» ،اربابیــان« :برخیــز» ،بانــی:
«پرســش» ،بــل د وور« :تــب» ،تابــو« :چــرا؟» ،تاکســی« :جنــگل» ،حــرا:
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«دژ تنهــا» ،حلــزون« :بیزســید» ،ســهیل« :قطعــه گمشــده» ،ســینا« :روزی
روزگاری» ،کوچنشــین« :شــازده کوچولــو» ،میــراژ« :پــدر» ،میــالد:
«بنبســت».
بــرای فهــم کیفیــت جشــنواره اول تهــران اونیــو شــنیدن نظــرات ســینا
ممتحــن الزم اســت .او معتقــد بــود ایــن کارهــای انتخــاﺏ نشــده ،از
کارهــای بخــش مســابقه قویتــر بــوده اســت و دلیــل خــود را چنیــن
گفــت« :تقریبــاً تمامشــان متــن بهتــر ،کاربــرد مناســب از عناصــر
موســیقایی و تغییــر ریتمهــای خالﻕتــر و صــدای خواننــده بهتــری
دارنــد ،همــه خــارج از مســابقهاند ،چــون میکــﺲ نهایــی ضعیﻒتــری
داشــتهاند یــا ایــن حقیقــت اعضــای کمیتــه موســیقی راک دهــه  70را
نشــنیدهاند ،زمانــی کــه مردمــان آرمانگــرای آن روزگار مرزهــا را
تــا جایــی گســترش دادنــد کــه بــرای راک امــروز قابــل تصور نیســت.
همچنیــن باعــث تاســﻒ اســت کــه راککارهــای ایرانــی تقریبـاً همــه
فقــط بــه پینکفلویــد و گروههــای متــال و پانــک یــا موســیقی بیکالم
مبتنــی بــر گیتــار نمایشــی (ســاتریانی) گــوش دادهانــد ».ممتحــن
معتقــد اســت« :وقتــی صحبــت از قطعــات آکوســتیک یــا قطعههایــی
کــه کمتــر ســاز راکگونــه دارنــد میشــود ،بــه ســبکهای بیشــتری
میرســیم؛ آهنﮓهایــی چــون« :خیــال» (آرمیــن)« ،اســید» (قویــدل)
و «مــاه» (مایــا؛ تنهــا آهنــﮓ طوالنــی در بخــش مســابقه) ،بــاز هــم ایــن
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قطعههــا ،غیــر از «مــاه» مایــا ،بهتریــن انتخــاﺏ از بیــن کارهایــی نیســت
کــه خــارج از بخــش مســابقهاند .آهنــﮓ آرمیــن ریتمــی عربــی دارد
و عــودی کــه گــهگاه نُتــی فالــش مینــوازد .کار قویــدل («اســید»)
ریتمــی ششوهشــت دارد کــه بــرای گــوش تمــام ایرانیان آشناســت و
آن را انتخــاﺏ مناســبی بــرای بــازار میکنــد .بــا در خاطــر نگهداشــتن
مــوارد بــاال قطعههایــی چــون« :اســکین ســرچ» (ترانــه اســلو بــوت)،
«امیــد» (ترانــه روزهــای تابســتان) و «شــاندیز» (ترانــه تجربــه زندگــی)
هــم میتوانســتند در بخــش مســابقه باشــند .یــا قطعاتــی بــا اصالــت
بیشــتر وجــود دارنــد کــه بــیکالم نیســتند کــه شــانﺲ جایگزینــی
دارنــد و انتخاﺏهــای خوبــی بــرای قطعــات بــیکالم صــورت
نگرفتــه اســت .در بیــن آهنﮓهــای ســبک الکترونیــک و هیﭗهــاپ
آهنﮓهایــی چــون« :جهلــه» (ترانــه شــرجی و گرمــا)« ،ســالومه» (
ترانــه مایــوس نشــو)« ،کــی .پــی .پــی» (ترانــه بچــه شــهرکی) همــه
بســیار بــهروز و تجاریانــد امــا بخشــی از موســیقی امــروز ایراننــد و
16
اســتحقاﻕ شــناخته شــدن را دارنــد».
وی گفتــه بــود قطعاتــی مثــل« :بلــک بلومــز» (ســیاه)« ،حســام»
(الکترونیــکا)« ،پارازیــت» (هنــﮓ آپ)« ،تنســاز» (مــوذی)« ،کریﭗ»
(پرفکــت جــی!)« ،هیچکــﺲ» (بــا هــم) بالقــوه امــکان حضــور در
بخــش مســابقه را دارنــد».
۱۶

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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جشــنواره تهــران اوینیــو در شــرایطی کــه بخــش اعظــم فعالیتهــای
گروههــای پیشــرو کشــور معطــوف بــه سیاســت شــده بــود ،روی
موســیقی آلترناتیــو (جــز ســنتی و پــاپ) متمرکــز شــد و بهتدریــﺞ
بــا اســتفاده از گــروه وســیعی از کارشناســان حرفــهای در سراســر
جهــان ماننــد کامــران امیــد ،مامــک خــادم ،کیــوان میرهــادی ،پﮋمــان
حکیمــی ،ســعید گنجــی ،هنریــک ناجــی ،ســعید ذهنــی ،رضــا
درخشــانی و کاران درخشــانی از ســال  1381زمینــه چینیهــای اولیــه
را آغــاز کــرد.
اولیــن دوره جشــنواره کــه بــه بخشهــای مســابقه و بیــرون مســابقه
تقســیم شــده بــود ،بــا حضــور گروههــا و افــرادی ماننــد قویــدل،
بــی .ام ،.پــازل ،آماتــورز ،تویینــز+وان ،اســلوبوت ،شــاندیز ،کــی پــی
پــی ،جــم ،جهلــه ،بلــک بلومــز ،خــاک ،پارازیــت ،رســﭙینا ،تنســاز،
کریــﭗ ،راکنبــی ،هامــن ،هایﭙرنــوا ،هشــت ،127 ،بــل دوور ،تابــو،
فیــاﺽ ،اربابیــان ،بانــی ،ســهیل ،ســینا ،تاکســی ،حــرا ،حلــزون،
کوچنشــین ،میــراژ ،میــالد ،آرمیــن ،مایــا ،امیــد ،ســالومه ،حســام و
17
هیچکــﺲ» برگــزار شــد.
آنچه از جشنواره تهران اونیو میتوان فهمید این است که:
اول :گروههــای حاضــر در ایــن جشــنواره بــه عنــوان نمونــهای از
۱۷

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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گروههــای موجــود در جامعــه بهواقــﻊ زیرزمینــی بودنــد .آنهــا
کــه میدانســتند بــه هــر حــال بــه دشــواری میتواننــد وارد بــازار
عرضــه موســیقی و تجــارت شــوند ،یــا پــا بــه رســانه دولتــی تلویزیــون
بگذارنــد ،بیشــتر از هــر چیــز بــه تجربــه کــردن و یافتــن راههــای تــازه
می پرداختنــد.
دوم :گروههــا اغلــب بــدون ارتبــاﻁ بــا گذشــته موســیقی راک و پــاپ
ایــران بودنــد ،تقریبــا کمتــر اطالعــی از ســالهای دهــه  1340وجــود
داشــت و از ســوی دیگــر موســیقی پــاپ درخشــان دهــه  1350نیــز بــا
موســیقی دهــه  1360لﺲآنجلــﺲ چنــان بیحیثیــت شــده بــود کــه
حتــی دربــاره کارهــای خوبــی ماننــد یکــی دو کار شــهبال شــبپره و
فرامــرز آصــﻒ هــم نادیــده گرفتــه مــی شــد .انــگار کــه ایــن گروههــا
در آغــاز تاریــﺦ موســیقی ایــران قــرار دارنــد.
ســوم :موســیقی راک دهــه  ،1380جــز مــواردی معــدود ،تــا قبــل از
نامجــو و آرش ســبحانی ،اصــوال بــه دالیلــی مختلــﻒ بــه شــعر و کالم
بیتوجــه بــود؛ نخســت بــه ایــن دلیــل کــه برگــزاری یــک کنســرت
راک و یــا گرفتــن مجــوز آلبــوم آن حتــی بــا شــعر حافــﻆ و مولــوی
هــم ممکــن نبــود ،زیــرا نفــﺲ موســیقی راک پیــروی از فرهنــﮓ
غربــی و جــرم تلقــی میشــد .اگــر چــه داشــتن محتوایــی سیاســی اگــر
میتوانســت جــای خــودش را در جامعــه پیــدا کنــد ،باعــث توجــه
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افــکار عمومــی و چــه بســا دریافــت مجــوز از دولــت میشــد ،زیــرا
حکومــت ســالها بــاور داشــت کــه هــر فرمــی اگــر در خدمــت پیــام
و مفهــوم قــرار بگیــرد بالمانــﻊ اســت ،امــا کســی جــرات نمیکــرد
یــا حاضــر نمیشــد امــکان اجــرای یــک کنســرت راک را بــا شــعر و
کالم اعتراضــی خــود بــه خطــر بینــدازد .ضمــن اینکــه اصــوال فضــای
هنــری ایــران ســالها بــود کــه نســبت بــه سیاســت موضــﻊ منفی داشــت
و سیاســی بــودن را نقطــه ضعــﻒ اثــر هنــری میدانســت .بــه همــه ایــن
دالیــل موســیقی راک ایرانــی جــز مــواردی معــدود ،کــه اغلــب پــﺲ
از  1388و یــا در خــارج از ایــران اتفــاﻕ افتــاد ،از سیاســت و حتــی
مســائل اجتماعــی اجتنــاﺏ کــرد.
چهــارم :یکــی از مشــکالت جــدی کــه باعــث میشــد موســیقی راک
اعــم از زیرزمینــی یــا تجارتــی و رســمی آن نتوانــد بــه کاری مســتمر
دســت بزنــد ،نبــودن امــکان بقــای گروههــا بــود .اغلــب گروههــا
و افــراد بــرای بقــای خــود مجبــور بودنــد بــه کار دوم مثــل ســاخت
موســیقی فیلــم (بهنــا ،امیــر توســلی) ،ســاخت بازیهــای کامﭙیوتــری
(فــرزاد گلﭙایگانــی) ،کارهــای گرافیکــی ،یــا فیلمســازی و کارهــای
دیگــر بﭙردازنــد .از طــرف دیگــر هیــچ موسســهای هــم از گروههــای
زیرزمینــی حمایــت نمیکــرد .آنهــا اگــر چــه مخاطبانــی بســیار
بیشــتر از موســیقی ســنتی یــا پــاپ یــا حداقــل در حــد آنهــا داشــتند،
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ولــی چــون نــه امــکان رفتــن روی صحنــه داشــتند ،نــه میتوانســتند
آلبومهایشــان را منتشــر کننــد ،یــا بــا شــغل دوم و کار تدریجــی و
کــم رمــق بــه کارشــان ادامــه دادنــد ،یــا بهتدریــﺞ بســیاری از آنهــا
از ایــران خــارج و اغلــب دچــار مشــکل بعــدی شــدند .گروههایــی
کــه مهاجــرت میکردنــد ،آثــاری تولیــد میکردنــد کــه بــه دالیــل
مختلــﻒ در ایــران قابــل مصــرف نبــود.
و این ناسازهها همچنان ادامه داشت.
موسیقی ﺯیرﺯمیﻨی ﻭ گربههای ایرانی

جشــنواره موســیقی مســتقل که در آن انواع موســیقی راک ،آلترناتیو،
هیﭗهــاپ ،متــال و کالســیک عرضــه میشــد تــا چنــد دوره دوام
داشــت ،در کنــار آن گروههــا بــه تولیــد موســیقی مشــغول بودنــد ،امــا
آنچــه پیشبرنــده بــود فضایــی شــبه رســمی ماننــد جشــنواره تهــران
آونیــو بــود .پایــگاه اینترنتــی تهــران اوینــو کــه بــا حمایــت گروهــی از
ایرانیــان مقیــم بیــرون از ایــران و سیاســتی کامال مســتقل و بــا همکاری
افــرادی در نشــریات آزاد و کســانی ماننــد بابــک چمــنآرا جشــنواره
مســتقل موســیقی را برگــزار میکــرد ،نقشــی فــراوان در تشــویق بــه
تولیــد موســیقی تــازه یــا معرفــی گروههــای موســیقی داشــت .اغلــب
گروههایــی کــه شــرکت میکردنــد زیرزمینــی بودنــد و تنهــا امــکان
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عرضــه آثارشــان تهــران آونیــو بــود .شــاید ایــن جشــنواره اثــر بســیاری
در افزایــش تحــرک موســیقی زیرزمینــی داشــت ،زیــرا حتــی اگــر
نمیتوانســت کمکــی بــه تولیــد موســیقی بــه دلیــل هزینههــای آن
بکنــد ،در شناســایی ایــن افــراد و گروههــا تاثیــر داشــت .مشــکل مهــم
گروههــای موســیقی داوری و نقــد بــود؛ وقتــی موســیقی زیرزمینــی
میشــود و عاملــی جــز خریــدار در تعییــن مطلوبیــت دخالــت
میکنــد ،یــک مرکــز نقــد و داوری کمــک فراوانــی بــه تولیــد
موســیقی میکنــد.
شــادی وطنﭙرســت کــه مدیریــت اجرایی فســتیوال موســیقی مســتقل را
بــر عهــده داشــت ،در هنــگام معرفــی ســومین دوره جشــنواره موســیقی
مســتقل کــه در ســال  1384برگــزار شــد ،بــا خبرنــگار موســیقی مهــر
گفتوگــو کــرد 18.بــه گفتــه او ســه دوره جشــنواره موســیقی تهــران
اونیــو کــه بــه عنــوان جشــنواره موســیقی زیرزمینــی هــم نامیــده و بــه
صــورت اینترنتــی برگــزار شــد .تهــران اونیــو پیــش از ســال 1384
جشــنواره موســیقی ســبک آزاد و جشــنواره موســیقی زیرزمینــی را
هــم برگــزار کــرده بــود .در اولیــن دوره جشــنواره (ســال 21 )1381
گــروه ،در دومیــن دوره  42گــروه (ســال  )1383و در ســومین دوره
تعــداد  89گــروه (ســال  )1384از سراســر جهان شــرکت کــرده بودند.
۱۸
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براســاس گفتههــای شــادی وطنﭙرســت آثــاری کــه توســط گروههــا
در جشــنواره شــرکت میکــرد ،روی پایــگاه اینترنتــی تهــران اونیــو
منتشــر میشــد .مــردم میتوانســتند بــا پرکــردن یــک فــرم ایــن
آثــار را داوری کننــد .در کنــار افــرادی کــه بــه عنــوان داور از میــان
مخاطبــان اعــالم آمادگــی میکردنــد ،خــود جشــنواره نیــز نــه داور
داشــت کــه آنــان را از میــان گروههایــی در بخشهــای مختلــﻒ
انتخــاﺏ میکردنــد کــه بــه قــول شــادی گروههــای برتــر نامیــده
میشــدند .در ایــن جشــنواره شــرکت کنندگانــی از مکزیــک تــا
میانــدوآﺏ شــرکت کــرده بودنــد و بــه گفتــه وطنﭙرســت «هیــچ گونــه
محدودیتــی در ســبک موســیقایی وجــود نــدارد ».داوری دوره ســوم
مســابقه نیــز از اول آبــان مــاه ســال  1384آغــاز شــد و تــا پایــان آذرماه
ادامــه داشــت .در ایــن دوره مســابقه تصمیــم گرفتــه شــده بــود کــه 20
اثــر منتخــب داوران در مرحلــه اول روی پایــگاه اینترنتــی قــرار بگیــرد
کــه برتریــن آثــار از میــان آنهــا انتخــاﺏ شــود .البتــه آثــار راهنیافتــه بــه
بخــش داوری مســابقه نیــز روی پایــگاه اینترنتــی وجــود داشــت ،امــا
داوری نهایــی میــان ایــن  20گــروه یــا  20اثــر انجــام میشــد.
چﻬارمیﻦ ﺟﺸﻨواره تﻬران اﻭنیو

چهارمیــن جشــنواره موســیقی تهــران اونیــو در تیرمــاه 1387بــا
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تاخیــری دو ماهــه برگــزار شــد .دوســتداران نوازندگــی و موســیقی تــا
پایــان آذرمــاه  1386فرصــت ارســال آثــار خــود را داشــتند ،بــا علــم
بــه اینکــه در دوره چهــارم از رﺃیگیــری عمومــی (از طریــق ســکو)
و داوری اختصاصــی (توســط گــروه کارشناســان) خبــری نخواهــد
بــود .بــه جــای ،ســکو صفحــهای را در اختیــار هــر گــروه یــا هنرمنــد
میگذاشــت تــا هــم فرصــت معرفــی خــود را داشــته باشــد و هــم برای
بازدیدکننــده فضایــی فراهــم شــود تــا نظــرات خــود را منعکــﺲ کنــد.
در ایــن دوره گروههــای موســیقی در چهــار ســبک کالســیک،
هیﭗهــاپ ،راک و تلفیقــی آثــار خــود را ارســال کردنــد که بیشــترین
را ســبک راک بــا  ،26ســﭙﺲ تلفیقــی بــا  ،17هیﭗهــاپ بــا  5و در
آخــر ســبک کالســیک بــا  4شــرکتکننده داشــت .شــرکتکنندگان
بــه هنــگام ارســال آثــار ملــزم بــه انتخــاﺏ یکــی از ســبکها بودنــد.
بســیاری از شــرکتکنندگان موســیقی خــود را قابــل دســتهبندی در
19
هیــچ یــک از ســبکهای تعریﻒشــده نمیدیدنــد.
در کل  35هــزار و  614بازدیدکننــده ســکو  71درصــد آن ( 25هــزار
و  404بازدیــد) متعلــق بــه ســبک راک 17 ،درصــد ســبک تلفیقــی
(شــش هــزار و ســه بازدیــد) ،هفــت درصــد ســبک هیﭗهــاپ (دو
هــزار و  521بازدیــد) و پنــﺞ درصــد ســبک کالســیک (هــزار و 686
 ۱۹ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﯿﻮ )ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ .(۱۳۸۷
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بازدیــد) بــود.
مهمتریــن گروههــای شــرکتکننده در جشــنواره چهــارم تهــران
اونیــو ،گــروه « 47کــروم» بــا آهنــﮓ «عشــق دروغیــن»« ،بهــروز
داوری» بــا «لــذت تنهایــی» ،گــروه «کویــر» بــا «غــروﺏ خورشــید» در
بخــش کالســیک ،در میــان گروههــای تلفیقــی« ،مجیــد کاﻇمــی» بــا
ـرن» بــا «گــﭗ شــو» و «هــودا» بــا «ضدجنــﮓ» ،در
«بیــدار شــو»ِ « ،گـ ُ
گروههــای هیﭗهــاپ« ،ســالومه» بــا «شــک» ،گــروه « »123بــا «ولــوم
بــده تــا  »30و جهلــه بــا «ناخواســتگاری» شــرکت داشــتند .گروههــای
راک شــرکتکننده نیــز شــامل «ویســﭙراد» بــا « 7ثانیــه»« ،گینکــو» بــا
«نظــرت در مــورد قلــم ســرﺥ چیــه» و گــروه  127بــا «ملــت قهرمــان»
بودنــد.
گرﻭههای ﺯیرﺯمیﻨی ﻭ گرﻭههای حرفهای راک

بــه طــور کلــی گروههــای موســیقی راک یــا گروههایــی کــه بــا تلفیــق
راک و دیگــر انــواع موســیقی کار میکردنــد ،بــا در نظــر گرفتــن
زمانهــای متفــاوت و مختلــﻒ در ایــران شــامل چنــد نــوع گــروه
اســت:
اول :افــراد و گروههــای تلفیقــی راک  -پــاپ یــا راک  -فولــک
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حرفــهای فرهــاد ،کــورش یغمایــی)؛
دوم :افــراد و گروههــای راک انــد رول(ربلــز ،گلــدن رینــﮓ ،بلــک
کتــز قبــل از انقــالﺏ)؛
ســوم :افــراد و گروههــای راک کــه فقــط کاور کار میکردنــد
(اســکورپیو ،تکخالهــا)؛
چهــارم :افــراد و گروههــای موســیقی هیﭗهــاپ و رپ (هیچکــﺲ،
نجفــی ،ســالومه)؛
پنجــم :افــراد و گروههــای موســیقی بلــوز و جــز (رعنــا فرحــان،
فریــدون فروغــی ،ســیمین غانــم)؛
ششــم :افــراد و گروههــای موســیقی هــوی متــال (فــرزاد گلﭙایگانــی،
آرســامﺲ و آژیــراک)؛
هفتــم :افــراد و گروههــای فارســی خــوان تلفیقــی راک  -پــاپ
حرفــهای (کیوســک ،اوهــام ،نامجــو)؛
هشــتم :افــراد و گروههــای موســیقی زیرزمینــی راک (هومــن اژدری،
ســرخﺲ ،رادیــو تهــران ،هــادی پاکــزاد).
بــا توجــه بــه اینکــه تعریــﻒ اغلــب ایــن گروههــا روشــن اســت،
شــاید الزم اســت کمــی دربــاره موســیقی زیرزمینــی حــرف بزنیــم.
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گفتــه میشــود کــه فرهنــﮓ زیرزمینــی واژهای اســت بــرای توصیــﻒ
خــرده فرهنﮓهــای پیشــرو .ایــن افــراد کســانی هســتند کــه ســالیق
خــود را بــه شــکلهای مختلــﻒ بــه دور از فرهنــﮓ عمومــی جامعــه
مییابنــد .آنــان در زمــان تولیــد اثــر بــا عــدم مقبولیــت دســت
انــدرکاران هنر(تهیهکننــدگان و ناشــران) مواجــه میشــوند و بــه طــور
مخفــی و در جهــت زیرزمینــی حرکــت میکننــد .کلمــه زیرزمیــن بــه
چیــزی اطــالﻕ میشــود کــه بیــرون از فرهنــﮓ حاکــم بــر اجتمــاع
حضــور داشــته باشــد .بــه عبارتــی بــه هنرمندانــی گفتــه میشــوند کــه
بــدون حمایــت دولــت و رســانههای فرهنگــی جامعهشــان فعالیــت
میکننــد و اصــوال هــم میــل چندانــی بــه ایــن حمایتهــا ندارنــد.
موســیقی زیرزمینــی معمــوال بــدون مجــوز رســمی و در اســتودیوهای
خانگــی ،یــا اختصاصــی ضبــط یــا خلــق میشــود .انگیــزه خلــق ایــن
نــوع موســیقی غیــر تجارتــی و کامــال متفــاوت بــا فضــای موســیقی
روز جامعــه اســت .آنچــه کــه مــورد نظــر خالقــان ایــن آثــار اســت هنر
مفهومــی و زیباییشناســانه اســت و ایــن چنیــن اســت کــه بهراحتــی
بــه دســت عامــه مــردم نمیرســد .هنــر زیرزمینــی پیچیدهتریــن و
هدفمندتریــن فعالیتهــای زیرزمینــی در جهــان اســت ،زیــرا اجــرا و
تمریــن در آن شــرایط موجــود ،کاری اســت مســتلزم هدفــی منســجم
و هماهنگــی و همدلــی انکارناپذیــر .بنابرایــن چنیــن فعالیتهایــی بــه
ســرعت مــورد توجــه نیروهــای دولتــی واقــﻊ شــده و مــورد حملــه
390

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

قــرار میگیرنــد.
ﺟﺸﻨواره موسیقی »بیﻦ کﻬﻜﺸانی«

اولیــن جشــنواره موســیقی زیرزمینــی جوانــان ایرانــی با عنوان فســتیوال
موســیقی «اینترگاالکتیــک» 20یــا بیــن کهکشــانی در هلنــد بــا حضــور
 12گــروه راک ،هیﭗهــاپ و متــال ایرانــی از ایــران و اروپــا در ســال
 2006برگــزار شــد ،از ســویی اولیــن بــار موســیقی زیرزمینــی ایــران
در ســال  2002بــه وســیله مجلــه فرهنگــی تهــران اونیــو در اینترنــت
معرفــی و مطــرﺡ شــد .ایــن جنبــش تــا بــه امــروز بخــش بزرگــی از
ســبکهای مختلــﻒ موســیقی را در برگرفتــه اســت .ایــن جشــنواره
بــا همــت رادیــو زمانــه در زمــان مدیریــت مهــدی جامــی برگــزار شــد.
جشــنواره میانکهکشــانی موســیقی ایرانــی نــام اولیــن جشــنواره
موســیقی زیرزمینــی ایــران بــود کــه یکشــنبه  30مهــر 22( 1385
اکتبــر  )2006در ســالن ِدکاده شــهر زنــدام هلنــد برگــزار شــد .ایــن
جشــنواره  12ســاعته اولیــن جشــنواره در نــوع خــود بــود و در آن
دســت کــم  11گــروه از گروههــای موســیقی متفــاوت (زیرزمینــی)
ایرانــی شــرکت کردنــد .موســیقیهای ایــن جشــنواره در ســبکهای
 ۲۰ﺭ.ﮎ :ﻭﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺫﯾﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﺎﻥﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ«.
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رپ ،هیﭗهــاپ ،رگــه ،21راک ،دثمتــال  ،22الکترونیکــی و غیــره
بــود .ایــده و برگــزاری ایــن جشــنواره از ســوی شــعله آتشــزاد و مانــی
نیکپــور و بــا کمــک مصطفــی هــروی از کارکنــان رادیــو زمانــه
انجــام شــد.
گروههایــی کــه در ایــن جشــنواره شــرکت داشــتند ،شــامل ایــن
گروههــا بودنــد :اوهــام (ایــران؛ راک) ،هایﭙرنــوا (ایــران؛ راک
اینــدی) ،دی ایلــون (( )The 11ایــران؛ الکترونیــک) ،فــرزاد
گلﭙایگانــی (ایــران؛ هــارد راک) ،تارانتیســت (ایــران؛ دثمتــال)،
زدبــازی (بریتانیــا؛ رپ) ،پرشــین پرینــﺲ (بریتانیــا؛ آر ان بــی) ،ریویــل
و پویزنــوس پوئتــﺲ (بریتانیــا؛ رپ) ،خــاک (آلمــان؛ راک) ،ســالومه
بــه همــراه شــیرعلی (آلمــان؛ رپ) ،آبجیــز (ســوئد؛ رگــه) ،و میﺲدی
(هلنــد؛ رپ).
تعریفــی چﭙگــرا از موســیقی زیرزمینــی میگویــد :اگــر بــه طــور
مشــخص بخواهیــم معنــای درســتی بــرای موســیقی زیرزمینــی متصــور
شــویم بایــد بگوییــم هنــر زیرزمینــی کــه موســیقی بخشــی از آن اســت
بــه هنــری گفتــه میشــود کــه اول پیشروســت ،از لحــاﻅ ایدئولــوژی
و بینــش هنــری ،و از لحــاﻅ طبقاتــی خــود را از جامعــه جــدا و خــالف
۲۱

۲۲

Music Reggae
Death Metal
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معیارهــای فرهنگــی و اجتماعــی حرکــت میکنــد .دوم ســنت شــکن
اســت ،معیارهایــی جدیــد میآفرینــد ،هنــر رایــﺞ را بــازاری میپندارد
و ارزشــی بــرای او قائــل نیســت و بــا آن حتی بــه تقابل هــم برمیخیزد.
ســوم هنــر زیرزمینــی مــن جملــه موســیقی زیرزمینــی خصلتــی انقالبــی
دارد ،میتــوان آن را مــادر همــه نوآوریهــای هنــری دانســت زیــرا
بــا بریــدن خــود از جریــان معمــول فرهنگــی جامعــه محفلــی میشــود.
اصــوال فرهنــﮓ ،محتوایــی جامــد و مفهومــی مشــخص نــدارد بلکــه
بســیار انتزاعــی و دائــم در حــال تغییــر اســت ،امــا بــه ایــن معنــا نیســت
کــه بــه طــور خــودکار متحــول شــود بلکــه بایــد در مســیر برداشــتها
و بینشهــای نــو قــرار گیــرد تــا تحــول بیابــد.
درهای باﺯ ایﻨترنت ،در های بسته ارشاد

در فضــای دولتــی و رادیــو تلویزیــون نیــز کوشــشهایی انجــام
میگرفــت .در ســایه گســترش فناوریهــای نویــن و همچنیــن
دسترســی تــوده مــردم بــه اینترنــت ،گروههــای زیــر زمینــی پــاپ/
راک نیــز بــه ضبــط زیرزمینــی و پخــش دیجیتــال ساختههایشــان
پرداختنــد .آثــار ارائــه شــده از ســوی ایــن افــراد ،آثــاری عامهپســند
و بیمحتــوا بــود کــه بــرای چنــد ســال موســیقی پــاپ ایــران را بــا
بحرانــی جــدی رو بــه رو ســاخت .برخــی از ایــن خواننــدگان پــاپ
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هماننــد محســن چاوشــی و بنیامیــن بهــادری پــﺲ از انتشــار چنــد
آلبــوم زیرزمینــی ،مجــوز فعالیــت رســمی بــه دســت آوردنــد ،امــا
خواننــدگان راک جــز محســن نامجــو بــا همــان آلبــوم نیمــه مجــاز
نخســتش یعنــی ﺗﺮﻧــﺞ امــکان و جــواز تولیــد و پخــش آثارشــان را
پیــدا نکردنــد.
در حقیقــت در ایــن دوره چنــد گــروه مهــم را در حــوزه موســیقی
جدیــد ایــران میتــوان بــا اهمیــت دانســت ،در حــوزه موســیقی راک
بایــد از گروههــای کیوســک ،محســن نامجــو و اوهــام و  127نــام
بــرد ،در حــوزه رپ و هیﭗهــاپ آثــار ســروش لشــکری (هیچکــﺲ)
و بــه عنــوان موســیقی آلترناتیــو کار آبجیــز اهمیــت ویــﮋهای دارد و
در حــوزه جــاز آثــار رعنــا فرحــان قابــل توجــه اســت .تقریبــا جــز
فیلــم ﺭﺍﻙ ﺁﻥ 23هیــچ اثــر شــناخته شــدهای کــه بتوانــد تصویــری
درســت از گروههــای زیرزمینــی موســیقی راک و گونههــای دیگــر
آن نشــان بدهــد ،وجــود نــدارد .شــاید مهمتریــن تصویــر فیلــم ﻛﺴــﻰ
ﺍﺯ ﮔﺮﺑــﻪ ﻫــﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﺧﺒــﺮ ﻧــﺪﺍﺭﺩ 24ســاخته بهمــن قبــادی اســت کــه
۲۳

 .ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍﮎ ﺁﻥ ) (Rock Onﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﮐﺒﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻣﺤﺒﯽ ﺑﻪ

ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﻭ ﮐﺎﻭﻩ ﺁﻓﺎﻕ ﻭ ﻋﺒﺪﯼ ﺑﻬﺮﻭﺍﻧﻔﺮ
ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ  ۳۰ﺭﺍﮐﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺭﺍﮎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
۲۴

 .ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ )ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺒﺎﺩﯼ( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺣﺴﯿﻦ ﺁﺑﮑﻨﺎﺭ ﻭ

ﺭﮐﺴﺎﻧﺎ ﺻﺎﺑﺮﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎﺭ ﺷﻘﺎﻗﯽ ،ﺣﺎﻣﺪ
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بــه بررســی ایــن گروههــا میپــردازد .فــارﻍ از اینکــه آیــا فیلــم
ارزشهــای ســینمایی کافــی دارد یــا نــه ،ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت
کــه گروههــای موســیقی زیرزمینــی ایرانــی آن را تصویــر واقعــی
خودشــان نمیداننــد.
ﺑﻬﺪﺍﺩ ،ﺍﺷﮑﺎﻥ ﮐﻮﺷﺎﻧﻔﺮ ،ﻭ ﺑﺎﺑﮏ ﻣﯿﺮﺯﺍﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻭﺵ ﻟﺸﮑﺮﯼ ﻭ ﭼﻨﺪ

ﺗﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺒﮏ ﺭﭖ ﻭ ﺭﺍﮎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ

ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۳۸۸ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ  ۱۰۸ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮﺩ .ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﮐﻦ

ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﲤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﮐﺎﺭ
ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ،ﻗﺒﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﭼﯽ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺒﺎﺩﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﻧﮕﺸﺖ .ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﮎ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺭﺵ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺒﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺭﺍﮎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.

ﺳﯿﻤﺎ ﺳﻌﯿﺪﯼ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺷﻬﻮﺕ ﺷﻬﺮﺕ« ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﯿﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺍﻟﺒﺘﻪ »ﺍﻫﻤﯿﺖ

ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺒﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩﻥ« ﺭﺍ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﮎ ﳕﯽﮐﻨﺪ .ﺍﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ .ﻗﺒﺎﺩﯼ ﻣﺸﺘﯽ ﺍﺯ
ﺧﺮﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﳕﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﯼ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪ ﻭ ﺁﺯﻣﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽﺩﺍﺭﻧﺪ «.ﻭﯼ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺒﺎﺩﯼ ﺁﺩﻡ ﺗﺮﺳﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺷﺠﺎﻉ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺭﱋ ﻣﺮﺩﻡ ُﮐﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺷﻬﺮﺗﺶ ﻣﯽﮐﺮﺩ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﺍﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﺭﯼ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺶ ﺑﻮﺩ ﭘﯽ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﻩ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺍﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ

ﻧﺮﻡﺧﻮﯼ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﻨﺠﻪﻫﺎﯼ ﺗﯿﺰﯼ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺒﺎﺩﯼ .ﻗﺒﺎﺩﯼ ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺕ ،ﻓﯿﻠﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺍﯾﻦ ﺳﻮﯼ ﻭ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺮﺩ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﯽﺗﺮﺩﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﺎﻩﭼﺎﻟﻪﺍﯼ

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮﺕ ﻗﺒﺎﺩﯼ .ﻗﺒﺎﺩﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺣﺘﯽ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮏ ﺁﺑﮕﯿﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﻭ ﺧﺸﮑﯽ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮﺩ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ .ﻗﺒﺎﺩﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺮﺩ .ﻓﯿﻠﻤﺶ

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻏﯿﺮ ﺭﲰﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﯿﭻ ﺳﻮﺩﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﺍﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺯ

ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﺣﻨﺎ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎﻑ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺁﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻭﺻﻠﻪ
ﭘﯿﻨﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺟﺰ »ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ« ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﱳ ﻧﺪﺍﺷﺖ«.
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نصیــر مشــکوری در اســفند  1389بــه گفتوگویــی بــا علــی عزیزیان،
رهبــر گــروه راک هشــت ،پرداخــت .عزیزیــان از کســانی اســت کــه
معتقدنــد عصیــان بایــد از اجــزای الینفــک موســیقی راک باشــد.
خیلیهــا او را از رادیکالتریــن و تندتریــن و شــاید عصبانیتریــن
راکرهــای ایرانــی میداننــد .صــدای او بــه طــور مــادرزاد صدایــی
اســت بــا لحــن خشــمگین و متــن ترانههــای او نیــز همیشــه نوایــی
معتــرﺽ و پرخاشــگر و عصیانگــر داشــته اســت .اولیــن آلبــوم او بــه
نــام ﺑﻠﻨﺪﺗــﺮ در ســال  1389منتشــر شــد.
امــا صــدای حاکــم و غالــب راک ایــران ایــن صــدا نیســت .بســیاری از
ترانههــا فقــط موســیقی اعتــراﺽ را بــه کار میگیرنــد بیاینکــه کلمــه
بــرای بیــان آن اســتفاده شــود .از قضــای روزگار در همــان ســالهای
اصالحــات در ایــران فضــای فرهنگــی کشــور زمینــه و آمادگــی
بیشــترین آثــار انتقــادی را داشــت .آثــار بســیاری کــه در حــوزه
ســینما ،روزنامهنــگاری ،داســتان ،شــعر ،و نمایــش تولیــد میشــد .امــا
موســیقی راک قبــل از اینکــه درگیــر محتــوای ترانــه بشــود ،درگیــر
خــود موســیقی بــود .حتــی اشــعار حافــﻆ هــم بــه ایــن دلیــل کــه بــا
موســیقی غربــی راک ســازگار نیســت ،توســط اوهــام نمیتوانســت
مجــوز بگیــرد .در همــان زمــان موســیقی پــاپ کــه بســیار بیــش از
موســیقی راک رنــﮓ غربــی و حتــی میشــود گفــت ســرمایهداری
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داشــت ،بــا راحتــی بیشــتری مجــوز میگرفــت .حتــی همیــن شــعرها
در کتــاﺏ میتوانســت منتشــر شــود .بــه هــزار دلیــل موســیقی راک
بــه ســوی لحــن اعتــراﺽ خــودش نرفــت .بعیــد میدانیــم موســیقی
راک بــه ســبب ترانههایــش و نــه موســیقیاش زیــر فشــار بعــد از دوره
اصالحــات قــرار گرفتــه باشــد؛ چنــد نویســنده و روزنامهنــگار زنــدان
رفتنــد ،ســینماگران زندانــی شــدند ،داســتاننویﺲ و طنزنویــﺲ کشــته
و زندانــی شــدند ،ولــی کمتــر نامــی از ســازندگان موســیقی پــاپ
میتوانیــم ببریــم کــه زیــر فشــار و دردســر اعتــراﺽ قــرار گرفتــه
باشــند.
علــی عزیزیــان میگویــد« :مــا در ایــران آن قــدر درگیــر ارکان پیــش
پــا افتادهتــری از موســیقی هســتیم کــه محتــوای اون رو بــه کلــی
از یــاد بردیــم ...بــه عقیــده مــن موزیــک راک موســیقی اعتــراﺽ
ســازنده هســت ...اعتراضــی کــه بــه پشــتوانه دانــش ســر بلنــد میکنــه
نــه بیخــردی و گــردن کلفتــی .اینکــه مدتهــا بــه چیــزی ناهنجــار
فکــر کنــی و از دریافتهــات ناراحــت شــی و اعتــراﺽ خودتــو بــا
موزیــک ابــراز کنــی خیلــی متفــاوت از اینــه کــه حــاال فعــال عصبانــی
باشــیم تــا بعــدا ً یــه دلیلــی بــراش پیــدا میکنیــم! اینکــه دنبــال موزیــک
گوشــنواز باشــیم ،از اســتانداردهای روز دنیــا پیــروی کنیــم ،خــوش
صــدا باشــیم ،خــوش تیــﭗ باشــیم ،شــبیه نمونههــای غربــی باشــیم و...
397

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

همــه مســائل مهمــی هســتن ،ولــی نــه تــا جایــی کــه آن قــدر غــرﻕ
ایــن جزئیــات بشــیم کــه اص ـ ً
ال فرامــوش کنیــم کــه تمــام ایــن ابــزار
قــرار بــود بــه چــه منظــور مــورد اســتفاده قــرار بگیــره ...در مجمــوع بــه
نظــرم آن قــدر صرفـاً بخاطــر دهــن کجــی ســعی کردیــم راک بزنیــم
25
کــه اص ـ ً
ال دیگــه یادمــون رفتــه واســه چــی راک میزنــن!»
اگــر آغــاز دهــه  1380را آغــاز راک جدیــد ایــران بدانیــم ،در ســه
فصــل آینــده نمونههــای موفــق بــودن یــا ناموفــق مانــدن ایــن گروههــا
را خواهیــم دیــد .گروههــای راک ،متــال و هیﭗهــاپ ایرانــی 50
ســال پــﺲ از اولیــن روزهــای موســیقی راک ایــران در دهــه ،1340
در دهــه  1390بــه دههــا گــروه حرفــهای ،مســلط بــه زبــان و نواختــن و
فرهنــﮓ و ادبیــات شــدهاند کــه بهرغــم همــه دردســرها و مشــکالتی
کــه دارنــد ،برجســتگیها و نقــاﻁ قــوت مهمــی هــم دارنــد .در فصــل
بعــد گروههــای راک امــروز ایــران را بررســی میکنیــم.

۲۵

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰﯾﺎﻥ ﻭ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰﯾﺎﻥ )ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ .(۱۳۹۰
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تﺼاﻭیر فﺼل هﺸتم

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮﯾﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﭘﺘﻮ .ﺍﺯ ﺭﺍﺳﺖ :ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﻣﯿﻼﺩ
ﺯﻧﺪﻩﻧﺎﻡ ،ﮐﺴﺮﯼ ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ،ﻧﻮﯾﺪ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ،ﺍﻣﯿﺮ ﺗﻮﺳﻠﯽ .ﺳﺎﻝ  .۱۳۸۱ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮﯼ

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﺯ ﺷﺐ :ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻣﻮﻻﯾﯽ،ﺁﺭﺵ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻭ ﺭﺍﻣﯿﻦ ﺑﻬﻨﺎ
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ﺁﺭﺵ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ٬ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﯿﻮﺳﮏ

ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ٬ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﯼ ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ
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ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺯﯼ ﺑﺎﺯﯼ ،ﻫﻮﻣﻦ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻭ ﺭﺍﻣﯿﻦ ﺑﻬﻨﺎ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﺯ ﺷﺐ

ﺁﻟﺒﻮﻡ »ﻧﻬﺎﻝ ﺣﯿﺮﺕ« ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩ .ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻭﺏﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮﺩ .ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ
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ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۳۷۹ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻋﺒﺪﯼ ﺑﻬﺮﻭﺍﻧﻔﺮ )ﮔﯿﺘﺎﺭ( ،ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ )ﺳﻪﺗﺎﺭ(،

ﻧﻮﯾﺪﺍﺭﺑﺎﺑﯿﺎﻥ )ﮔﯿﺘﺎﺭ ﺑﯿﺲ( ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺭﺟﺒﯽ )ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ( ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
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ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺗﺮﱋ ﮐﺎﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﲰﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ

ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺭﻣﺎﻥ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﺸﺮ ﺷﺪ
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ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﮐﺎﻭﻩ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ

ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺁﳌﺎﻥ ﺭﺍﮎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ .ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮﻭﻩ
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ﺑﺎﺑﮏ ﻭ ﺁﺭﺵ ﭼﻤﻦﺁﺭﺍ ٬ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﭼﻤﻦﺁﺭﺍ ٬ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﯿﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ

ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﭘﺎﭖ ﻭ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ

ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻧﻮﺍ
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ﺭﯾﻮﯾﻞ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩ

ﻓﺮﺯﺍﺩ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺘﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺖ
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ﺷﻌﻠﻪ ﺁﺗﺸﺰﺍﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﭙﻮﺭ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ ﻓﺴﺘﯿﻮﺍﻝ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺯﻧﺪﺍﻡ ﻫﻠﻨﺪ

ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﻓﯿﻠﻢ Rock On
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ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺯﻧﺪﺍﻡ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ
ﻣﻬﺪﯼ ﺟﺎﻣﯽ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﺮﻭﯼ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۲۰۰۶ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

موسیقی راک امرﻭﺯ ایران )اﺯ  1378تا (1391
گرﻭههای فﻌاﻝ راک ،راک تلﻔیقی ﻭ آﻟترناتیو در ایﻦ دهه

از ســال  1370یــا شــاید پیشتــر از آن افــراد و گروههایــی در شــیوه
راک ،تلفیــق 1راک و ســنتی یــا تلفیــق راک و محلــی و آلترناتیــو
بــه طــور زیرزمینــی بــه فعالیــت پرداختنــد .برخــی موفــق شــدند کار
رســمی و حرفــهای کننــد و از صــورت زیرزمینی خارج شــدند ،برخی
در فــرم موســیقی خــود تغییــر ســبک دادنــد ،گروههــای زیــادی از
ایــران بیــرون رفتنــد ،ماننــد نامجــو و کیوســک و  127و برخــی دیگــر
دســت از کار کشــیدند و بــه کارهــای دیگــری روی آوردنــد .بــه نظــر
مــن ،بســیاری از گروههــای فعــال ایــن دوره اعــم از آنهــا کــه پنــﺞ
شــش آلبــوم رســمی و غیررســمی منتشــر کردنــد امــروز سرشناســند
یــا آنهــا کــه فقــط چنــد ترانــه عرضــه کردهانــد و احتمــاال پــﺲ از آن
حــذف شــدند یــا کنــار رفتنــد ،چنــد منشــاء اصلــی دارنــد کــه از آنجــا
۱

 .ﺗﻠﻔﯿﻖ )ﻓﯿﻮﮊﻥ؛ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ( ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺩﻭ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻭ ﺑﺎﺥ(.
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شــروع کردهانــد و تغییــر شــکل دادهانــد .شــاید بتوانــم بگویــم چنــد
پدرخوانــده  -بــا معنــای خــوﺏ آن -محــور موســیقی راک ایرانــی
دهــه  1380بودنــد.
اول :رامیــن بهنــا و گروههایــش :رامیــن بهنــا بــا گــروه «آویــﮋه» شــروع
کــرد ،بعــد «راز شــب» را ایجــاد کــرد ،ســﭙﺲ آرش ســبحانی از گــروه
رامیــن بهنــا مســتقل شــد و چنــدی پــﺲ از مســتقل شــدن بــه فرنــﮓ
رفــت و در آنجــا گــروه پــرکار کیوســک را ایجــاد کــرد .از دل گروه
کیوســک ،پــروژه «نبــﺾ» و گــروه «اینــدو» ایجــاد شــدند .رامیــن بهنــا
در کنــار ایــن کارهــا بــه تولیــد موســیقی فیلــم نیــز پرداخــت و بعــدا
گروهــی بــه نــام خــودش را هــم ایجــاد کــرد و هنــوز بــا نیرویــی بســیار
کار میکنــد.
دوم :مشــهدیها :بــه گمــان مــن مشــهدیها یــا بهتــر بگویــم
خراســانیها ،نقــش بســیار مهمــی در موســیقی راک دهــه  1370و
 1380دارنــد ،هــم در موســیقی رپ ،هــم در راک و انــواع آن ،هــم
در موســیقی تلفیقــی و هــم در انــواع متــال بــه خلــق اثــر پرداختنــد
و شــاید داشــتن پشــتوانه شــعر خراســان (منظــورم ســبک خراســانی
نیســت) باعــث شــد ایــن منطقــه بهرغــم ﻇاهــر و صــورت ســنتی کــه
یکــی از ســنتیترین مناطــق کشــور اســت ،مدرنتریــن تولیــدات را
داشــته باشــند .عبــدی بهروانفــر و محســن نامجــو در گــروه مــاد از
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شــاخصترین ایــن جمــﻊ بــه شــمار میرونــد .گروههایــی ماننــد
«د وی»« ،آرتیمــوت»« ،آرســامﺲ»« ،مینــوس وان» یــا «منفــی یــک»،
«حســین ابلیــﺲ» و «هــادی پاکــزاد» از مشــهدیهایی هســتند کــه در
تولیــد موســیقی مــدرن و متفــاوت نقــش بســیار داشــتهاند.
ســوم :امیــر توســلی و پــﮋواک :امیــر توســلی و بــرادرش هــر دو از
اولیــن کســانی بودنــد کــه در تولیــد موســیقی راک و گاه پــاپ یا رپ
فعالیــت کردنــد .امیــر عــالوه بــر تولیــد موســیقی دلخــواه خــودش ،بــه
تولیــد حرفــهای بــرای بــازار موســیقی از جملــه کار بــرای موســیقی
فیلــم و تلویزیــون پرداخــت و پروژههــای فــردی و جمعــی بســیاری
را دنبــال کــرد .پــﮋواک از موفقتریــن پروژههــای او بــود کــه عــالوه
بــر تولیــد آلبــوم بــه اجراهــای بســیار بــا مجــوز پرداخــت .از ایــن
گــروه کســری ســبکتکین تقریبــا بــا همــه گروههــا کار کــرد .او در
شــکل دادن «بــاراد» نقــش داشــت ،بــه همــکاری بــا اوهــام پرداخــت و
اکنــون نیــز در سانفرانسیســکو بــا گروههــای مختلــﻒ کار میکنــد.
چهــارم :بابــک چمــنآرا و بتهــوون :بابــک چمــنآرا فرزنــد محســن
چمــن آرا پــﺲ از انقــالﺏ کار بتهــوون را بــا جدیــت بیشــتری ادامــه
داد .او هــم در توزیــﻊ و فــروش موســیقی ،اعم از موســیقیهای داخلی
و فرنگــی و هــم در تولیــد موســیقی نقشــی بســیار موثــر بــرای حمایــت
از ســازندگان انــواع موســیقی انجــام داد .برگــزاری کنســرتهای
411

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

موســیقی نیــز از فعالیتهــای بتهــوون بــود .عــالوه بــر ایــن اســتودیو
«بــم آهنــﮓ» ســالها بــه محــل تولیــد موســیقی در داخــل تبدیــل
شــد و بعدهــا خیاوچــی بمآهنــﮓ را بــه عنــوان مهمتریــن تولیــد
کننــدگان موســیقی راک و آلترناتیــو ایرانــی در ســیاتل تبدیــل کــرد.
پنجــم :بهــزاد بلــور و زیرزمیــن :تقریبــا در  20ســال فعالیــت موســیقی
زیرزمینــی ایــران ،بهــزاد بلــور بــا برنامــه روز هفتــم نقــش مهمــی در
معرفــی موســیقی مــدرن ایرانــی و فرهنﮓســازی دربــاره آن داشــت.
اگرچــه کار او فقــط بــه موســیقی راک ختــم نمیشــد و در همــه
زمینههــای موســیقی فعالیــت میکــرد .بــی بــی ســی بــا کار بهــزاد
بلــور محلــی بــرای انتشــار صداهــای تــازه موســیقی ایــران شــد و
چنــدی بعــد برنامــه شــباهنﮓ در تلویزیــون صــدای آمریــکا بــه
کمــک بــی بــی ســی رفــت .عــالوه بــر ایــن کار متمرکــز رادیــو زمانــه
در زمــان مدیریــت مهــدی جامــی کــه همزمــان بــا حضــور مصطفــی
هــروی ،2بهتریــن فیلمســاز حامــی موســیقی راک و متــال ایرانــی ،بــود
کمــک شــایانی بــه معرفــی و حمایــت از موســیقی زیرزمینــی ایــران
کــرد .زمانــه فســتیوال موســیقی زیرزمینــی را برگــزار و بــرای اولیــن
و آخریــن بــار امــکان جمــﻊ شــدن گروههــای مختلــﻒ موســیقی را
در زنــدام هلنــد فراهــم کــرد .نمیشــود گذشــت از فعالیــت نشــریات
۲

 .ﻓﯿﻠﻤﺴﺎﺯ ،ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ،ﺍﻭ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﳕﺎﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺍﺳﺖ .ﻭﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺯﻧﺪﺍﻡ ﻫﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۲۰۰۶ﺑﻮﺩ.
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الکترونیــک ماننــد ﺯﻳﺮﺯﻣﻴــﻦ در آمریــکا و ﺑﺸــﻜﻦ و نوشــتهها و
مصاحبههــای نصیرمشــکوری 3در آنکــه مــن در ایــن کتــاﺏ بســیار از
آن اســتفاده کــردم .نشــریات الکترونیکــی ماننــد ﭘﺎﻻﭘــﺎﻝ بــا کار آریــا
کرنافــی در ایــن وضــﻊ تاثیــر بســیار داشــتند.
ششــم :شــادی وطنﭙرســت و ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ :شــاید اولیــن امــکان و
منظمتریــن شــیوه حمایــت از موســیقی زیرزمینــی ایــران توســط
پایــگاه اینترنتــی ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ صــورت گرفــت .آنــان چنــد جشــنواره
اینترنتــی را برگــزار کردنــد و امــکان شــنیده شــدن صــدای بســیاری از
گروههــا را فراهــم کردنــد .اگــر ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ نبــود ،محســن نامجــو و
آرش ســبحانی و اوهــام قطعــا بــا شــدت و ضعــﻒ بــه کارشــان ادامــه
میدادنــد ،ولــی  90درصــد گروههــای کوچــک هرگــز موفــق
نمیشــدند صدایشــان را بــه گــوش مخاطــب برســانند و همدیگــر را
بیابنــد .کمــا اینکــه از زمانــی کــه پایــگاه اینترنتــی ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ بــا
مشــکل مالــی مواجــه شــد و جشــنواره پنجــم برگــزار نشــد ،موســیقی
زیرزمینــی ایــران لطمــه مهمــی خــورد.
هفتــم :کــورش و کاوه یغمایــی :البتــه مــن معتقــد نیســتم کــه کــورش
یغمایــی جــز هویــت و شــخصیت فردیــش و آثــاری کــه خلــق کــرد،
۳

 .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ،ﺭﺍﮎ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻭﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ

ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ.
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تاثیــری بــر موســیقی راک زمــان خــودش و بعــد از خــودش داشــته
باشــد و کاوه یغمایــی نیــز بهرغــم آثــار مهمــی کــه عرضــه کــرد و
قابــل بررســی اســت ،جــز در یــک گــروه خانوادگــی نماندنــد.
شــاید مهمتریــن تفــاوت موســیقی راک دهــه  1340ایــران و موســیقی
راک دهــه  1380ایــن بــود کــه در دهــه  ،1340دولــت و ســازمانهای
دولتــی و موسســات زیــر نظــر دولــت بــرای توســعه همــه نوع موســیقی
و بخصــوﺹ موســیقی مــدرن هــر کوششــی میتوانســتند ،میکردنــد
و اگــر موفــق نمیشــدند بــه ســبب عــدم اســتقبال عامــه مــردم بــود ،امــا
در دهــه  1380همــه چیــز بــر عکــﺲ بــود؛ بخــش خصوصــی هزینــه
میکــرد تــا ســلیقه بهتــری ایجــاد شــود و بخــش دولتــی بــه هــر شــکل
میتوانســت جلــوی آن را مــی گرفــت .توجــه کنیــد کــه در هــر دو
زمــان بخــش دولتــی رویکردهــای دوگانــه و گاه پارادوکســیکال
داشت.
در ایــن فصــل و دو فصــل بعــد میکوشــم بــه معرفــی گروههــای
مهــم راک ،آلترناتیــو ،هیﭗهــاپ و متــال دهــه طالیــی 1380
بﭙــردازم .آوردن نــام اغلــب ایــن گروههــا را حتــی شــده بــرای یــک
بــار الزم میدانــم ،امــا شــاید بــرای نســخه بعــدی کتــاﺏ در ســالی
دیگــر فهرســت نامهــا همــه بــه معرفــی کامــل گروههــا تبدیــل شــود.
از ســال  1370بــه بعــد گروههایــی ماننــد کاوه یغمایــی ،پــﮋواک،
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آویــﮋه ،عبــدی بهروانفــر ،راز شــب ،هشــت ،اوهــام ،گــروه رامیــن
بهنــا ،کیوســک ،میــرا ،هومــن اژدری ،فرشــید اعرابــی ،آگاه بهــاری،
هایﭙــر نــوا ،خــاک ،هــادی پاکــزاد ،رضــا یزدانــی ،کارمنــدان ،رادیــو
تهــران ،گــروه جــاده ،آبجیــز ،اینــدو ،نیــاز ،بوداهــد ،بــاراد ،هــک،
محســن نامجــو ،شــاهین نجفــی ،آنتــی کاریزمــا ،عرفــان ،بهــرام،
ســالومه ،زدبــازی ،عجــم ،هیچکــﺲ ،آرســامﺲ ،فــرزاد گلﭙایگانــی،
آژیــراک ،دیســدایمن ،کامنــت ،اهــورا ،مــاوراء ،کتهمایــان،127 ،
هامــان ،آوای مردمــی ،مرداﺏ ،بالگرد ،ارشــک ،د وی ()the ways
و کتانﮋانــت ،دیــو ،آرتیمــوت ،حســین ابلیــﺲ ،نبــﺾ ،قــاف ،آ کا 47
( ،)AK 47بهزاد لیتو ،تارانتیســت ،کینگز آف د ســیتی (Kings of
 ،)the Cityاکســﭙلود ،آلیــاژ ،اردالن طعمــه ،امیــر روﺡ ،بروبکــﺲ،
بهــادر خوارزمــی ،تهــی ،خاکســتر ،ســوگند ،شــن ،مانیســتار ،محســن
راهنــورد ،مهــدار ،میــرزا ،نویــد مــرداﺏ ،شــیرعلی ،یــاس در فضــای
موســیقی مــدرن ایــران فعالیــت کردنــد .از ایــن افــراد دههــا آلبــوم
رســمی و غیررســمی (بــدون مجــوز) منتشــر شــده اســت .امــا در ایــن
کتــاﺏ مــن نتوانســتم بــه بررســی همــه ایــن گروههــا بﭙــردازم ،برخــی
از آنهــا مثــل شــهابی آمدنــد و رفتنــد و بــرای معرفــی برخــی دیگــر
اطالعــات کافــی در دســترس مــن نیســت ،برخــی هــم بیشــتر در حــد
یــک اســم باقــی ماندهانــد .ایــن معرفیهــا الزامــا بــه معنــای اهمیــت
بیشــتر گــروه نیســت ،بلکــه بــه منزلــه دسترســی مــن بــه اطالعــات
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دربــاره آنهاســت .بســیاری از ایــن گروههــا واقعــا زیرزمینــی هســتند،
یعنــی جــز اینکــه بــه معنــای دقیــق زیرزمینــی و تجربــی موســیقیاند،
بلکــه حتــی نــام اعضــای آنهــا نیــز شــناخته شــده نیســت .بــرای کامــل
شــدن ایــن مجموعــه بــه کمــک شــما نیــاز دارم.
پﮋﻭاک ،اﻭهام ﻭ راﺯ شﺐ

جامعــه جــوان دهــه  1370بــه ســه دلیــل نمیتوانســت نیازهــای خــود
را فقــط از طریــق موســیقی ســنتی و محلــی و پــاپ تامیــن کنــد :اول
بــه ایــن دلیــل کــه رســانههای فــراوان ماهــوارهای ،اینترنتــی و بــازار
قاچــاﻕ موســیقی نمونههــای عالــی موســیقی مــدرن را بــه او معرفــی
کــرده بــود ،دوم بــه ایــن دلیــل کــه حکومــت و دولــت اگــر هــم
میخواســت موســیقی را مجــاز بدانــد آن موســیقی ســنتی و محلــی
یــا پــاپ بــود و جوانــان ســرکش آن روزهــا بــا هــر چیــز قانونــی و
رســمی و دارای مجــوز دولتــی مخالــﻒ بودنــد و ســوم اینکــه ریتــم
زندگــی شــهری اقتضــای موســیقی ســنتی و حتــی پــاپ را بــه تمامــی
نمیکــرد .همــان طــور کــه غنــای موســیقی پــاپ دهــه  1350موجــب
از میــان رفتــن موســیقی راک و راک انــد رول کــم مایــه آن دهــه
شــده بــود ،ضعــﻒ و بیمایگــی موســیقی پــاپ تــازه مجــاز شــده دهــه
 1370اعــم از موســیقی رســمی بــا مجــوز تولیــد داخــل یــا موســیقی
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اللــهزاری -لﺲآنجلســی مخاطبــان جــدی موســیقی را بــه ســوی
موســیقیهای دیگــر کشــاند ،موســیقیهای دیگــری ماننــد راک،
هیﭗهــاپ و متــال .گروههــای مختلــﻒ ایرانــی کوشــیدند بــا تلفیــق
انــواع مختلــﻒ موســیقی از جملــه راک بــا اشــعار و ویﮋگیهــای
فرهنگــی ایرانــی موســیقی تــازهای بســازند .ترانههایــی کــه شــعر
فارســی و ویﮋگیهایــی از موســیقی ایــران را داشــت ،امــا همــان راک
یــا بلــوز یــا متــال یــا هیﭗهــاپ بــود .ریتمهــای تــازه ســاخته شــد
و گاه بــا شــعر حافــﻆ و مولــوی و اشــعار صوفیــان و عارفــان و گاه
بــا ترانههــای محلــی خوشآهنــﮓ و آشــنا پــر شــد و گاه هــم بــا
اشــعار نــو و بــه روز ایرانــی .بخــش مهمــی از ایــن افــراد و گروههــا
همــه سعیشــان را متمرکــز کردنــد تــا شــعر فارســی را بــا ریتــم راک
ســازگار کننــد .و برخــی از آنهــا نیــز موفــق شــدند.
موســیقی راک و هیﭗهــاپ و متــال خودبهخــود بــه عنــوان موســیقی
غربــی و عامــل تهاجــم فرهنگــی قلمــداد میشــد .چــه شــعری کــه بــر
آن نشســته بــود شــعر حافــﻆ و موالنــا بــود و چــه شــعری در اعتــراﺽ
بــه حکومــت و قــدرت سیاســی .البتــه ممکــن بــود کــه از موســیقی
غربــی بــرای پروپاگانــدای حکومتــی اســتفاده کــرد .کمــا اینکــه در
دهــه  1360نیــز از موســیقی راک در تلویزیــون 4بــرای پروپاگانــدا یــا
۴

 .ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺩﻫﻪ  ۱۳۶۰ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ

ﻭ ﺭﺍﮎ ﳑﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩ ،ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽﺍﺵ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎﯼ ﺟﺬﺍﺏ
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از موســیقی پــاپ بــرای تبلیغــات دولتــی اســتفاده میشــد ،امــا اگــر
موســیقی غربــی در جهــت دفــاع از انقــالﺏ و دشــمنی بــا امﭙریالیــزم
اســتفاده نمیشــد دیگــر فرقــی نمیکــرد کــه شــعر حافــﻆ بــر آن
نشســته باشــد یــا ترانــهای در اعتــراﺽ بــه اســتبداد .برخــی گروه ســعی
کردنــد از ترانههــای فارســی قابــل قبــول حکومــت اســتفاده کننــد؛
یــا بــا محتــوای تبلیغاتــی یــا بــا هیچگویــی ،مــدل ســهراﺏ ســﭙهری.
در ایــن میــان برخــی گروههــا ماننــد رازشــب ،میــرا ،آوار و افــرادی
ماننــد کاوه یغمایــی از جملــه گروههایــی بودنــد کــه ســعی کردنــد
ترانهســرایی بــرای موســیقی راک را متحــول کننــد و بــه خــورد
سانســورچیان دولتــی بدهنــد.
گرﻭه میرا ،پیﺸتاﺯ موسیقی آﻟترناتیو ﻭ راک

گــروه میــرا از اولیــن گروههایــی بــود کــه هــم از موســیقی راک
اســتفاده کــرد ،هــم شــعر فارســی را بــه کار گرفــت و هــم مجــوز
رســمی از وزارت ارشــاد دریافــت کــرد .فــرزام رحیمــی ،شــاعر و
خواننــده گــروه ،کســری ابراهیمــی ،نوازنــده درامــز ،رضــا مقــدس،
نوازنــده کیبــورد ،دارا دارایــی ،نوازنــده گیتــار بیــﺲ و بابــک
آخونــدی ،نوازنــده گیتــار ،اعضــای گــروه میــرا بودنــد .نتیجــه کار
ﺭﺍﮎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ ،ﺗﻨﺠﺮﯾﻦ ﺩﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮﺩ.
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گــروه آلبومــی شــد بــه نــام میــرا کــه پــﺲ از دریافــت مجــوز وزارت
ارشــاد اســالمی توســط یــک کمﭙانــی اســترالیایی تهیــه و پخــش شــد.
آلبــوم میــرا کــه از نــه ترانــه تشــکیل شــده بــود ،به همــان حــال و هوای
بچــه مثبتهــای مجــوز بگیــر ارشــاد نزدیــک بــود ،موســیقی مترقــی
و خــوﺏ بــا اشــعاری از نحلــه ســهراﺏ ســﭙهری ،نگاهــی شــاعرانه بــه
زندگــی ،نگاهــی مثبــت بــه هســتی و آینــده و طــرﺡ مفاهیــم اخالقــی
و انســانگرایانه .ایــن دقیقــا همــان فرمولــی بــود کــه ســینمای ایــران بــا
فیلمهــای الگویــی ماننــد خانــه دوســت کجاســت کیارســتمی و آن
ســوی مــه منوچهــر عســگری نســب ممکــن شــد و پیــش رفــت و حتی
بعدهــا بــه ســینمای انتقــادی هــم جــا داد .از ایــن طریــق هنرمنــد فــرم
دلخــواه خــودش را بــه کار میگرفــت و از محتــوای بــدون اشــکال
و بیدردســر اســتفاده میکــرد .ترانههــا را فــرزام رحیمــی و بابــک
آخونــدی نوشــته بودنــد.
مســاله اصلــی ایــن بــود کــه شــما بتوانیــد مجــوز انتشــار بگیریــد .اگــر
آلبــوم مجــوز انتشــار میگرفــت ،خــود بهخــود ده برابــر فــروش
میکــرد .نمیدانــم ،شــاید صــد برابــر .پولــش هــم دســت صاحبــش،
یعنــی تهیــه کننــده میرســید ،امــا اگــر مجــوزی در کار نبــود،
مثــل موســیقیهای لﺲآنجلســی ،حتــی اگــر یــک میلیــون نســخه
هــم فــروش میرفــت پــول فقــط دســت فروشــنده و تکثیــر کننــده
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موســیقی میرســید .در ایــن میــان در وزارت ارشــاد گروههایــی
بودنــد کــه میفهمیدنــد موســیقی راک چیســت و عضــو گــروه راک
بــه ســراﻍ آنهــا میرفــت و ســعی میکــرد آنهــا را قانــﻊ کنــد ،ولــی
فایــدهای نداشــت ،چــون آنهــا اصــال مخالــﻒ نبودنــد .کســانی کــه
مخالــﻒ بودنــد افــرادی دیگــر بودنــد کــه میدانســتند فــالن ریتــم
غربــی اســت ،ولــی نمیدانســتند چــه اشــکالی دارد ،بــه همیــن دلیــل
از شــعر ایــراد میگرفتنــد .تنهــا چــاره ایــن بــود کــه شــعری از حافــﻆ
بگذاریــد ،همیــن کار را شــهرام شــعرباف در گــروه اوهــام کــرد،
ولــی بــاز هــم فایــده نداشــت .آنهــا میگفتنــد کــه شــما شــعر عرفانــی
حافــﻆ را بــا موســیقی شــیطانی راک مــورد اهانــت قــرار دادیــد.
امــا گــروه میــرا راه ممکــن را رفــت .ایــن گــروه بــا ضبــط و تنظیــم
ایــن آلبــوم نوعــی موســیقی پــاپ را ارائــه داد کــه ترکیبــی بــود از
پــاپ روشــنفکرانه ایرانــی بــا ســبکهای موســیقی غربــی از جملــه
راک و بلــوز .گــروه میــرا بــا نوعــی خودسانســوری و محافظــهکاری
هــم توانســت راه را بــرای موســیقی راک بــاز کنــد و هــم مجــوز
رســمی وزارت ارشــاد را بگیــرد .مــا نمیدانیــم و هرگــز نخواهیــم
دانســت کــه گــروه میــرا در نهایــت قصــد داشــت بــا بــاز شــدن راه
بــه تولیــد موســیقی راک ســنگین بــا ترانههــای اعتراضــی بﭙــردازد یــا
نــه .امــا ایــن را مطمﺌنیــم کــه آنهــا پیشــگام جنبــش جدیــد موســیقی
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مدرنــی شــدند کــه مخاطبانــی بســیار داشــت .شــاید آنهــا از بســیاری
از خواســتههای خــود گذشــتند تــا بتواننــد یــک گام جلــو برونــد.
شــاید آنهــا میتوانســتند بــه پاریــﺲ برونــد ،ترانــه و موســیقی خــود را
بســازند و آن را منتشــر کننــد ،ولــی مطمﺌنــا نــه فقــط صدهــا هــزار نفــر
بلکــه چنــد هــزار نفــر هــم خریــدار موســیقی آنهــا نمیشــدند .پــﺲ
میتوانیــم نتیجــه بگیریــم کــه محافظــهکاری آنــان بــرای بقــا تنهــا راه
و شــاید بهتریــن راه بــرای تثبیــت جنبــش موســیقی نویــن ایرانــی بــود.
گــروه میــرا بعــدا آلبــوم دیگــری منتشــر کــرد .در یکــی از ترانههــای
خــوﺏ ایــن آلبــوم ،در آهنگــی بــه نــام «زخــم» کوششــی بــرای خلــق
موســیقی تلفیقــی راک ایرانــی شــکل گرفــت .ایــن اثــر بســیار جــذاﺏ
بــا همــکاری رضــا اَبائــی ،از نوازنــدگان سرشــناس «قیچــک» انجــام
شــده اســت .رضــا اَبائــی پــﺲ از ایــن نیــز بــا گــروه راک اوهــام و
حــک و چنــدی دیگــر از گروههــای پیشــگام در موســیقی آلترناتیــو
ایــران همــکاری کــرد .شــوربختانه گــروه میــرا بعــد از بــه بــازار آمــدن
اولیــن آلبــوم خــود از هــم پاشــید و همــه کوشــشهای گــروه بــرای
ایجــاد موســیقی منحصــر بــه فــرد و آلترناتیــو ایرانــی نیمــه کاره مانــد.
فــرزام رحیمــی ،خواننــده و ترانهســرای گــروه بــه طــور انفــرادی بــا
نوازنــدگان دیگــری کــه بــه نوعــی از فعــاالن موســیقی راک ایــران
بودنــد همــکاری کــرد .ایــن نوازندگان از جملــه آرش مقــدم (درامز)،
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دارا دارائــی (گیتــار بیــﺲ)،آگاه بهــاری (گیتــار الکتریــک) و پویــا
محمــودی (گیتــار الکتریــک) بودنــد کــه بــا عنــوان «میــرا» دوبــاره
دســت بــه ســاخت و تنظیــم چنــد قطعــه موســیقی دیگــر زدنــد و در
کنســرتی در آموزشــگاه موســیقی ترانــه تهــران در اوایــل ســال 2006
نتیجــه آن همــکاری را اجــرا کردنــد .ایــن موســیقی در ســبک متــال
جدیــد و متــال مترقــی بــود و شــباهتی بــه آنچــه میــرا تــا بــه آن روز
ارائــه داده بودنــد نداشــت .شــاید دلیــل ایــن کار ایــن بــود کــه دیگــر
گــروه تصمیــم نداشــت بــرای ایــن مجموعــه جدیــد تقاضــای مجــوز
از وزارت ارشــاد اســالمی کنــد و از ایــن رو راهــی را پیــش گرفــت
کــه دلخــواه خــودش بــود.
فعالیتهــای گــروه میــرا و دیگــر گروههــای مشــابه (آرش میتوئــی،
راز شــب ،آوار ،بــاراد ،اوهــام ،و حــک) کــه در دهــه  1370تشــکیل
شــدند و عمومــاً موسیقیشــان راک ســخت و ترانههایشــان عرفانــی
و عاشــقانه بــود ،گویــای حرکتــی نــو و هنجارگریــز در موســیقی پــاپ
ایــران بــود .میــرا بــه عنــوان اولیــن مــوج موســیقی راک ایــران جنبشــی
را بــه راه انداختــه بــود کــه در دورهای خــاﺹ پیونــدی شــد میــان
جامعــه ســنتی و فرهنــﮓ مردمپســند رایــﺞ بــا روحیــه مــدرن نســل
جــوان ایــران .ایــن جنبــش اگرچــه برخــوردار از مفاهیــم هنجارشــکن
موســیقی راک نبــود امــا دگرخــواه بــود.
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آﻭیﮋه ،به فرهﻨگسرای ارسﺒاران بیایید

آویــﮋه از اولیــن گروههــای مــوج نــو بــود کــه موســیقی راک جدیــد
را معنــا میکــرد .صــدرا حســینی نوشــته اســت« :گــذر زمــان شــاید
بســیارﻱ از اتفاقــات را در عالــم موســیقﻲ کمرنــﮓ کنــد امــا کارهــاﻱ
خــوﺏ و تاثیرگــذار هرگــز فرامــوش شــدنﻲ نخواهنــد بــود .ﻇهــور
چهرههــاﻱ جدیــد و موجهــاﻱ ســوار بــر ســلیقههاﻱ مدپســندانه
و پرهیاهــو شــاید مدتــﻲ بتواننــد یکهتــازﻱ کــرده و بــر تــارک
موجســوار باشــند امــا نهایتــا آنچــه ماندنــﻲ اســت تاثیــرات مثبــت و
اثرگذاریســت کــه آثــار فاخــر برآمــده از فکرهــاﻱ پویــا و داناســت.
همنــوازﻱ ســازهاﻱ غربــﻲ و ایرانــﻲ ...دو نــوازﻱ گیتار بــاس و تمبک.
همصدایــﻲ ســنتور و کیبــورد شــاید اکنــون چیــز تــازه و عجیبــﻲ بــه
نظــر نیایــد ،امــا هنگامﻲکــه اعضــاﻱ آویــﮋه بــراﻱ اولینبــار در یکــﻲ
از شــبهاﻱ پاییــزﻱ دهــه  70بــا ســازهاﻱ غربــﻲ و ایرانــﻲ خــود در
فرهنگســراﻱ ارســباران بــر روﻱ صحنــه رفتنــد کارﻱ نــو و حرکتــﻲ
5
بســیار جســورانه بــه حســاﺏ مﻲآمــد».
آویــﮋه کــه حرکــت آن توســط چنــد جــوان گمنــام کــه امــروز از
هنرمنــدان پرتجربــه موســیقﻲ ایــران هســتند آغــاز شــد در زمــان
۵

 .ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺁﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺭﺍﻣﯿﻦ ﺑﻬﻨﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺻﺪﺭﺍ ﺣﺴﯿﻨﯽ ۱۵ ،ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۹۱ﻫﺪﻑ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
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خــود منشــاء اثراتــﻲ شــد کــه اکنــون آن را بــا نــام موســیقﻲ تلفیقــﻲ
ایــران مﻲشناســیم .اعضــاﻱ گــروه موســیقﻲ آویــﮋه عبــارت بودنــد از
رامیــن بهنــا (آهنگســاز و نوازنــده پیانــو) ،بابــک ریاحﻲپــور (نوازنــده
گیتــار بــاس) ،پــدرام درخشــانﻲ (نوازنــده ســنتور) ،رضــا آبایــﻲ
(نوازنــده قیچــک) ،علــﻲ رحیمــﻲ (نوازنــده دف و تمبــک) و عیــناﷲ
کیوانشــکوه (نوازنــده درامــز).
گــروه موســیقﻲ آویــﮋه و یــادگارﻱ کــه از خــود بــه جــاﻱ گذاشــته از
آن دســته حرکتهــا و اتفاقاتــﻲ اســت کــه اکنــون پــﺲ از گذشــت
زمــان و فرونشســتن هیجانــات و هیاهوهــا مﻲتــوان اثــرات فرامــوش
نشــدنﻲ و مانــدگار آن را در الیهالیــه آنچــه مــا موســیقﻲ نســل جدیــد
ایــران مﻲنامیــم بهوضــوﺡ دیــد و بررســﻲ کــرد.
بابــک ریاحــﻲ پــور دربــاره آویــﮋه و چرایــﻲ آن اجــرا گفــت« :آویــﮋه
پاســﺦ بــه ایــن ســووال بــود کــه تمبــک در کنــار گیتــار بــاس و یــا
ســنتور در کنــار درامــز چــه صدایــﻲ مﻲدهــد؟» 6رامیــن بهنــا (از
اعضــاﻱ اصلــﻲ آویــﮋه) مﻲگویــد« :اکنــون پــﺲ از گذشــت ایــن
ســالها و بــا بازخوانــﻲ کارنامــه کارﻱ کــه مــا در آن زمــان انجــام
دادیــم نمﻲتوانــم احســاس رضایــت نکنــم .مــن کارﻱ کــه کردهایــم
را مﻲســتایم .جســارتﻲ کــه داشــتیم ،را محصــول کارﻱ کــه انجــام
۶

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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شــد را و حتــﻲ اشــتباهاتمان را دوســت دارم ».وﻱ دربــاره اینکــه چــرا
آویــﮋه منحــل شــد ،مﻲگویــد« :چــرﺥ آویــﮋه از حرکــت ایســتاد
چــون قــدرت جبــران هزینههــاﻱ خــود را نداشــت .دلیــل ایــن انحــالل
7
شکســتﻲ اقتصــادﻱ بــود».
پــﺲ از آویــﮋه بــود کــه تفکــر و ایــده تلفیــق در موســیقﻲ بــا اشــتیاﻕ و
انگیــزه صــد چنــدان توســط گروههــا و هنرمنــدان دیگــر دنبــال شــد.
رامیــن بهنــا دربــاره آویــﮋه مﻲگویــد« :آویــﮋه احیــاﻱ نوعــﻲ از تفکــر
همــکارﻱ همهجانبــه بیــن هنرمنــدان مختلــﻒ بــود .آویــﮋه در زمــان
خــود بــه حلقــه اتصــال جوانانــﻲ بــدل شــد کــه در دل انگیــزه و در ســر
ایدههــاﻱ نــو داشــتند .آویــﮋه فصــل مشــترکﻲ بــود بیــن موزیســینها
و ســینماگران و عکاســان و گرافیســتها .هنرمندانــﻲ کــه بــه بهانــه
آویــﮋه در آن ســالها گــرد هــم جمــﻊ شــدند را بــه جرئــت مﻲتــوان
آغازگــران بســیارﻱ از اتفاقاتــﻲ دانســت که اکنــون بالنــده و پرطرفدار
در بخــش حرفــهاﻱ و حتــﻲ صنعتــﻲ هنــر بهعنــوان ســر شــاخههاﻱ
اصلــﻲ شــناخته مﻲشــوند ،ماننــد طراحــﻲ جلــد آلبومهــا ،عکاســﻲ
موســیقﻲ ،ســاخت کلیﭗهایــﻲ دور از کلیشــههاﻱ رایــﺞ .اســتودیو
آویــﮋه عمــال تبدیــل شــده بــود بــه محلــﻲ بــراﻱ آمــوزش علمــﻲ
صدابــردارﻱ بــراﻱ جوانــان عالقهمنــدﻱ کــه بهواســطه بســیارﻱ
از مشــکالت از جملــه دغدغههــاﻱ اقتصــادﻱ امــکان آمــوزش در
٧
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مراکــز دیگــر را نداشــتند .اســتودیو آویــﮋه محلــﻲ بــود بــراﻱ تبــادل
ایدههــا و افــکار بدیــﻊ و نــو در هــر شــاخهاﻱ از هنــر کــه بــه نوعــﻲ بــا
موســیقﻲ در ارتبــاﻁ بــود .گــروه آویــﮋه در زمــان حیات خود توانســت
چنــد کنســرت موفــق و بــه یــاد ماندنــﻲ در فرهنگســراﻱ ارســباران و
فرهنگســراﻱ نیــاوران و چندیــن آلبــوم بــه یــادگار گــذارد .هنــوز هــم
بســیارﻱ انتشــار آلبــوم اجــراﻱ زنــده آویــﮋه در فرهنگســراﻱ ارســباران
را از بهتریــن آثــار تولیــد شــده در زمینــه موســیقﻲ تلفیقــﻲ و بــﻲکالم
8
مﻲداننــد».
راﺯ شﺐ ،دارﻗاﻟی ،ﺯی باﺯی

ســال  1375را بــا گــروه آویــﮋه بــه عنــوان نخســتین تجربــه موســیقی
تلفیقــی در ایــران بــه خاطــر میســﭙاریم و از یــاد نمیبریــم کــه
همیــن گــروه پایــهای بــرای فعالیــت گروههــای راک در ایــران شــد.
هــر کــدام از اعضــای ایــن گــروه ،بــه طــور جداگانــه در گروههــای
دیگــری مشــغول بــه فعالیــت شــدند .رامیــن بهنــا گــروه راز شــب را
راه انــدازی کــرد .او موفــق شــد چنــد بــار کنســرت برگــزار کنــد.
اولیــن آلبــوم گــروه دارقالــی بــود .ایــن گــروه موفــق شــد تــا موســیقی
ایرانــی را بــه نوعــی بــا معیارهــا و پایههــای موســیقی راک تلفیــق و
۸

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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ســبکی منحصــر بــه خــود را ابــداع کنــد .البتــه بعدهــا اعضــای گــروه
راز شــب هــم از هــم جــدا شــدند .رامیــن بــه همــراه هومــن جاویــد که
خواننــده ایــن گــروه بــود ،آلبومــی بــا عنــوان زی بــازی و کنســرتی
بــا همیــن نــام برگــزار کــرد .ایــن آلبــوم هــم از کارهــای موفقــی بــود
کــه در زمینــه موســیقی راک بــه بــازار آمــده اســت .قــرار بــود نــام
اول گــروه راز شــب رمــز شــب (پــﺲ ورد )Password /باشــد ،ولی
وزارت ارشــاد کــه از هیــچ رازی ایــن چنیــن خوشــش نمیآمــد نــام
رمــز شــب را نﭙذیرفــت و همــان رازشــب بــه عنــوان نــام گــروه باقــی
مانــد .بهنــا آلبــوم مــن و دوســت غولــم را منتشــر کــرد.
بهنــا در محــدوده موســیقی تجربــی باقی نمانــد .او تاکنون آهنگســازی
بیــش از  40فیلــم ســینمایی و ســریال تلویزیونــی را بــر عهــده داشــت.
وی در پاییــز  1385گــروه بهنــا را بــا هــدف ارائــه موســیقی تلفیقــی
بــا هویــت ایرانــی تشــکیل داد .اولیــن کنســرت گــروه بهنــا ،دی
مــاه ســال  1385در (ارســباران) برگــزار شــد .در ایــن گــروه ماهــان
میرعــرﺏ (نوازنــده گیتــار) ،کســرا ابراهیمــی (نوازنــده درامــز)،
پورنــﮓ پورشــیرازی (نوازنــده کنتربــاس) و بهرنــﮓ بقایــی (نوازنــده
تــار ،دوتــار ،عــود و دیــوان) حضــور داشــتند .ایــن بــار او بــه ســوی
تجربــهای تازهتــر رفــت .قطعــات ایــن کنســرت در قالــب موســیقی
جــاز انتخــاﺏ شــد کــه ملودیهــای ایرانــی فضــای متفاوتــی بــه آن
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میبخشــید .حضــور ســازهای ایرانــی در ایــن گــروه بــه عنــوان رنگــی
متفــاوت بــا هویــت ایرانــی ،موســیقی نوینــی را ارائــه میکــرد .ایــن
کنســرت کــه اولیــن فعالیــت رســمی گــروه بهنــا بــه شــمار میآمــد،
اولیــن کنســرت راک اســت کــه در ماههــای پایانــی ســال  1385بــا
مجــوز رســمی و در تهــران برگــزار شــد.
»باراد« کﻤی پﺲ اﺯ آﻭیﮋه ﻭ میرا

ﺑــﺎﺭﺍﺩ کــه آلبومــی از یــک گــروه موســیقی راک بــه همیــن نــام بــود
ســه ســال پیــش بعــد از اینکــه بــه بــازار آمــد توجــه همــه عالقهمنــدان
راک را جلــب کــرد امــا عمــر ایــن گــروه کوتاهتــر از آن بــود کــه
آلبومهــای بعــدی آنهــا شــنیده شــود .پویــا محمــودی ،خواننــده و
نوازنــده گیتــار بــاراد ،موســیقی ایرانــی و محلــی را خــوﺏ میشــناخت
و آن زمــان بــا اضافــه کــردن ملودیهــای ایرانــی بــه موســیقی بــاراد
هویــت تــازهای داده بــود .کســری ســبکتکین و آیدیــن نایینــی و آرش
برعکــﺲ او از موســیقی ایرانــی چیــز زیــادی نمیدانســتند ،امــا ســعی
کــرده بودنــد قطعــهای کــه پویــا نوشــته تغییــر دهنــد تــا بــرای یــک
گــروه موســیقی راک قابــل اجــرا شــود .ماجــرا از همیــن جــا و بــه
همیــن ســادگی شــروع شــد و در نهایــت یــک ســال بعــد بــه انتشــار
آلبــوم ﺑــﺎﺭﺍﺩ انجامیــد .کســری ســبکتکین در ایــن بــاره میگویــد:
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«حــدود یــک ســال بــود همدیگــر را میشــناختیم .مــا قصــد تشــکیل
گــروه نداشــتیم .اول دور هــم جمــﻊ میشــدیم و تمریــن میکردیــم.
امــا وقتــی داســتان جــدی شــد فکــر کردیــم یــک گــروه تشــکیل
9
بدهیــم و هــر کســی تواناییهــای خــودش را بــه کار بگیــرد».
نــه بــه شــکلی معمــول ،بســیار اتفاقــی رامیــن صدیقــی ،مدیــر نشــر
هرمــﺲ ،از موســیقی ﺑــﺎﺭﺍﺩ خوشــش آمــد و آن را منتشــر کــرد.
قصــد انتشــار کارهــا نبــود .آنهــا چنــد قطعــه را بــه عنــوان نمونــه کار
نوازندگــی بــرده بودنــد تــا کارشــان را معرفــی کننــد ،امــا کارهــا آن
قــدر خــوﺏ بــود کــه ناشــر تصمیــم گرفــت آن را بهســرعت منتشــر
کنــد ،امــا هنــوز گــروه اســم نداشــت .حقیقــت ایــن بــود کــه بچههــا
هیــچ کــدام فکــر نمیکردنــد بــه ایــن زودی آلبومشــان خریــدار
پیــدا کــرده اســت .اســمش را از روی یــک کتــاﺏ فرهنــﮓ نامهــای
ایرانــی انتخــاﺏ کردنــد .اســمش شــد بــاراد.
بــاراد در ایــن فرصــت تــا زمانــی کــه آلبــوم منتشــر شــود و مدتــی
بعــد از آن موفــق شــد چنــد کنســرت کوچــک هــم برگــزار کنــد.
بعــد از مدتــی کــه از درآمــدن آلبــوم گذشــت ،بچههــای گــروه بــه
فکــر جمــﻊ و جــور کــردن آلبــوم بعــدی افتادنــد .امــا سرنوشــت چیــز
۹

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺑﺎﺭﺍﺩ ،ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻧﻮﺭﯼ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ

ﻓﺎﺭﺳﯽ ) ۱۶ﺩﯼ .(۱۳۸۵
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دیگــری بــرای بــاراد رقــم زده بــود؛ جــای تعجــب نیســت کــه اعضای
گروهــی نتواننــد بــا هــم کار کننــد و تصمیم بگیرنــد از هم جدا شــوند
امــا هیــچ کجــای دنیــا ایــن اتفــاﻕ و جدایــی بــه انــدازه ایــران ســریﻊ
نیســت .عمــر فعالیتهــای گروههــای موســیقی ایرانــی بخصــوﺹ
زیرزمینــی بســیار کوتــاه اســت و تــا گــروه کمــی جــا میفتــد و معرفــی
میشــود ،اعضایــش از هــم خداحافظــی کردهانــد و هــر کــدام کار
دیگــری را شــروع کردهانــد .متاســفانه بعــد از آن آلبــوم اختــالف
ســلیقهها و مشــغلههای فــردی هــر کــدام از نوازنــدگان گــروه آن
قــدر بــود کــه ادامــه کار را مشــکل میکــرد .پویــا کــه بــه موســیقی
ایرانــی عالقــه زیــادی داشــت و همیشــه بــه ایــن فکــر بــود کــه یــک
راک ایرانــی بســازد ،گیتــاری الکتریکــی بــا ده ســیم ابــداع و ســاخت
کــه بتوانــد ربــﻊ پردههــای موســیقی ایرانــی را هــم بنــوازد .او مشــغول
مــزه کــردن تجربههــای تــازه در تلفیــق موســیقی ایرانــی و محلــی
و موســیقی راک بــود .کســری ســبکتکین و آرش مقــدم بــه عنــوان
نوازنــده در کنســرتها و آلبومهــای زیــادی کار کــرده و نوازندگــی
کردهانــد امــا آنهــا هــم اصــراری بــرای ادامــه فعالیــت گــروه بــاراد
و زنــده نــگاه داشــتن نــام آن نداشــتند .کســری بعــد از گــروه بــاراد
مدتــی هــم بــا گــروه اوهــام و شــهرام شــعرباف مشــغول کار شــد امــا
بــه نظــر میآیــد آن فعالیتهــا هــم کمرنــﮓ شــد و ادامــه نیافــت.
آیدیــن نایینــی نیــز از موســیقی فاصلــه گرفــت و بیشــتر بــه کار در
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رشــته گرافیــک مشــغول شــد.
بــا وجــودی کــه اوهــام و بعدهــا گروههایــی مثــل بــاراد و میــرا و
خیلــی از نامهــای گروههــای موســیقی راک کــه ایــن کار را در
ایــران شــروع کــرده بودنــد ،امــروز دیگــر وجــود ندارنــد ،بایــد
اعتــراف کنیــم کــه نقــش تعییــن کننــدهای در راه انداختــن موســیقی
راک در ایــران و انتشــار اولیــن آلبومهــا داشــتند .هــر کــدام از
نوازنــدگان ایــن گروههــا امــروز مشــغول بــه کارهــای دیگــری هســتند
و بــا آن موســیقی کــه روزی جــزو اولیــن قدمهــای موســیق راک در
ایــران بــود فاصلــه گرفتهانــد .امــا نقــش آنهــا را نمیتــوان فرامــوش
کــرد .بــاراد هــم یکــی از همــان آلبومهــا و گروههــای موســیقی بــود
و هســت.
»سرﺧﺲ«

گــروه ســرخﺲ از پیشــگامان جریــان موســیقی آلترناتیــو -راک
فارســی در دهــﺔ  1380ایــران اســت .ایــن گــروه در ســال  1378بــه
وســیله «یــوری آکــوپ» (نوازنــده درامــز) و «پیتــر آکــوپ» ،بــرادرش
(نوازنــده گیتــار بیــﺲ) ،و بهــزاد خیاوچــی (خواننــده) تشــکیل شــد.
در ســالهای  1378تــا  1380اولیــن آلبــوم خــود را بــا عنــوان از
خــاک در اســتودیوی معــروف «بــم» تهیــه و ضبــط کردنــد .آلبومــی
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کــه هیچوقــت بــه طــور رســمی منتشــر نشــد امــا دســت بــه دســت در
زیرزمینهــا و بعدهــا در شــبکههای مجــازی اینترنــت منتشــر شــد.
گــروه ســرخﺲ در اولیــن دورﺓ مســابقات موســیقی زیرزمینــی پایــگاه
اینترنتــی تهــران اونیــو کــه در ســال  1382از طریــق اینترنــت برگــزار
شــد بــا آهنــﮓ «مــرداﺏ» کــه یکــی از آهنﮓهــای آلبــوم از خــاک
بــود شــرکت کــرد و رتبــﺔ چهــارم را بــه خــود اختصــاﺹ داد .در ســال
 1386دومیــن آلبــوم گــروه ســرخﺲ بــا عنــوان مــرداد  85بــه بــازار
آمــد .ایــن آلبــوم بــه طــور زنــده در اســتودیو آفتــاﺏ عاَلمتــاﺏ ضبــط
و بــه وســیله شــرکت بمﺂهنــﮓ منتشــر شــد.
میﻨوس ﻭان ،مﻨﻬای یﻚ

مشــهد ،دومین شــهر بــزرگ ایران ،اینــک در کنار تحــوالت اجتماعی
و فرهنگــی زادگاه هنرمنــدان و موســیقیدانان مــدرن و امــروزی اســت
کــه در ســبکهای گوناگــون ،جنبــش موســیقی نویــن و غیرمتعــارف
ایــران را ایجــاد کردهانــد .از ایــن جریانــات گــروه «منفــی یــک» یــا
« »Minus oneاســت .گروهــی کــه بــا آلبــوم حــﺲ لعنتــی اولیــن
قــدم محکــم خــود را در موســیقی راک ایــران برداشــت و بــا انتشــار
آلبــوم گوزنهــای شــمالی از پیشــگامان و تاثیرگــذاران در رشــد
تکاملــی موســیقی راک فارســی ایــران شــد .هــر دو آلبــوم توســط
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شــرکت «زیرزمیــن» در خــارج از ایــران منتشــر شــد.
ســیامک بغــدادی ،عضــو گــروه منهــای یــک معتقــد اســت آثــار
یــک گــروه برآینــد و بازتــاﺏ احساســات فــردی ،جمعــی و اجتماعــی
اعضــای آن اســت .او میگویــد« :منظــورم آن نقطــه تالقــی اســت؛
نقطــهای کــه ســاز و ملــودی مســعود ،ســاز ســعید و علــی و شــهرام،
کلمــات ســعید و صــدا و آوای مــن و حامــد ،بــه هــم میرســد .جایــی
کــه دیگــه هیــچ کــدام از اینهــا متعلــق بــه کــﺲ خاصــی نیســت و
هــر چــه هســت در قالــب یــک اثــر بــا یــک نــام و تعلــق بــه تنهــا یــک
اســم (منفــی یــک) نمایــان میشــود ».از نــگاه ســیامک بغــدادی،
مســعود در کار خــودش نابغــه اســت و اعتمــاد بــه نفﺲ باالیی داشــت،
او ایدههــای فوﻕالعــاده و حســی قــوی بــه گــروه منتقــل میکنــد.
علــی درامــر خوبــی اســت کــه بــر ســاز خــودش مســلط اســت .ســعید
فیــاﺽزاده ســازش را بهخوبــی میشناســد و پشــتکار باالیــی دارد.
دانــش خــاﺹ ســعید توانایــی در ترانهســرایی یــک نقطــه قــوت بــرای
گــروه محســوﺏ میشــود .شــهرام نیــز بــا تســلط خوبــی بــر ســاز و
نــگاه حامیــش بــه گــروه در حفــﻆ همبســتگی گــروه موثــر اســت و
حضــور نیرومنــد حامــد در کنــار حنجــره خــاﺹ او همــواره گــروه را
بــه ســمت و ســوی خاصــی راهنمایــی کــرده اســت.
بــه گفتــه ســیامک بغــدادی معمــوال آهنﮓهــا توســط ســیامک
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یــا مســعود ســاخته شــده و بــرای گــروه عرضــه ،بعــد در یــک دوره
طوالنــی کامــل میشــود .مســعود رهبــری جریــان تکمیــل و تکامــل
قطعــات را برعهــده دارد .بــه گفتــه ســیامک بغــدادی توانایــی و تجربــه
و تکنیــک ســعید توانایــی و انعطافپذیــری و اعتمــادش بــه گــروه
باعــث محــور شــدن او شــد« .آلبــوم حــﺲ لعنتــی کــه شــروع کار
گــروه بعــد از موزیــک و موزیــک ویدئــو رویــای ایــکاروس بــود ،بــه
شــکل مجموعــهای از کارهــای مســعود و مــن کــه حاصــل تجربیــات
شــخصی مــن و همکاریــم بــا دانیــال بهشــتی بــود جمــﻊ آوری و
منتشــر شــد 10».بعــد از آلبــوم حــﺲ لعنتــی بــود کــه تمرینهــای
گــروه شــکل جدیتــری گرفــت .تمرینهایــی کــه بــا هــدف
اجــرای کنســرت (البتــه بــدون تماشــاچی) انجــام میشــد .ایــن اجــرا
در زمســتان  1389بــا صدابــرداری زنــده ســر صحنــه فیلمبــرداری شــد،
کــه پــﺲ از تدویــن ،بــه شــکل یــک دی وی دی تصویــری آمــاده
پخــش شــد (ویدئــوی شــبه فانتــوم یکــی از آهنگهــای اجــرا شــده
در ایــن اجــرا بــود کــه از برخــی شــبکههای موزیــک پخــش شــد).
ایــن تمرینهــا و اجــرا باعــث شــد کــه گــروه بیشــتر شــکل گــروه بــه
خــودش بگیــرد و موضــوع جدیتــر از قبــل شــود .اتفــاﻕ بزرگتــر
احــداث یــک محــل تمریــن اختصاصــی بــرای گــروه بــود .ایــن
۱۰

 .ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ :ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ ،ﺁﻟﺒﻮﻡ ﮔﻮﺯﻥﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺧﯿﺰﺵ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻐﺪﺍﺩﯼ ) ۳۰ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ .(۱۳۹۱
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موضــوع باعــث آرامــش خاطــر بیشــتر اعضــا شــد کــه بازتــاﺏ آن در
آلبــوم گوزنهــای شــمالی مشــهود بــود.
ســیامک بغــدادی دربــاره وجــه تســمیه نام گــوزن شــمالی بــرای آلبوم
گــروه گفتــه اســت« :در آلبــوم آهنگــی اســت بــه اســم «گوزنهــای
شــمالی» ،وقتــی ضبــط آلبــوم تمــام شــد ،تصمیــم بــر ایــن شــد کــه
نــام اون قطعــه بــه «مــدار شــصت درجــه» تغییــر پیــدا کنــد و اســم
آلبــوم بشــه گوزنهــای شــمالی .عــالوه بــر ایــن کــه گــوزن شــمالی
نشــانهای از قــدرت ،ســازگاری بــا محیــط ،زیبایــی و صفــات دیگــری
هســت ،چرایــی انتخــاﺏ ایــن اســم بــرای آلبــوم رو میشــه از طــرﺡ
جلــد آلبــوم حــدس زد؛ حضــور یــک گــوزن شــمالی در یکــی از
11
خیابانهــای شــهرمان گویــای خیلــی حرفهاســت».
تﻚ آهﻨﮓ »ارتﺶ ﻗاتﻼن« اﺯ آﻟﺒوم گوﺯن شﻤاﻟی

«مثــل نــورﻱ قرمــز و خیــره در دور /مثــل حــﺲ مراقبــت شــدن از
دور /مثــل تهدیــدﻱ کشــنده ،پشــت ســر /مثــل تزریــق فاجعــه در رگ
دســت /. . .انفجــار کاســه ســر ،بــا گلولــه ســرد /پــاره کــردن گلــو ،بــا
دســت /خوردگــﻲ پوســت ،بــا اســید غلیــﻆ /بــارش مــداوم ابرهــاﻱ
مــرگ /. . .مثــل لمــﺲ محــو صــورت مــرگ /مثــل هــارﻱ ،خــوره،
۱۱

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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مثــل انتشــار مــرگ /مثــل کــﻒ کــش آمــدن از پــوزه ســﮓ /مثــل
ارتــش قاتــالن در دل شــهر /. . .وقــت بــاال گرفتــن نفــرت /وقــت
پارهگــﻲ مویــرگ در چشــم /وقــت زل زدن بــه قاتــالن ،در شــهر/
وقــت خــوﺏ سﮓکشــﻲ ،در شــب».
میراﺙ اﺯ پدر

ســیامک بغــدادی از نســل بچههــای راک اســت .او در خانــواده و
در میــان افــرادی بــزرگ شــده اســت کــه همــواره بــا موســیقی راک
ارتبــاﻁ داشــتهاند .زندگــی موســیقایی او بــه میــزان زیــادی متاثــر
از پــدرش و یــک گــروه موســیقی پــدر اســت کــه از آن گــروه
جــز زمزمههایــی زیــر لــب و چنــد عکــﺲ رنــﮓ و رو رفتــه ســیاه
و ســفید چیــزی باقــی نمانــده اســت .گروهــی بــه نــام کاکتــوس
کــه در آن رضــا بغــدادی ،پــدر ســیامک ،نوازنــده درامــز ،حمیــد
جالیریــان نوازنــده پیانــو و کیبــورد و هــادی ودادی نوازنــده گیتــار
بــاس و فریــدون قشــنگی نــوازده گیتــار الکتریــک بــود .آنهــا کارهای
گروههــای بــزرگ دوره خودشــان یعنــی رولینــﮓ اســتونز ،مــودی
بلــوز ،بیتلهــا و دیگــر گروههــا را بازخوانــی میکردنــد و بــه قــول
ســیامک بغــدادی بــه دالیــل مختلــﻒ و ســادهای از هــم پاشــید.
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شﻌر آهﻨﮓ »مدارشﺼت درﺟه« ،سرﻭده سﻌید توانایی

«مــن یــه روزخوابــم /چشــم دوختــه بــه ســقﻒ /ســفید و مــات ،بــا
مردمکهــاﻱ گشــاد O /منفــﻲ /بــا چکمههــاﻱ قهــوهاﻱ /عاشــق
بارونــﻲ و کاله /روزهــاﻱ ســرد /ســینماهاﻱ خالــﻲ ... /مــن یــه قلبــم/
پــر فرمالیــن /. . .مــن یــه یــادم /الﻱ نفتالیــن ... /مــن یــه خشــمم /خیــره
بــه تــو /. . .مــن یــه جرمــم /یــه نفــر کال اشــتباهﻲ /. . .بــا گوزنهــاﻱ
شــمالﻲ ،کاجهــاﻱ ســوزنﻲ ،ماهﻲهــاﻱ آزاد /و اســتخوانهاﻱ مــن
کــه یــﺦ مﻲزننــد /در گذشــتن از مــدار  60درجــه تــو /. . .مــن یــه
فســیلم /فســیل پتروداکتیــل ... /مــن یــه بمبــم /یــه بمــب ســاعتﻲ/. . .
مــن یــه مغــزم /پاشــیده بــه دیــوار ... /مــن یــه تنهایــﻲ /کــز کــرده کنــﺞ
اتــاﻕ /. . .بــا شــارژ گرمــا /از دســتهاﻱ تــو /انحــالل کوههــاﻱ یــﺦ/
اوج ســطحﻲ آﺏهــاﻱ آزاد».
پرﻭژه حﻚ ﻭ هﻤﻜاری برای توﻟید با توﺟه به ﻭاﻗﻌیاﺕ

در ایــن تردیــدی نداریــم کــه در حــال حاضــر ،تنهــا راه دسترســی بــه
موســیقیها و اطالعــات مربــوﻁ بــه یــک گــروه موســیقی غیرمجــاز
کــه خوشــبختانه موفــق شــده اســت بــرای یکــی از آلبومهایــش
مجــوز دریافــت کنــد ،اینترنــت اســت و طبیعتــا بــرای یافتــن خبرهــای
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یــک گــروه اولیــن راه جســتوجوی اینترنتــی اســت .بــه نظــر شــما
نــام «حــک» ( )Hackنــام مناســبی بــرای ایــن گــروه خواهــد بــود؟
مثــل ایــن میمانــد کــه نــام فروشــگاهتان را در یــک مجتمــﻊ فــروش
بگذاریــد «کالهبــردار» و انتظــار داشــته باشــید مــردم بــه شــما اعتمــاد
کننــد .اولیــن اتفاقــی کــه میفتــد ایــن اســت کــه وقتــی شــما نــام حــک
را در اینترنــت جســتوجو میکنیــد ،دههــا آدرس از انــواع هکرهــای
اینترنتــی و شــیوههای هــک کــردن و مقابلــه بــا هــک را خواهیــد
یافــت .مــن مطمﺌنــم کــه اگــر «مانــی صفیخانیــم میخواســت نامــی
مناســب بــرای گــروه و پایــگاه اینترنتــی خــودش انتخــاﺏ کنــد ،در
انتخــاﺏ نــام حــک بیشــتر فکــر مــی کــرد.
حــک در حقیقــت یــک گــروه نیســت ،پــروژه اســت .مثــل پــروژه
ســاخت یــک ســاختمان ،فــردی بــه نــام مانــی صفیخانــی تصمیــم
میگیــرد یــک اثــر تولیــد کنــد .افــرادی کــه اغلــب از بهترینهــای
موســیقی راک کشــور هســتند ،گــرد هــم میآینــد و ایــن پــروژه را که
معمــوال یــک آلبــوم اســت ،تولیــد میکننــد و بعــد ســراﻍ کارهــای
قبلیشــان میرونــد ،تــا پــروژهای دیگــر .تــا بــه امــروز در کارهــای
حــک ،نوازنــدگان گــروه راک ســرخﺲ ،کســری ابراهیمــی ،احســان
خواجــه موالیــی ،مونــا نامــور ،شــهرام شــعرباف و علــی جبرئیلــی
زیــر نظــر مانــی صفیخانــی کــه گاه خــودش را حــک میخوانــد،
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همــکاری کردهانــد .مانــی صفیخانــی ایــن پــروژه را از ســال 1380
آغــاز کــرده و تــا امــروز چهــار آلبــوم در گونههــای آلترناتیــو ،راک
تلفیقــی و راک مترقــی تولیــد کــرده اســت.
تــک تــک افــرادی کــه در پــروژه حــک همــکاری کردهانــد ،معمــوال
کارهــای شــخصی یــا گروهــی خودشــان را بــه طــور مشــخص دنبــال
میکننــد .در حقیقــت حــک یــک شــیوه مدیریــت پــروژه ناشــی از
مدیریــت جدیــد اســت کــه ســعی میکنــد هزینههــای اضافــی تولیــد
را حــذف کنــد .هــر گاه مانــی صفیخانــی تصمیــم میگیرد پــروژهای
را اجــرا کنــد ،افــرادی کــه الزم اســت صــدا میزنــد و بــا همدیگــر
کار را طراحــی و اجــرا میکننــد و نتیجــه آن یــک آلبــوم میشــود و
افــراد دنبــال کارهــای خودشــان میرونــد .مثــال کســری ابراهیمــی در
ضبــط و تولیــد آهنﮓهــا نقــش داشــته ،در حالــی کــه درامــز و ســینته
ســایزر هــم زده اســت .بابــک پنــﺞ تــا از آهنﮓهــا را تولیــد کــرده
و روی آنهــا گیتــار زده اســت .رامیــن پیانــو ،نواختــن ارگ همونــد و
تولیــد آهنــﮓ بــاور کــن را انجــام داد و آلــن ملــودی گیتــار برای ســه
تــا از آهنﮓهــا نوشــت و خــودش آنهــا را اجــرا کــرد .دارا دارایــی
گیتاربــاس روی همــه ترانههــای آلبــوم نواخــت و علــی جبرائیلــی
بــرای آهنــﮓ پایانــی آلبــوم کجــا نــی نواخــت .کار مســترینﮓ آلبــوم
کجــا بــا آرش بــود و ایــن بــه قــول مانــی صفیخانــی از نقــاﻁ برجســته
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آلبــوم کجــا بــه شــمار مــیرود .طــرﺡ روی جلــد هــم مثــل همیشــه بــا
زرتشــت ســلطانی بــود.
حــک تــا بــه امــروز چهــار آلبــوم تولیــد کــرده اســت؛ ﺁﻟﺒــﻮﻡ ﻣــﻦ،
ﺍﻻ ،ﺍﻳــﻦ ﺑــﺮﻑ و ﻛﺠــﺎ؟ کــه آلبــوم ﻛﺠــﺎ موفــق شــده مجــوز بگیــرد و
آلبومهــای دیگــر در اینترنــت بــرای فــروش وجــود دارنــد .اگرچــه
مــن هیــچ آدرســی بــرای دسترســی بــه آلبومهــای ﺍﻻ (یــا ﺍﻻﻩ) و ﺍﻳــﻦ
ﺑــﺮﻑ پیــدا نکــردم و فقــط آلبــوم ﻣــﻦ ( )2006و ﻛﺠــﺎ؟ ( )2011را
یافتــم.
آلبــوم ﺍﻻﻩ دارای نقــاﻁ بــارزی اســت کــه آن را از ســایر آلبومهــای
موســیقی ایرانــی متفــاوت میکنــد .مهمتریــن ویﮋگــی ایــن آلبــوم
تلقیــن حــﺲ بداههنــوازی و بدیههخوانــی مانــی صفیخانــی اســت،
گویــی اجرایــی زنــده اســت .یعنــی همــان چیــزی کــه موســیقی راک
ایرانــی کــم دارد .موســیقی راک ایرانــی بــه نحــوی بایــد بــه مخاطــب
نشــان بدهــد کــه در حــوزه بدیههنــوازی کار میکنــد .زیــرا اســاس
موســیقی در ایــران و همچنیــن موســیقی راک بــر بدیههنــوازی اســت.
نکتــه مهــم دیگــر اســتفاده زیرپوســتی و ﻇریــﻒ از آواهــا و صــدای
ســازهای شــرقی ایرانــی و هنــدی اســت کــه بــه دادن حــﺲ تلفیــق
موســیقی غربــی و شــرقی و ترکیــب ســازهای الکترونیک بــا صداهای
ﻇریــﻒ موســیقی شــرﻕ کمــک میکنــد .همیــن ترکیــب ســازهای
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ﻇریــﻒ و صداهــای ســازهای ایرانــی بــا نواهــای ســازهای الکترونیک
در آلبــوم ﺍﻳــﻦ ﺑــﺮﻑ بــه گــوش میرســد .پیوســتگی آهنﮓهــای
آلبــوم ﺍﻳــﻦ ﺑــﺮﻑ و در هــم رفتــن ترانههــا نیــز از ویﮋگیهــای ایــن
آلبــوم اســت .در حقیقــت خلــق فضایــی وهــم آلــود و پیچیــده اجــازه
داده اســت کــه صفیﺦانــی از اشــعار شــاعر مــورد عالقــه و دوســتش،
مهــرداد فــالﺡ ،بــه جــای متــن آهنﮓهــا اســتفاده کنــد.
کﺠا؟ ،اتﻔاﻗی در ترانهسرایی حﻚ

ترانههــای حــک توانســته اســت فاصلــه میــان شــعر فارســی را کــه
معمــوال بــه دلیــل ســاختار زبانــی آهنــﮓ و ریتــم و ملــودی خــودش را
دارد ،بــا ملــودی راک کــه فاصلــه فرهنگــی و زبانــی بــا شــعر فارســی
دارد ،طــی کنــد .مشــکلی کــه در ترانهســرایی اغلــب یــا بســیاری از
گروههــای راک فارســی وجــود دارد .صفیخانــی کــه خــودش
شــاعر اغلــب ترانههــای حــک و بخصــوﺹ آلبــوم کجا؟ســت ،نیــز بــا
حــﺲ واقعیتــر و محکمتــری میخوانــد ،بــه گونــهای کــه شــعری بــا
ماهیــت و پیچیدگــی شــاعرانه ،در زبــان خواننــده مینشــیند و فاصلــه
شــعر فارســی و موســیقی راک توســط زبــان و لحــن خواننــده طــی
میشــود .در واقــﻊ اتفاقــی کــه در ترانهخوانــی حــک ،کــه طیعتــا
منظورمــان مانــی صفیخانــی اســت میفتــد ایــن اســت کــه کلمــات
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شــاعرانه توســط خواننــده قربانــی آهنــﮓ نمیشــود و تحــت فشــار
آن قــرار نمیگیــرد .در حقیقــت اگــر مشــکل مهــم ترانهســرایی
بــرای موســیقی غیربومــی را در فشــار موســیقی بــر شــعر بدانیــم کــه
همیــن فشــار باعــث میشــود تــا کلمــات «کــش بیاینــد» یــا «تحــت
فشــار قــرار بگیرنــد» رﺥ نمیدهــد .در واقــﻊ وقتــی موســیقی را گــوش
میکنیــم حــﺲ میکنیــم بــا یــک راک درســت ســر و کار داریــم
و اگــر شــعر را جــدا از ترانــه بخوانیــم حــﺲ نمیکنیــم شــعر توســط
موســیقی مــورد بیاحترامــی قــرار گرفتــه اســت.
رابﻄه شﻌر ﻭ موسیقی در راک فارسی

صفیخانــی میگویــد« :ایــن اولیــن تجربــه حــک در زمینــه
ترانهنویســی اســت ،البتــه خــودم دلــم میخواســت کــه لحــن
امروزیتــری داشــته باشــه و شــبیه بــه محــاورات معمــول باشــد .ولــی
نمیدانــم چــرا لحــن کهــن بــه خــودش گرفــت .شــاید بــه همیــن دلیــل
شــبیه بــه شــعر شــده تــا ترانــه .بــه عنــوان اولیــن تجربــه کمــی برایــم
ســخت بــود همــه چیــز را آن طــور کــه الزم اســت کنتــرل کنــم ،در
واقــﻊ فکــرم ایــن نبــود .ولــی آنچــه کــه مســلم هســت بــه مــرور زمــان
و بــا تکــرار ،بیشــتر بــه ترانــه شــباهت پیــدا خواهــد کــرد .فرمــی کــه
در نهایــت دلــم میخواهــد بــه آن برســم .هماهنــﮓ شــدن شــعر و
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موزیــک بــا یــک فرمــت اســتاندارد در قالــب موزیــک معاصــر ایــران
در همــﺔ نســلهای موزیــک از جملــه راک ،بــرای همهمــان کار
ســختی بــوده ،و نتیجــﺔ کارهــا هیچوقــت کامــل و بیایــراد نبــوده
و نیســت ،در صورتــی کــه در موزیــک ســنتی ایــران چنیــن مشــکلی
وجــود نــدارد ،یعنــی همــه اجــزا بــا هــم در هماهنگــی کامــل هســتند،
و درســت شــنیده میشــوند .خــب ایــن اتفــاﻕ مســیر طوالنــی را طــی
کــرده و زمــان زیــادی بــرده تــا بــه نقطــه فعلــی برســد .جــای گــذر
ایــن زمــان را بــرای موزیــک معاصــر هــم بایــد بــاز گذاشــت تــا بــه
مــرور بــه یــک فرمــت اســتاندارد تبدیــل شــود .یکــی از اشــکاالتی
کــه میشــود راجــﻊ بــه آن حــرف زد مربــوﻁ اســت بــه هجــای اشــتباه
کلمــات ،بــدون در نظــر گرفتــن ســیالﺏ مخصــوﺹ بــه هــر کلمــه
خــاﺹ ،کــه بــه صــورت طبیعــی در هــر کلمــه وجــود دارد ،منظــورم
وجــود ریتــم مخصــوﺹ بــه هــر لغــت اســت .مثــال یــک لغــت چهــار
بخشــی را نمیشــود در یــک بخــش ادا کــرد .بهتــر بگــم ریتــم بایــد
بــر اســاس ســیالﺏ طبیعــی موجــود در هــر کلمــه ســاخته شــود .کاری
کــه معمــوال بــر عکــﺲ انجــام شــدنش باعــث نامفهــوم شــدن کلمــه
میشــود .یعنــی تغییــر هجــای کلمــه بــر اســاس اکســنتهای موجــود
در ریتــم .از طرفــی توجــه بــه بخــش آهنگیــن کلمــه اســت کــه فــراز
و نشــیب خــاﺹ خــودش را دارد .وقتــی کلمــه «زیبــا» ادا میشــود ،در
بخــش اول کمــی فــرود و در بخــش دوم فــراز میشــنویم ،منظــورم
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وجــود ملــودی مخصــوﺹ در هــر لغــت اســت .کاری کــه بــر عکــﺲ
انجــام شــدنش باعــث از بیــن رفتــن مفهــوم حســی لغــات میشــود .من
فکــر میکنــم ایــن مشــکل زمانــی پیــش میآیــد کــه از فرمتهــای
مخصــوﺹ بــه زبانهــای دیگــر بــه جــای فارســی اســتفاده میکنیــم،
مثــال فرمتــی کــه بــر اســاس ســیالﺏها و آواهــای موجــود در زبــان
انگلیســی درســت شــده و مخصــوﺹ بــه آن ادبیــات اســت ،بــا
ســاختاری کامــال متفــاوت .چیــزی کــه بــه آن گفتــه میشــود فشــار
دادن شــعر در قالــب موزیــک بــدون درک کار کــردش در ریتــم و
12
ملــودی ،کــه کامــال ًدرســت اســت».
«حــک هــم مثــل همــه گروههــا ایــن ضعــﻒ را داشــته و دارد ،هــر
چنــد بهتــر شــده ،ولــی هنــوز جــا دارد تــا بــه یــک فرم ایــدهآل برســد.
تولیــد اولیــن آلبــوم حــک را کــه شــروع کردیــم (ﺯﻳــﺮ ﭘﻮﺳــﺘﻢ) ،برای
انتخــاﺏ شــعرها از دوســت خوبــم ،مهــرداد فــالﺡ ،کمــک گرفتیــم
و بــه لطــﻒ مهــرداد در نهایــت از کتاﺏهــای شــعر خــودش اســتفاده
کردیــم ،اشــعار مهــرداد خیلــی خاﺹ هســتن؛ اســتفاده از شــعر مهرداد
تبدیــل شــد بــه یکــی از مهمتریــن چالشهــای مــن و کســری .روزهــا
و ماههــا داشــتیم ســعی میکردیــم کــه رابطــه ایــن دو را کشــﻒ
کنیــم ،بــدون اینکــه ســاختار کلــی شــعر دســتخوش تغییــر بشــود .ایــن
۱۲

 .ﺩﺭﺧﺸﺎﻥﺗﺮﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،۱۳۹۰ﺁﻟﺒﻮﻡ ﮐﺠﺎ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﮏ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯽ

ﺻﻔﯽﺧﺎﻧﯽ ،ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ )ﺍﻭﻝ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ .(۱۳۹۱
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چالــش نقطــه عطفــی بــود بــرای اینکــه امــروز ایــن کار را در مقایســه
13
بــا چنــد ســال پیــش کمــی بهتــر انجــام بدهیــم».
موسیقی حﻚ چگونه به »کﺠا« می رﻭد؟

در ســال  1390گــروه حــک گرایشــی بومــی از موســیقی راک را در
آلبومــی ارائــه دادنــد کــه «کجــا» نــام گرفــت .ایــن آلبــوم نتیجــه 15
ســال تاریــﺦ و تجربــه موســیقی راک در ایــران اســت .پانــزده ســال
کوشــش هنرمنــدان جــوان بــرای کشــﻒ فرمــول موســیقایی ویــﮋهای
کــه بتواننــد موســیقی راک را ایرانــی کننــد .ایــن آلبــوم نتیجــه تحــول
 15ســال موســیقی راک ایــران اســت .مانــی صفیخانــی در پاســﺦ
بــه ایــن ســوال کــه چــه کســانی در آلبــوم ﻛﺠــﺎ؟ همــکاری کردنــد
و چــه نــوع همکاریهایــی انجــام دادنــد ،گفــت« :بازتــاﺏ تاریــﺦ
موزیــک راک ،جــاز ،فیــوژن (تلفیقــی) ،و بــه طــور کلــی موزیــک
معاصــر فارســی نــه تنهــا در ایــن آلبــوم کــه در همــه تولیدهــای دیگــه
هــم بــه وضــوﺡ شــنیده میشــه ،کــه برگرفتــه از همیــن پانــزده بیســت
ســال و بازخــورد زحمــات موزیســینهای بااســتعداد و تاثیرگــذاری
مثــل آرش میتویــی ،شــاهرﺥ ایزدخــواه ،بابــک آخونــدی ،فــرزام
رحیمــی ،کســری ابراهیمــی ،انــوش و کســری ســبکتکین ،شــهرام
۱۳

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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شــعرباف ،رامیــن بهنــا ،بهــزاد و بابــک خیاوچــی ،پویــا محمــودی،
رضــا مقــدس ،آگاه بهــاری ،فــرزاد گلﭙایگانــی ،پویــا نیکپــور،
دارا دارایــی ،یــوری و پیتــر اکــوپ ،هومــن ناصــری ،بچههــای بــا
حــال بالگــرد ،127 ،کیوســک ،علــی عزیزیــان ،عینــی کیــوان شــکوه،
پــدرام درخشــانی ،رضــا ابایــی ،هومــن جاویــد ،همایــون نصیــری،
علــی رحیمــی ،کــوروش ،کاوه و کامیــل یغمایــی ،ســارا نائینــی،
بابــک ریاحیپــور ،پیتــر ســلیمانی و و و ...بــوده و خواهــد بــود.
بعضــی پیوســته و بعضــی بــا فاصلــه در ایــن ســالها فعالیــت کردنــد
و در تولیــد ایــن همــه آلبومهــای اســتودیوئی ،انــواع موزیــک و
اجراهــای زنــده شــرکت داشــتند .درســته ،موزیــک امــروز بــی شــک
تاثیرگرفتــه از کارنامــه کاری همــه ایــن افــرد بااســتعداد ».او ادامــه
میدهــد جــر آرش میتوئــی ،دارا دارائــی ،کســری ابراهیمــی و بابــک
آخونــدی« ،انــرژی و ســلیقﺔ ســه موزیســین خــوﺏ دیگــه هــم در ایــن
آلبــوم بهخوبــی شــنیده میشــه ،مثــل رامیــن بهنــا ،آلــن بارســخیان و
14
علــی جبرائیلــی».
عﺒدی بﻬرﻭانفر ﻭ گرﻭه ماد

در دی مــاه  1379گــروه مــاد تاســیﺲ شــد .فکــر شــکلگیری یــک
۱۴

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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گــروه راک از ســال  1377در ذهــن عبــدی بهروانفــر بــود کــه پــﺲ
از برگشــت بــه مشــهد و اجــرای یــک کنســرت بــا همــکاری ســعید
معقــول (درامــز) و ســعید بیاتــی -گروهبــان ( -110باریتــون) در همان
ســال و بعــد از آشــنایی و تمریــن بــا نوازندگانــی مختلــﻒ در مشــهد،
در ســال  1378تحقــق یافــت.
بــه ترتیــب علــی ،نویــد ،ســامان و محســن بــه وی پیوســتند و گــروه
در ســال  1379بــا نــام «مــاد» (بــه معنــای لجــن) و بــا ایــن اعضــا
شــکل گرفــت :علــی باغفــر (درامــز) ،نویــد اربابیــان (بــاس گیتــار)،
ســامان رجبــی (کیبــورد و گیتــار) ،محســن نامجــو (ســه تــار و آواز)
و عبــدی نوازنــده گیتــار ،هارمونیــکا و آواز در ایــن گــروه بــه ایجــاد
ســر و صــدا از ســاعت  10صبــح تــا  2شــب در خانــهای متــروک در
مشــهد میپرداختنــد .ســر و صدایــی کــه پــﺲ از دو ســال تبدیــل بــه
موســیقی گــروه شــد .بــه ایــن شــکل اعضــای گــروه بــه یــک نــوع
زندگــی همــراه بــا موســیقی مشــغول شــدند .از ابتــدا نــوع تمرینهــا،
نوازندگــی ،آواز و ســﭙﺲ آهنگســازی در گــروه بــه صــورت یــک
تجربــه جمعــی اجــرا میشــد کــه قســمت زیــادی از آن ناشــی از
موقعیــت زمانــی بــود کــه اعضــای گــروه در آن قــرار داشــتند .پــﺲ از
دو ســال تمریــن و شــکلگیری چنــد قطعــه ،گــروه مــاد اولیــن اجــرای
خــود را در ســالن گلســتانه بــه سرپرســتی عبــدی بهروانفــر برگــزار
447

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

کــرد .ســه شــب اجــرا در ســال  1381صــورت گرفــت کــه بــا وجــود
گمنــام بــودن اعضــای گــروه از شــب دوم اجــرا اســتقبال خوبــی بــه
عمــل آمــد .در شــب ســوم گلســتانه آهنــﮓ «رفتــم ســر کوچــه» بــه
عنــوان یــک آهنــﮓ خــارج از برنامــه اجــرا شــد کــه در واقــﻊ قدمــی
بــرای اجــرای کنســرت بعــدی و در نتیجــه شــکلگیری آهنﮓهــا
بــود .تــا ایــن تاریــﺦ اعضــای گــروه بــا اســتفاده از آموختههــای
یکدیگــر بــرای رســیدن بــه شــکلی از تلفیــق راک و موســیقی ســنتی
ایــران کوشــیدند کــه بدیــن منظــور از تجربههــای مختلفــی همچــون
کاور کــردن قطعــات کالســیک راک ،بلــوز ،کانتــری و تلفیــق آن
بــا موســیقی آوایــی و ردیﻒهــا و دســتگاههای ایرانــی و موســیقی
محلــی ایــران اســتفاده میشــد ،در عیــن حــال ایــن نــوع آهنگســازی
تجربــی بــا تجربههــای شــخصی زندگــی هــر یــک از افــراد گــروه
نیــز تلفیــق شــده بــود.
پــﺲ از کنســرت اول تمرینهــا و بــه تبــﻊ آن نــوع آهنگســازی بــا
عــدم حضــور محســن و برگشــت او بــه تهــران ادامــه داشــت و بــه
ســمت خالصتــری از موســیقی راک و ریشــههای آن در بلــوز و
جــاز نزدیــک میشــد .در ایــن زمــان بــود کــه عبــدی بــا مصطفــی
یــاوری آشــنا شــد .او بــه عنــوان شــاعر و ترانهســرا بــه گــروه پیوســت.
آموختههــای مصطفــی و نزدیکــی ســنی و بــه تبــﻊ آن نــوع تجربههــای
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شــخصی او تاثیــری بســیار در نــوع ترانههــای گــروه مــاد گذاشــت.
خیلــی از ترانههــا در ضمــن تمریــن و بــه صورتــی کامــال بداهــه اجــرا
میشــد کــه بعدهــا بــه صــورت یکــی از مشــخصههای اصلــی گــروه
حتــی در نوازندگــی نیــز تبدیــل شــد .در ایــن مــدت ســروش مقــدم
هــم بــه عنــوان نوازنــده فلــوت بــه گــروه پیوســت .بــا گرفتــن مجــوز
اجــرای کنســرت راک در شــهریور ســال  1382در ســالن هــالل احمر
گــروه بــرای دومیــن بــار بــه روی ســن رفــت .دو روز قبــل از برگزاری
اجــرا محســن بــه گــروه پیوســت .در شــب اول اجــرا ،بهرغــم حضــور
پلیــﺲ ،نیروهــای انصــار بــه قصــد تعطیلــی کنســرت بــه داخــل ســالن
هجــوم آوردنــد امــا گــروه محکمتــر و هماهنﮓتــر اجــرای خــود را
بــه پایــان رســاند .شــب دوم و ســوم اجــرا بــا حکــم قاضــی و بــه دالیــل
نامعلــوم برگــزار نشــد.
آهﻨﮓ »ﻭاﻕ ﻭاﻕ سﮓ« در پایان برنامه اﺟرا شد

گام بعــدی گــروه ضبــط «واﻕ واﻕ ســﮓ» در اســتودیو موجنــو
تهــران بــرای شــرکت در ســومین جشــنواره ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ بــود کــه
ایــن آهنــﮓ بــه مقــام نهــم رســید .دلیــل اصلــی انتخــاﺏ ایــن آهنــﮓ
بــرای ضبــط ،نزدیکــی زیــاد آن بــه نــوع زندگــی اعضــای گــروه و
نــگاه آنهــا در آن ســالها بــه اطــراف خــود و بــاز هــم تلفیــق آن بــا
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حــوادث اتفــاﻕ افتــاده بــرای گــروه در آن زمــان بــود کــه بــا اجــرای
عبــدی بهروانفــر (گیتــار -بــاس -آواز) علــی باغفر(درامــز) و محســن
نامجــو (آواز) انجــام شــد .عبــدی ،محســن و علــی در ضبــط ایــن
آهنــﮓ تجربــه دیگــری را در نوازندگــی و خوانــدن و ممــزوج شــدن
آن بــا آواهــای ایرانــی و حقیقــت زندگــی آن زمــان ارائــه دادنــد کــه
بعدهــا بــه عنــوان یکــی دیگــر از عناصــر اصلــی شــکل گیــری قطعــات
اریجینــال توســط گــروه شــد.
بعــد از آن گــروه بــا وجــود ممنوعاالجــرا بــودن در خراســان
اجرایــی رســمی بــه مــدت دو شــب در بیرجنــد داشــتند .شــب دوم
عبــدی بــه مشــهد برگشــت و رضــا رجبــی جــای او گیتــار زد .در
ایــن مــدت بــه دلیــل متمرکــز نبــودن نوازنــدگان گــروه بــه موســیقی
مــاد و مشــغول بــودن در چنــد گــروه (پــاپ) خلﺌــی جبرانناپذیــر در
کار گــروه ایجــاد شــد .پــﺲ از آن گــروه بــه اســمی تبدیــل شــد بــا
نوازندههــا و خوانندههــای مختلــﻒ کــه در تابلــوی گــروه مــاد بــه
اجــرا میپرداختنــد .حاشــیههایی کــه بعــد از ایــن اجــرا گــروه را
فــرا گرفــت باعــث شــد اعضــا مدتــی از هــم فاصلــه داشــته باشــند.
امــا عبــدی مدتــی بعــد بــه همراهــی نویــد اربابیــان و مهــدی عزیــزی
(درامــز) بــه تمریــن بــه قصــد اجــرا پرداختنــد کــه نتیجــه آن اجرایــی
در ســالن ابــن ســینا مشــهد و بــه درخواســت انجمن اســالمی دانشــکده
450

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

پزشــکی شــد .اجــرای گــروه در جمــﻊ گروههــای شــرکتکننده،
از گروههــای موســیقی پــاپ گرفتــه تــا اجــرای محمــد یگانــه (دو
تــار نــواز) شــکلی خالــص تــری از موســیقی از گــروه مــاد بــود کــه
بــا وجــود توجــه و در عیــن حــال عجیــب بــودن نــوع اجــرا بــرای
مــردم اعضــای گــروه پــﺲ از چهارمیــن آهنــﮓ و بــه درخواســت
کامــال محترمانــه رییــﺲ ســالن بــه پاییــن هدایــت شــدند .ایــن آخریــن
اجــرای گــروه در مشــهد بــود و پــﺲ از آن عبــدی بــه تهــران رفــت.
در مــدت دو ســال اقامــت عبــدی در تهــران و بــه پیشــنهاد محســن،
گــروه ،محســن نامجــو را بــرای ضبــط ﺗﺮﻧــﺞ ،آلبومــش ،همراهــی کرد
کــه اولیــن تجربــه گــروه در ضبــط یــک آلبــوم بــود کــه دو ســال بعــد
از ضبــط آن در اســتودیو رهگــذر تهــران مجــوز پخــش گرفــت.
بعــد از آن عبــدی بــه ارمنســتان رفــت .اقامــت یــک ســاله وی در
ارمنســتان و شــرایط جدیــد بــه ضبــط آلبــوم ﺷــﻠﻤﺮﻭﺩ توســط عبــدی
بــا همراهــی (نویــد ،علــی ،پویــان قنــدی و مســعود فیــاﺽزاده)
انجامیــد کــه بــه دلیــل دوری از ایــران گــردآوری آن یــک ســال بــه
طــول انجامیــد .البتــه ایــن تاخیــر ،تاثیــری مثبــت در بــه وجــود آمــدن
محتوایــی واقعــی داشــت کــه بــاز هــم از تجربههای شــخصی او ناشــی
بــود .ایــن آلبــوم در اســتودیوئی در مشــهد و توســط داریــوش دانــش
نیــا (صدابــردار) ،دوســت قدیمــی عبــدی ،تولیــد شــد کــه نزدیکــی
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زیــاد او و همراهــی وی از ابتــدای فعالیتهــای گــروه مــاد باعــث شــد
داریــوش نیــز بــا آموختههــای ایــن ســالها تجربههایــی جالــب را
در زمینــه نــوع و کیفیــت ضبــط آن بــه عمــل آورد .از مشــخصههای
اصلــی ایــن ضبــط همزمــان آن اســت کــه بــه طــور ســاده میتــوان
آن را نزدیکتــر بــه زندگــی واقعــی دانســت کــه مشــخصه اصلــی
کارهــای گــروه تــا بــه آن روز بــوده اســت .اجــرای تابســتان 1386
نیــز کــه بــا نوازندگــی عبــدی بهــروان (گیتــار آکوســتیک ،آواز)،
محســن نامجــو (ســه تــار ،آواز) و احســان زارع قشــالقی (تمبــک) در
ارمنســتان انجــام شــد شــکل تــازهای از اجــرا را بــرای گــروه مــاد بــه
ارمغــان آورد .ایــن اجــرا بــه صــورت کامــال بداهــه و بــدون تمریــن بــه
مــدت ســه شــب و همراهــی قابــل تحســین احســان صــورت گرفــت.
ایــن ســازبندیهای گوناگــون و روﺡ اصلــی شــکل گرفتــه در طــول
یــک دهــه ،هــدف تعییــن شــده مــاد را ثبــت کــرده اســت .در ایــن
مــدت هــر یــک از اعضــای گــروه بــه فعالیتهــای مســتقل خــود
ادامــه دادهانــد و بارهــا بــا عنــوان گــروه مــاد در کنــار یکدیگــر بــه
اجــرای موســیقی پرداختهانــد کــه دیگــر نوعــی نگــرش واحــد و
موســیقایی را بــرای مــاد و مخاطبــان آن بــه ارمغــان آورده اســت.
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گرﻭه ﺧاک

گــروه راک خــاک یــا گــروه خــاک راک را کــه در ســال 1374
( )1995در آلمــان تشــکیل شــد ،از نخســتین گروههــای راک فارســی
پــﺲ از انقــالﺏ ایــران میتــوان بــه شــمار آورد .ایــن گــروه از ســال
 1995بــا حضــور خدایــار بهمنــی (نوازنــده درامــز و پرکاشــن)،
افشــین طهماســبی (گیتــار و پیانــو) ،شــهریار خاتــم (خواننــده و
نوازنــده گیتــار) و کنســتانتینوس کوســتیﺲ (نوازنــده بــاس) کارشــان
را آغــاز کردنــد .از ســال  2002کنســتانتینوس کوســتیﺲ گــروه را
تــرک کــرد و در ســال  2006نوفیتــوس اســتفانو بــه عنــوان نوازنــده
گــروه و درک ویشــتریش از ســال  2009کــه نوازنــده گیتــار بــود بــه
گــروه آمــد تــا گیتــار بنــوازد و شــهریار خاتــم از گــروه رفــت .گــروه
خــاک از نخســتین گروههــای فارســی زبــان پــﺲ از انقــالﺏ اســت
کــه اعــالم کــرده اســت موســیقی راک میخوانــد .تــا پیــش از ایــن
گــروه متنهایــی را بازخوانــی میکــرد ولــی پــﺲ از مدتــی گــروه
خــاک عــالوه بــر کار راک ،بــه موســیقی آلترناتیــو و فولــک هــم
پرداخــت و ترانههــای خــود را بــه فارســی خوانــد.
خدایــار ،افشــین و شــهریار کــه از ســال  1990بــا هم آشــنایی داشــتند،
پیــش از گــروه خــاک گــروه دیگــری بــه نــام «مشــتق صفر» 15تشــکیل
۱۵

Integrqnt Zero .
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دادنــد .ســبک ایــن گــروه آلترناتیــو راک و متنهــای آن بــه زبــان
انگلیســی بــود .گــروه در ﺃن زمــان فعالیتهــای متعــددی داشــت
ماننــد شــرکت در فســتیوالهای مختلــﻒ راک در آلمــان ،اجــرا بــرای
ایســتگاههای مختلــﻒ رادیویــی ،اجراهــای متعــدد بــرای برنامههــای
فرهنگــی هنــری و ...فعالیــت گــروه خــاک در ســال  1995بــا پیشــنهاد
خدایــار بهمنــی مبنــی بــر اجــرای موزیــک راک بــا اســتانداردهای
جهانــی بــه صــورت حرفــهای و بــا زبــان فارســی آغــاز شــد .گــروه
کار خــود را تــا ســال  ،2003بــا انتشــار دو آلبــوم و اجــرای بیــش از
 200کنســرت درکشــورهای مختلــﻒ اروپــا از قبیــل آلمــان ،هلنــد،
ســوییﺲ و ...ادامــه داد .پــﺲ از ســه ســال وقفــه ،گــروه خــاک دوبــاره
فعالیتهــای خــود را از ســال  2006از ســر گرفــت و در  2006در
جشــنوارهْ میــان کهکشــانی موســیقی ایرانــی در شــهر زنــدام 16هلنــد
شــرکت کــرد.
گــروه خــاک در آذرمــاه  1389آلبــوم آخــرش را بــه نــام آغــاز منتشــر
کــرد .آخریــن تــور گــروه خــاک در اروپــا از بهــار  1390آغــاز
شــد .گــروه خــاک آلبومهــای عاشــقم بــاش ( ،)1999اجــرای زنــده
( ،)2001بنبســت اندیشــه ( ،)2006تــک آهنــﮓ «خیــام» ( )2008و
«آغــاز» ( )2009را منتشــر کــرده اســت.
۱۶

Zandam .
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رادیو تﻬران

رادیــو تهــران یــک گــروه آلترناتیــو راک اســت کــه از گروههــای
مهــم پــاپ راک دهــه  1960ماننــد بیتلهــا ،هــو و کینــک 17تاثیــر
گرفتــه اســت .در آلبــوم ﺭﺍﺩﻳــﻮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ  88تاثیــر برخــی از گروههــای
راک انگلیســی مثــل کولــد پلــی 18یــا جیمــز بالنــت 19را هــم میتــوان
دیــد .شــاید مهمتریــن ویﮋگــی گــروه رادیــو تهــران ایــن اســت کــه
همنشــینی ترانههــا بــر موســیقی چنــان اســت کــه متوجــه نمیشــویم
داریــم موســیقی راک گــوش میکنیــم .شــاید ســوال کنیــد کــه «آیــا
بایــد متوجــه شــویم کــه داریــم موســیقی راک گــوش میکنیــم؟»
پاســﺦ بــه ایــن ســوال منفــی اســت .اصــال .هیــچ لزومــی نــدارد.
اتفاقــا مــا وقتــی متوجــه میشــویم کــه داریــم راک فارســی گــوش
میکنیــم کــه یــک چیــزی اشــکال داشــته باشــد ،مثــال ترانــه در
موســیقی ننشســته باشــد یــا موســیقی ســاز جدایــی از شــعر بزنــد .مثــل
بســیاری از فیلمهــای آوانــگارد کــه مــا متوجــه آوانــگارد بــودن آنهــا
میشــویم ،چــون یــا فیلمبــرداری اشــکال دارد ،یــا بازیهــا درســت
نیســت ،یــا فیلــم خــوﺏ تدویــن نشــده اســت .گــروه رادیــو ایــران
موفــق شــده موســیقی و شــعر فارســی را همســاز و همخــوان کنــد.
۱۷

The Kink .

۱۹

James Blunt .

۱۸

Cold Play .

455

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

خیلــی از بچههــای گروههــای راک فارســی حســام گرشاســبی 20را
میشناســند ،در هــر اتفاقــی کــه در موســیقی راک ایــران در ایــن
ســالها افتــاده اســت ،او همیشــه یــا در حــال ســازمان دادن اتفاقــی
بــوده ،یــا در حــال جمــﻊ و جــور کــردن گروهــی ،یــا داشــته پشــتوانه
مطبوعاتــی فــالن جشــنواره موســیقی را آمــاده میکــرده اســت .البتــه
همــه ایــن اتفاقــات در تهــران میفتــاد؛ زمانــی که حســام گرشاســبی در
تهــران زندگــی میکــرد .او فرزنــد غفــور گرشاســبی ،از نماینــدگان
ســابق مجلــﺲ شــورای اســالمی اســت که جــزو اولیــن نفراتی بــود که
بــه عنــوان یــک انقالبــی مذهبــی وارد عرصــه روزنامهنــگاری مســتقل
شــد .بعــد از جنبــش اصالحــات غفــور گرشاســبی مدیــر مســوول
روزنامــه اصــالﺡ طلــب ﻋﺼــﺮﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ بــود .حســام گرشاســبی ایــن
روزهــا همــراه بچههــای گــروه رادیــو تهــران در لنــدن مســتقر اســت.
علــی عظیمــی آهنگســاز ،ترانهســرا ،نوازنــده گیتــار و خواننــده اصلــی
گــروه اســت و حســام نوازنــده گیتــار بیــﺲ ،پــدرام افشــین نوازنــده
گیتــار و پیــام هاشــمی نیــز نوازنــده درامــز از دیگــر اعضــای ثابــت
گــروه هســتند.
اولیــن آلبــوم موســیقی گــروه رادیــو تهــران بــه نــام  88از ده آهنــﮓ
تشــکیل شــده کــه ترانههــای آنهــا از نوشــتههای قدیمــی و جدیــد
۲۰

 .ﺣﺴﺎﻡ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﻘﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺫﮐﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ

ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩ .ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﺻﻔﺎ ﻭ ﺑﺎﻣﺮﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
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علــی عظیمــی اســت .شــعرها همــه بــه زبــان فارســی اســت و گــروه
رادیــو تهــران موفــق شــده تــا ایــن اشــعار را بهخوبــی بــا موســیقی
راک همــاوا کنــد .نــام آهنﮓهــای آلبــوم  88چنیــن اســت« :بهــار»،
«اشــتباه»« ،همیشــه»« ،تمــوم چیزهــا»« ،گالیــه»« ،صبر کن»« ،عاشــقانه»،
«تــو نمیدونــی»« ،تعطیــالت» و «خواﺏنمــا».
آهنﮓهــای «عاشــقانه»« ،بهــار» و «تمــوم چیزهــا» از جملــه
تکآهنﮓهــای برتــر ایــن مجموعــه هســتند .در آهنــﮓ «عاشــقانه»
کــه موســیقی آرام ،تنظیمــی ســاده بــر پایــه اجــرای زنــده گیتــار
آکوســتیک دارد« ،ریحانــه انصــاری» بــا علــی عظیمــی همخوانــی
میکنــد .ایــن قطعــه از قطعــات بســیار شــنیدنی و جــذاﺏ ایــن آلبــوم
اســت .آهنﮓهــای «بهــار» و «تمــوم چیزهــا» در کنــار قطعــات دیگــر
ایــن آلبــوم از ســاختاری ســختآواتر بــا نوســانات ملودیــک تنــد و
محــرک تنظیــم شــدهاند کــه آوای وجــدآوری را ایجــاد کردهانــد.
محتــوای ترانههــای ایــن آلبــوم ،عمدتــا روایــات زندگــی شــخصی
علــی عظیمــی بــا ترکیبــی ســاده و امروزیســت .از احساســات عاشــقانه
و ســرخورده نوجوانانــه گرفتــه تــا روزمرگــی و پوچــی روال کار و
زندگــی ،مفاهیمــی هســتند کــه در موســیقی رادیــو تهــران میتــوان
شــنید .موضوعاتــی کــه هــر انســان شهرنشــین امــروزی بــا آنهــا دســت
و پنجــه نــرم میکنــد .بــا ایــن حــال آلبــوم  88مجموعــهای متکــی
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بــه موســیقی اســت و قالــب موســیقایی و ترکیبــات آوایــی آن وزنــه
ســنگینتری نســبت بــه محتــوا دارد .موســیقی ایــن آلبــوم پرفــراز و
نشــیب اســت و همیــن موضــوع موســیقی رادیــو تهــران را در آلبــوم
 88شــنیدنی کــرده اســت.
قطعههــای آلبــوم فقــط بــر اســاس ردیﻒهــا و ترکیببندیهــای
راک در شــکلی بههــم پیوســته و یکنواخــت تنظیــم نشــدهاند ،بلکــه
بــا ترکیبهــای ریتمیــک محــرک و ملودیهــای جــذاﺏ در کنــار
چرخــش موضوعــات مختلــﻒ ترانههــا آلبومــی جــذاﺏ و مردمپســند
خلــق کــرده اســت .از ویﮋگیهــای مهــم ایــن آلبــوم احســاس اجــرای
زنــده در آن اســت کــه همیــن بــه ترانههــا جــان میبخشــد .برخــی
معتقدنــد کــه کار رادیــو تهــران متاثــر و حتــی بــه لحــاﻅ موســیقی و
محتــوا متاثــر از آلبــوم ﻣــﺮﺩﺍﺩ  85گــروه ســرخﺲ اســت.
اﻭهام ،اند راک

اوهــام ،موضــوع کتــاﺏ بعــدی مــن اســت .21پــﺲ فقــط مــروری
۲۱

 .ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﺩﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﻭ

ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ ﺩﺭﺑﯿﺎﻭﺭﻡ ،ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺩﺭﺑﯿﺎﻭﺭﻡ .ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﺘﺎﺏ

ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺭﺍ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺁﻣﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﻧﺎﺷﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ  ۲۰۰ﺻﻔﺤﻪ ،ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺏ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﮐﺘﺎﺏ

ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﳕﯽﮐﻨﯽ؟ ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻭ ﮐﻢﮐﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۶۰۰ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
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ســاده بــر کار گــروه اوهــام و شــهرام شــعرباف میکنیــم .گــروه
اوهــام جدیتریــن گــروه موســیقی راک ایرانــی اســت کــه در
اولیــن کارهایــش در ایــران هــواداران بســیاری یافــت و بــا اســتفاده از
تکنولــوژی دیجیتــال موفــق شــد بــا جمــﻊ هوادارانــش مواجــه شــود.
گــروه در ســال  1378در شــرایط سیاســی خــاﺹ کشــور تشــکیل
شــد ،شــهرام شــعرباف لجوجتریــن و جدیتریــن عضــو گــروه
اصــرار عجیبــی داشــت کــه بــا همــه موانعــی کــه رو در رویــش بــود
بجنگــد .موانعــی کــه هــم طبیعــی و هــم عجیــب بــود .او از شــعر
حافــﻆ بــرای ترانههــای راک اســتفاده کــرد و متهــم شــد شــعر حافــﻆ
را آلــوده کــرده اســت .شــعر حافــﻆ کــه بــا همــه گونههــای موســیقی
ایرانــی خوانــده شــده ،از موســیقی ســنتی تــا موســیقی کالســیک ،تــا
پــاپ ،تــا جــاز ،تــا کوچــه بــازاری و هــر چــه فکــرش را بکنیــد ،تنهــا
شــکلی کــه ندیــدم از حافــﻆ اســتفاده شــود بــرای رپ و هیﭗهــاپ
اســت .شــهرام شــعرباف از حافــﻆ بــرای راک اســتفاده کــرد .تنهــا هم
ایــن کار را نکــرد ،بلکــه بــا شــاهرﺥ ایزدخــواه و بابــک ریاحیپــور،
اعضــای دیگــر گروهــش ،ایــن کار را کــرد .آلبــوم اولشــان بــا
نــام کامــال حافظانــه ﻧﻬــﺎﻝ ﺣﻴــﺮﺕ بــه وزارت ارشــاد رفــت .وزارت
ارشــاد ابتــدا مجــوز نــداد .البتــه تــا انتهــا هــم مجــوز نــداد ،ولــی بعــد
از اولیــن پاســﺦهای منفــی شــعرباف بهشــدت بــر مواضــﻊ خــودش
ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺎﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺎﻣﺠﻮ ﻭ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﻭ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺭﺍ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ
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مانــد .یــک اتفــاﻕ عجیــب ارشــاد را بــر نــدادن مجــوز مصــر کــرد
و آن گروههــای بســیار فراوانــی بودنــد کــه در حمایــت از اوهــام
از ارشــاد میخواســتند مجــوز آلبــوم را بدهــد .آنهــا جــز اینکــه
موســیقی راک را بــرای شــعر حافــﻆ غربــی میدانســتند و اصــال هــم
توضیــح نمیدادنــد کــه چــرا موســیقی پــاپ و کالســیک غربــی را
میتــوان بــا حافــﻆ خوانــد ،ولــی راک غربــی را نمیتــوان خوانــد،
بــه او گفتنــد صــدای تــو فالــش اســت .خــوﺏ ،شــما هــم باشــید بــا
شــنیدن ایــن حــرف عصبــی میشــوید .شــهرام شــعرباف مدتــی دچــار
بحــران روحــی شــد .باالخــره کوشــشها بــه جایــی نرســید و هــم
دریافــت مجــوز آلبــوم و هــم درخواســت اجــرای زنــده بیجــواﺏ
مانــد .باالخــره اوهــام همــه آلبــوم را گذاشــت روی پایــگاه اینترنتــی
اختصاصــی گــروه تــا همــه از آن اســتفاده کننــد .کلیســای ارتودوکﺲ
تهــران هــم موافقــت کــرد کــه گــروه در کلیســا بــه صــورت کامــل
موســیقیاش را در ســال  1380اجــرا کنــد .گــروه بــه کارش ادامــه داد
و در ســال  1381دو آهنــﮓ «حافــﻆ عشــق اســت» و «راه عشــق» در
پائیــز ســال  1381بــرای آلبــوم ﺣﺎﻓــﻆ ﻋﺎﺷــﻖ اجــرا شــد.
انتشــار مجانــی آلبــوم اوهــام در پایــگاه اینترنتــی اختصاصــی گــروه
باعــث شــد جمــﻊ عظیمــی بــه مخاطبــان جــدی و هــوادار گــروه تبدیل
شــوند .اوهــام در مدتــی کوتــاه در نــوروز ســال  1382محبوﺏتریــن
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گــروه راک ایرانــی شــد .پانــزده هــزار نفــر در یــک هفتــه موســیقی
را داونلــود کردنــد .در همیــن حــال بابــک و شــاهرﺥ از گــروه جــدا
شــدند و شــهرام شــعرباف تنهــا ماند .شــاهرﺥ مشــکالت جدی داشــت
و بابــک ریاحــیِ حرفــهای از لجاجــت شــعرباف ناراحــت بــود .خــب!
اگــر صدایــش فالــش اســت کــه هســت ،خواننــده را عــوﺽ کنیــم.
شــهرام شــعرباف یکــی دو بــار بــه کانــادا رفــت ،بــرود یــا بمانــد؟ بــه
نظــر میآمــد همــان انتشــار موســیقی و گــوش کردنــش توســط دههــا
هــزار مخاطــب ریشــههای اوهــام را در داخــل خــوﺏ جاانداختــه
بــود .شــهرام شــعرباف بعــد از ســفری کوتــاه برگشــت ،شــاهرﺥ هــم
دوبــاره همــکاری را شــروع کــرد و کار را ادامــه دادنــد .در حقیقــت
اوهــام چنــان جاافتــاده بــود کــه حتــی رهبــر گــروه هــم نمیتوانســت
آن را از میــان ببــرد .مخاطبــان و نــوع موســیقی اوهــام در ایــران بودنــد
و گــروه نمیتوانســت از مخاطبــان خــودش جــدا بیافتــد .آنهــا بــه
وضعیتــی دوگانــه رســیدند :تولیــد کار در داخــل ،مصــرف در خــارج،
تولیــد در خــارج ،مصــرف در داخــل.
شــهرام شــعرباف در ســفرش بــه کانــادا راهــی بــرای انتشــار پیــدا کرد.
اگــر چــه ایــن رفتــن و برگشــتن یکــی دوبــار گــروه را تــا مــرز جــدا
شــدن پیــش بــرد ،ولــی یــک راه پیــدا شــده بــود .آلبــوم آلوده توســط
شــرکت بمآهنــﮓ در کانــادا بــرای اروپــا و آمریــکای شــمالی در
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ســال  1384منتشــر شــد .از طــرف دیگــر اوهــام یعنــی همــان شــهرام
شــعرباف بــه برلیــن و هامبــورگ و روســتوک آلمــان رفــت و برنامــه
اجــرا کــرد و پخــش مســتقیم برنامــه از بــی بــی ســی فارســی صــورت
گرفــت .مدتــی بعــد اوهــام در کنــار ده گــروه دیگــر در جشــنواره
میــان کهکشــانی موســیقی ایرانــی در زنــدام هلنــد شــرکت کــرد.
آنچــه اتفــاﻕ افتــاده بــود ایــن بــود کــه اوهــام کمکــم تولیــد و اجــرا
میکــرد و مخاطبــان فراوانــش در ایــران برنامــه هــا را میشــنیدند.
شــاید اوهــام بیــش از همــه گروههــای راک کار میکــرد کــه
میخواســتند تجربیــات خودشــان را بــه عنــوان گــروه زیرزمینــی بــه
معنــای دقیــق آن انجــام دهنــد ،و از طریــق پایــگاه اینترنتــی مجازیــش
میتوانســت رابطــه زنــده و دائمــی بــا هوادارانــش داشــته باشــد.
اوهــام کــه در مــدت ده ســال فقــط چهــار آلبــوم منتشــر کــرده اســت،
هنــوز از پرمخاطبتریــن گروههــای موســیقی راک فارســی اســت.
آخریــن کنســرت اوهــام در مــاه شــهریور ســال  1391در تهــران بعــد
از  13ســال باالخــره برگــزار شــد.
پدیده مﺤسﻦ نامﺠو

اگــر چــه قصــد دارم در ســه کتــاﺏ دیگــر ،کــه در پــی ایــن کتــاﺏ
منتشــر خواهــد شــد ،به بررســی کار محســن نامجو ،کیوســک و آرش
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ســبحانی و اوهــام و شــهرام شــعرباف بﭙــردازم 22امــا بــه طــور مختصــر
و ســاده میکوشــم تــا در همیــن کتــاﺏ نیــز بــه پدیــده نامجــو اشــاره
کنــم.
محســن نامجــو از مهمتریــن اتفاقــات موســیقی معاصــر ایــران اســت.
او کــه در ســنین ســی تــا چهــل ســالگیش بــه ســر میبــرد ،شــاید
اثرگذارتریــن موســیقیدان ایرانــی اســت کــه از طریــق کار تجربــی و
بــه معنــای دقیــق زیرزمینــی ،به طــور دائمــی در مکاشــفه برای ســاختن
اتفاقــی تــازه در موســیقی ایرانــی اســت .گاه گمــان میکنــم میــزان
نوآوریهــای او در موســیقی ایرانــی و تلفیــق آن بــا موســیقی غربــی
و بخصــوﺹ راک ،بــه انــدازه کاری اســت کــه همــه موســیقیدانان
دیگــر ایرانــی انجــام دادهانــد.
تقریبــا همــه اتفاقاتــی کــه بایــد بــرای یــک نابغــه رﺥ مــیداد کــه
همــگان بــه نبــوﻍ او در موســیقی ایمــان بیاورنــد رﺥ داده اســت.
نامجــو در روســتایی در تربــت جــام بــه دنیــا آمــده و ذاتــا عصیانگــر
و از روحیــه مزخــرف اغلــب هنرمنــدان خراســانی و دیوانگیهایشــان
برخــوردار اســت .در محیــط موســیقی تربــت جــام کــه در هــر
چنــد متــر خاکــش حداقــل دو ســه صوفــی و اهــل حــق زندگــی
کردهانــد بــزرگ شــده اســت .در همــان جوانــی بــا موســیقی آشــنا
۲۲

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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شــده و یــک موجــود امیــدوار و معصومــی کــه گمــان میکــرده
عاشــق جدیــدی بــرای خــدا یافتــه او را بــا قــرآن آشــنا کــرده اســت.
نــزد اســتاد بــه ردیﻒخوانــی ســنتی پرداختــه و ردیﻒهــای آوازی
موســیقی ایرانــی را فراگرفتــه تــا بعدهــا همــه آن را ضایــﻊ کنــد و بــه
گنــد بکشــد .آنگاه در کمــال بالهــت بــه راهنماییهــای کســانی کــه
فکــر میکردنــد رفتــن بــه دانشــکده هنرهــای دراماتیــک از او هنرمنــد
میســازد بــه دانشــگاه رفتــه و در آنجــا دریافتــه اســت کــه اصــوال
کاری کــه میخواهــد بکنــد ،ربطــی بــه هنرهــای دراماتیــک نــدارد.
پــﺲ دانشــکده را تغییــر داد و بــه دانشــکده موســیقی رفــت .تردیــدی
نیســت کــه در دانشــکده موســیقی متوجــه شــده اســت کــه اصــال
آموختــن موســیقی کار دانشــکده نیســت و فقــط یــک احمــق ممکــن
اســت بــرای موســیقیدان شــدن وارد دانشــکده موســیقی شــود ،بــه
همیــن دلیــل قبــل از اینکــه توســط دیگــران بــه حماقــت متهم شــود ،از
ایــن دانشــکده بیــرون میآیــد و رفتنــش از دانشــکده را اعتراضــی بــه
شــیوههای ضدخالقیــت آموزشــی میدانــد و اینکــه بایــد از خــودش
بیامــوزد .بیتردیــد کوشــش محســن نامجــو را تاریــﺦ موســیقی راک
ایــران ارج خواهــد نهــاد .او در مرحلــهای عالیتــر از فرهــاد ،فریــدون
فروغــی ،کــورش یغمایــی ،بهــرام امیــن سلماســی و بســیاری دیگــر
از موســیقیدانان ایرانــی اســت کــه حداقــل وارد دانشــگاه شــد و بعــد
فهمیــد کــه در دانشــکده نمیشــود موســیقیدان شــد .فرهــاد در ســال
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یازدهــم و فریــدون فروغــی در ســال آخــر دبیرســتان درس را رهــا
کــرده بودنــد .تقریبــا جــز اغلــب موســیقیدانان بــزرگ راک جهــان
کــه در رشــتههای مهندســی یــا معمــاری یــا جامعهشناســی تحصیــل
کردهانــد ،تقریبــا هیــچ موســیقیدان مهمــی وجــود نــدارد کــه بــا
تحصیــل در رشــته موســیقی یــا از دانشــگاه بیــرون نرفتــه باشــد یــا
همــه عالقــهاش را بــه موســیقی از دســت نــداده باشــد .بــه هــر حــال
محســن نامجــو بهموقــﻊ از دانشــگاه خــارج شــد و بــه آمــوزش نــزد
خــودش پرداخــت .در جشــنواره موســیقی زیــر زمینــی تهــران اونیــو
شــرکت کــرد و جایــزه دوم را بــرای اجــرای «بگــو بگــو» دریافــت
کــرد .مدتــی بــه همــکاری بــا گروههــای زیرزمینــی دیگــر پرداخــت.
کمکــم بــا بازکــردن دهانــش و اعــالم نظــرات دیوانــهوارش تحــت
فشــار محیــط موســیقی ســنتی قــرار گرفــت .برخــی معتقد بودنــد که او
یــک آنارشیســت دیوانــه جــوان خودنماســت و بــهزودی با مشــکالتی
کــه برایــش پیــش میآیــد مجبــور میشــود دســت از کارهایــش
بــردارد ،امــا مســﺌله بــه ایــن ســادگی نبــود .متاســفانه محســن نامجــو
هــر روز بــر کشــفیات خــودش اســتوارتر میشــد و بدبختــی ایــن بــود
کــه عــدهای هــم حرفهایــش را تکــرار میکردنــد .بــه همــکاری بــا
گروههــای موســیقی تلفیقــی مثــل گــروه مــاد و پرســاووس پرداخــت
و مجموعــهای از کارهایــش را بــه نــام ﺗﺮﻧــﺞ آمــاده و پــﺲ از دریافــت
مجــوز منتشــر کــرد.
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محســن نامجــو هــر چــه کــه نباشــد ،یــک پدیــده اســت ،میخواهیــد
بگوییــد یــک «بــاﺏ دیلــن» ایرانــی اســت ،یــا از تــوی غــار بیــرون
آمــده و صــدای انســانهای اولیــه را میدهــد ،یــا مســافر خــط
تربــت جــام -اســتنفورد اســت یــا بــا حنجــرهاش صداهــای عجیــب و
غریــب میدهــد .باالخــره همیــن اســت کــه هســت .نــه شــما اولیــن
کســی هســتید کــه بــا یــک نــوآور برخــورد میکنیــد و از ایــن جــور
اتهامهــا بــه او میزنیــد و نــه بــرای او اهمیــت دارد کــه شــما بــه او
چــه میگوییــد .خیلــی اوقــات اصــال نمیشــنود چــه میگوییــد.
بلــه ،او یــک نــوآور اســت .مثــل همــه آدمهــای پیشــرو شــماری آدم
عاشــقش هســتند و شــماری هــم از او متنفرنــد .بــرای خــودش نظریاتی
در موســیقی دارد .بــاز هــم خوبیــش ایــن اســت کــه موســیقی ایرانی را
تــا تــه خــط رفتــه و حــاال میگویــد کــه فــالن جایــش را بایــد تغییــر
داد .خــوﺏ برمیخــورد بــه خیلیهــا ،اصــال طــرف در ایــن ردیــﻒ
موســیقی یــک ذره ایــن طــرف و آن طــرف نمــیرود و گامهایــش را
یــک ســانت کوتــاه و بلنــد نمیکنــد ،حــاال تــو میگویــی فــالن گام
را حــذف کــن .اصــراری نیســت کــه بگوییــم کارش موســیقی راک
اســت ،اصــال نباشــد .ســنتی اســت ،باشــد .راســتش تلفیقــی اســت از
راک و بلــوز و ســنتی و جاهایــی هــم کــه محلــی میخوانــد .مــرا
یــاد مرســدس سوســا مینــدازد بــا آن شــیوههای فکریــش و نــه البتــه
ادا و اطوارهایــش .جوانــک آنارشیســت جوانــی اســت و حــاال چــه
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اصــراری داریــم کــه بزنیــم فکــش را پیــاده کنیــم؟
البتــه آدم نســبت بــه برخــوردی کــه بــا کلمــه دارد حــرﺹ میخــورد.
همــان برخــوردی را بــا کلمــه میکنــد کــه رضــا عابدینــی بــا کلمــه
بــه عنــوان گرافیســت برخــورد میکنــد .یعنــی از کلمــه بــه عنــوان
شــکل اســتفاده میکنــد نــه صــدا .چــه انتظــاری داریــد؟ گرافیســت
کــه صــدا نمیشــنود .بــرای او کلمــه شــکل اســت ،مثــل شــکل میــز
یــا کلیــد ،بــرای نامجــو هــم کلمــه صداســت .بــرای همیــن اســت کــه
در «دیازپــام ده» ایــن ادا و اطوارهــا را در مــیآورد ،آن عــدد بــده و
عــدد دادن کــه خــودش جــز فــرم ،یــک محتواســت .همیــن میشــود
کــه یــک آدم ایــن جــوری کلماتــش تــوی مغــزش قاطــی میشــود.
از پائولــو کوئیلــو ،عــارف عجــق وجقــی ،را تبدیــل بــه صــدا و نــوا
میکنــد تــا کلمــات نــزار قبانــی کــه بیچــاره ماجدهالرومــی ایــن همــه
حفظشــان کــرد .از ســوره «تکویــر» خواندنــش تــا جایــی کــه حافــﻆ
و ســعدی میخوانــد .از خوانــدن شــعر دیویــد بــووی تــا ترانههــای
کوچــه بــازاری و اصطالﺡهــای احمقانــه و اشــعار محلــی خراســانی
بــا گویــش شــدید محلــی ،نــه یــک کلمــه کــم ،نــه یــک کلمــه زیــاد.
محســن نامجــو آوازخوانــی فارســی را تغییــر داده اســت ،درســت
برخــالف فرهــاد کــه کلمــات را از هــم جــدا میکنــد ،او کلمــات را
بــه هــم میریــزد ،کلمــات را بــا گذرانــدن از یــک فاصلــه تاریخــی
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همنشــین و بــا جــدا ســاختن کلمــه از معنــا آن را بــه آوا تبدیــل میکند
و کــور شــود هــر کســی کــه عاشــق ادبیــات کالســیک باشــد و بــا
مشــت تــوی دهــان محســن نامجــوی آنارشیســت نزنــد.
بــه نظــرم موســیقی محســن نامجــو جــز اینکــه در وهلــه اول خــود
حنجــره را تبدیــل بــه یــک آلــت موســیقی کــرده اســت ،ماهیــت
و هویــت تعریــﻒ شــده ســاز را از آن گرفتــه و انــگار کــه انســان
اولیــهای تــازه یــک ســیتار پیــدا مــی کنــد و یــک صداهایــی از آن
در مــیآورد کــه شــاید هیــچ ربطــی نــدارد بــا ماهیــت آن .از اینهــا
گذشــته شــیوههای اجــرای او برایــم بــه بــازی میمانــد .کنســرت
الکــی او یــک شــاهکار مســلم اســت .یــک موســیقی کــه از فضــا
ســاخته میشــود .هیچانــگاری در معنــا بــه هیــچ انــگاری در شــعر
بــدل و موســیقی در خــالء ســاخته مــی شــود .بــا صــدای مخاطبــان،
بــا بدیههگویــی و بدیههنــوازی و بدیههخوانــی .شــاید طنــز در کار
محســن نامجــو از عمیقترینهاســت؛ طنــز در شــیوه و فــرم اســت.
موســیقی او اعتــراﺽ اســت .گاه اعتراضــی اســت کــه رنــﮓ سیاســت
دارد ،گاه اعتراضــی اســت بــا همــان رنــدی حافــﻆ و حافظانــه دیــدن
جهــان .گاه ویــران میکنــد و مهمتــر از همــه اعتراضــی اســت بــه
موقعیــت آدمــی در جهــان و مهمتــر از همــه موقعیــت خــودش .در
«جبــر جغرافیایــی» بســیار زیبــا گفتــه و زیــاد تکــرارش کــرده اســت.
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معتــرﺽ جغرافیاســت ،معتــرﺽ فــرم اســت کــه دســت و پایــش
را میبننــد ،معتــرﺽ اخالقیاتــی اســت کــه مانــﻊ حــرف زدنــش
میشــود ،همــه جــور اعتــراﺽ در کارش هســت و گاه هــم اعتــراﺽ
بــه اعتــراﺽ .بــه نظــر میرســد مصیبــت تلخــی از دســت او میکشــند
اســتادان موســیقی .تقریبــا مجبورنــد بــا ســکوت برگــزار کننــد و شــاید
آرزوی مرگــش را بکننــد ،گاه هیــچ کار دیگــری نمیشــود کــرد.
محســن نامجــو بــا همــان آلبــوم ﺗﺮﻧــﺞ در ســال  2007معــروف شــد،
چنانکــه پرشــنوندهترین موســیقی ایرانــی بــود« .جبــر جغرافیایــی» را
در ســال  2008منتشــر کــرد کــه مجبــورش کــرد از ایــران بیــرون بیایــد
و پــﺲ از چنــدی اقامــت در اروپــا ،بــه آمریــکا بــرود .آلبــوم ســومش
را بــه نــام ﺁﺥ در  2009و ﺑﻮﺳــﻪﻫﺎﻯ ﺑﻴﻬــﻮﺩﻩ را در  2011منتشــر کــرد.
ﺍﻟﻜــﻰ ،آخریــن کارش ،در ســال  2012منتشــر شــده اســت و آلبــوم
بعدیــش احتمــاال بــا نــام ﻟﻴــﺪﻯ ﺗﻬﺮﺍﻧــﻰ بــهزودی منتشــر میشــود .او
مــدام درگیــر اتفاقاتــی اســت کــه ترانههایــش بــه وجــود میآورنــد.
حضــورش در سیاســت و همراهیــش بــا جنبــش ســبز معترضــان بــه
تقلــب انتخاباتــی در  2008او را بــه سیاســت کشــاند ،امــا کوشــید
فاصلــهاش را تــا حــد زیــادی حفــﻆ کنــد .در ترانــه «فقیــه خوشــگله»
شــوخی او بــا رهبــر حکومــت برایــش دردســر حســابی درســت کــرد
و خوانــدن قــرآن ســروصدای علمــا را درآورد و فهمانــد کــه شــوخی
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بــا فقیــه را میتواننــد تــا خــود خــدا بکشــانند.
محســن نامجــو در ده ســالی کــه موســیقی را جــدی گرفتــه اســت و
شــش ســالی کــه زیــاد میخوانــد ،دائــم در حــال کشــﻒ اتفاقــات
جدیــد اســت .موســیقیاش بــه نظــرم ممکــن اســت راک یــا برخــی
کارهایــش راک باشــد ،ولــی کارهایــش مهمتــر از آن اســت کــه در
نوعــی موســیقی تعریــﻒ شــود .بهنــام اوحــدی دربــاره او گفتــه اســت:
«محســن نامجــو خواننــدهای اســت که توانســته اســت در ده ســال اخیر
بــا آفریــدن آثــاری متفــاوت و متمایــز در موســیقی ایــران ،نــام خــود
را در شــمار برجســته و ماندگارتریــن خواننــدگان مــدرن و پیشــروی
ایــران بــه ثبــت رســاند .محســن نامجــو را بســیاری پدیــدهای شــگفت
انگیــز و درخشــان در تاریــﺦ موســیقی معاصــر ایــران دانســتهاند.
شکســتن چهارچوﺏهــای خشــک شــعر و موســیقی ســنتی ایــران،
کمتریــن کاری اســت کــه نامجــو در عیــن پاسداشــت ســنت انجــام
داده و مــی دهــد .محســن نامجــو از همــان آغــاز رو بــه آفرینــش
ســبک و ســویهای نویــن ،برآمــده از تلفیــق موســیقی ســنتی بــا جــاز/
راک ،بــر پایــه شــناخت خود از موســیقی روز جهان و موســیقی ســنتی
ایــران آورد .گــر چــه نوآوریهــای نامجــو در پهنــه موســیقی اصیــل
ایرانــی ،خشــم بســیاری از بــزرگان موســیقی ســنتی را باعــث شــده
اســت ،امــا او دایــره بســته نواهــای ســنتی را شکســته و راه را بــرای
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درهــم آمیختــن گوشــههای گوناگــون موســیقی ایرانــی بــا نواهــای
نوبنیــان موســیقی جهــان فراهــم آورده اســت .بســیاری از منتقــدان،
انتشــار آلبــوم ﺗﺮﻧــﺞ را نقطــه عطفــی در تاریــﺦ موســیقی ایــران زمیــن
23
بــه شــمار میآورنــد».
نامجــو تلفیــق را «اپیدمــی زمانــه« برمیشــمرد و میفزایــد« :تلفیــق
موســیقیایی دو گونــه دارد :نخســت تلفیــق ابــزار کــه بــرای نمونــه،
قــرار دادن گیتــار در برابــر ســهتار اســت کــه پدیــده نوینــی نیســت،
و دوم تلفیــق گام اســت کــه تــا بــه حــال کمتــر در موســیقی ایــران بــه
آن پرداختــه شــده اســت؛ تنهــا کافیســت کــه دو نــت از دســتگاه شــور
24
حــذف شــود تــا بــه گام بلــوز برســیم».
گرﻭه کیوسﻚ ﻭ آرﺵ سﺒﺤانی

آرش ســبحانی همــه کاره گــروه کیوســک و نوازنــده گیتــار و
خواننــده و شــاعر و آهنگســاز آن ،یکــی از فعالتریــن گروههــای
موســیقی راک ایــران یعنــی کیوســک را در اولیــن ســالهای دهــه
 1380شــکل داده و بــه طــور جــدی بــه تولیــد موســیقی و برگــزاری
۲۳

 .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎﭖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺪ ﺩﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ .ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺍﻭﺣﺪﯼ

۲۴

 .ﺭ.ﮎ :ﻭﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ،ﺫﯾﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ«.

aspx.۷۱-http://www.citizen۷online.blogfa.com/post
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تورهــای مختلــﻒ پرداختــه اســت .او مثــل بســیاری از بچههایــی کــه
در عصــر اصالحــات بــه تولیــد هنــری پرداختنــد ،از همــان آغــاز در
ترانههایــش مضامیــن سیاســی و اجتماعــی را اســتفاده کــرد و نــگاه
خــاﺹ او شــاید نزدیکتریــن نــگاه در میــان گروههــای موســیقی
بــه فضــای اجتماعــی و سیاســی ایــران اســت .آرش ســبحانی ،متولــد
تهــران اســت .او معمــاری خوانــده ،عکاســی کــرده و مقاالتــی متعــدد
و مختلــﻒ دربــاره فرهنــﮓ و معمــاری نوشــته اســت .آرش ســبحانی
در آغــاز بــا گــروه تاتــار  2کار میکــرد و بعــد از آن در گــروه راز
شــب کــه از اتفاقــات مهــم موســیقی در داخــل ایــران بــود ،آلبــوم
دار قالــی را بیــرون داد .آرش گیتاریســت و آهنگســاز اســت و بــا
صدایــی میخوانــد کــه شــنونده را یــاد «مــارک نافلــر» 25در گــروه
دایــر اســتریت مینــدازد .آرش در ایــران عــالوه بــر کار بــا گــروه
راز شــب ،بــا گــروه «آور» ،میــرا و بــا افــرادی ماننــد هومــن جاویــد،
رامیــن بهنــا و مرحــوم محمــد نــوری همــکاری کــرد و مثــل بســیاری
از هنرمنــدان دیگــر خــودش تولیــد کننــده آثــارش هــم هســت .او
در ســال  1384و درســت یــک روز پــﺲ از انتخــاﺏ احمــدی نــﮋاد
بــه عنــوان رئیــﺲ جمهــور ،مثــل خیلــی از هنرمنــدان دیگــر نتوانســت
در ایــران بــه کارش ادامــه دهــد و بــه آمریــکا ،سانفرانسیســکو ،رفــت
و در آنجــا در کنــار کار حرفهایــش ،گــروه کیوســک را بــه وجــود
۲۵

Mark Knopfler .
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آورد .یــک آدم معمولــی ،اولیــن آلبــوم کیوســک ،محتــوای ذهنــی و
هنــری او را بــه موســیقی نشــان میدهــد .کیوســک بعــد از یــک آدم
معمولــی آلبــوم عشــق ســرعت ( )2007را منتشــر کــرد .آلبومــی کــه
مضمونــش کمــی گســتردهتر از آلبــوم اول او بــود .آلبــوم بــاﻍ وحــش
جهانــی کــه کنایــهای بــه اصطــالﺡ دهکــده جهانــی دارد ،ســومین
آلبــوم کیوســک بــود و ســه تقطیــره ،چهارمیــن آلبــوم گــروه ،تصویــر
یــک بغلــی کــه احتمــاال فقــط محتوایــی ماننــد ودکا میتوانــد داشــته
باشــد ،در ســال  2010منتشــر شــد .کیوســک در تورهــای مختلــﻒ
تــا بــه حــال کنســرتهای مختلفــی را اجــرا کــرده اســت و عــالوه
بــر ایرانیــان ،مخاطبانــی نیــز در سراســر جهــان دارد .بعضــی کارهــای
آرش ســبحانی ماننــد «بیتربیــت» کــه بدعتــی در شــیوه آوازخوانــی
خواننــده راک روی صحنــه بــود ،بــه طــور خــاﺹ مــورد توجــه
مخاطبــان کیوســک قــرار گرفــت.
اولیــن بــار کــه در بــاز شــد و بــه خانــه یکــی از بچههــای موســیقی
در تهــران رفتــم ،فکــر میکنــم ســال  1382بــود ،آرش ســبحانی را
آنجــا دیــدم .آن روزهــا بــه ســرم زده بــود کــه روی موســیقی راک و
بخصــوﺹ ترانهســرایی بــرای موســیقی راک کار جــدی کنــم .کاری
کــه بارهــا شــروع کــردم و در حالی که همیشــه آن را دوســت داشــتم،
امــا همیشــه آن را بــه تاخیــر انداختــم .ســه چهــار ســال قبــل کــه بــرای
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یــک تــور اســتندآپ کمــدی بــه آمریــکا رفتــه بــودم ،یکــی دو روزی
بــا آرش بــودم و کلــی قــرار گذاشــتیم کــه کارهایــی بکنیــم ،نشــد و
تنبلــی و از ایــن حرفهــا .امــا آرش ســبحانی بــا تنبلــی میانــه نداشــت
و نــدارد ،از بچههــای بســیار پــر کار و کــم حاشــیه اســت کــه کار
تولیــد موســیقی را بســیار جــدی گرفتــه اســت و خوشــبختانه همــه
چیــز آن را هــم میشناســد .آرش روی صحنــه نیــز اجــرا کننــدهای
بســیار جــذاﺏ اســت ،بســیار معمولــی لبــاس میپوشــد ،موهایــش را
مثــل کارمنــدان شــرکتهای کامﭙیوتــر کوتــاه میکنــد ،بلــد اســت
بــا گــروه و اعضــای گــروه موســیقی مــراوده داشــته باشــد و بــا آنهــا
بــازی کنــد .بلــد اســت در فاصلــه دو ترانــه بــا مــردم حــرف بزنــد
و میدانــد کــه چگونــه بایــد حاضــران در ســالن را بــه همراهــی بــا
گــروه ترغیــب کنــد .آرش ســبحانی ،نســبت بــه التهابــات سیاســی
کشــور حســاس اســت و ترانههایــش بــا وقایــﻊ سیاســی و جریانهــای
اجتماعــی کشــور رابطــه دارد .او بارهــا در دانشــگاههای هــاروارد،
برکلــی و اســتنفورد دربــاره کارهایــش حــرف زده و بــه دلیــل اینکــه
آدمــی مطلــﻊ اســت ،در ارتباطــات روشــنفکری نیــز فعــال اســت.
از ایــن دیــد او مــرا یــاد «بــاﺏ گلــداف» مینــدازد .آرش همــراه بــا
گروهــی از هنرمنــدان و روشــنفکران ،بنیــاد «ایــران نــدا» 26را پــﺲ از
۲۶

 .ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ  ۱۴ﻣﺮﺩﺍﺩ  ۱۳۸۹ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ،

ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﲡﺪﺩﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺿﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺖ ﮐﺮﺩ .ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﻮﺳﺲ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ
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جنبــش ســبز بــه راه انداخــت و چنــد ترانــه او در بحبوحــه جنبــش ســبز
مــورد توجــه مخاطبــان ایرانــی قــرار گرفــت.
آخریــن آلبــوم کیوســک بــا نــام «نتیجــه مذاکــرات» بــا مایههــای
شــدید سیاســی در ســال  2011منتشــر شــد .ایــن آلبــوم تــا حــد زیــادی
او را از دنیــای موســیقی دور و بــه معناگرایــی سیاســی نزدیــک کــرد.
امــا از ســوی دیگــر او را بــه موســیقی پختــه نزدیــک کــرد .موســیقی
کــه چــه در تنــوع و ارزشهــای فنــی و چــه در شــیوه اجــرای او و چــه
در نماهنﮓهــای او نشــان داده میشــود کــه اغلــب توســط مصطفــی
هــروی ســاخته شــده اســت.
آرش ســبحانی اگرچــه در کار موســیقی تــا ســال  2011فعــال بــود،
امــا مدتــی بــه فعالیتهــای سیاســی بیشــتری روی آورد ،برخــی از
صاحبنظــران موســیقی معتقدنــد ایــن فعالیتهــا تــا حــدی او را از کار
اصلیــش دور کــرده اســت .ســبحانی از نظر اجــرای برنامــه روی صحنه
از بهتریــن خواننــدگان راک کشــور اســت .دربــاره او حرفهــای
زیــادی بــرای گفتــن دارم ،ولــی تفصیــل ایــن حرفهــا را بــه کتــاﺏ
ﻛﻴﻮﺳــﻚ وامیگــذارم کــه بــه طــور خــاﺹ بــه بررســی کار آرش
ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺁﺷﻮﺭﯼ ،ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺗﯽ ،ﺷﻬﺮﻧﻮﺵ ﭘﺎﺭﺳﯽﭘﻮﺭ ،ﻣﻬﺪﯼ ﺟﺎﻣﯽ ،ﺭﺍﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ ،ﺭﺿﺎ ﺩﻗﺘﯽ،

ﺁﺭﺵ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺭﺿﺎ ﻋﻼﻣﻪﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽﺯﺍﺩﻩ ،ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﯼ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯽﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﻬﺮﺍﻧﮕﯿﺰ
ﮐﺎﺭ ،ﻧﯿﮏﺁﻫﻨﮓ ﮐﻮﺛﺮ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﯿﮑﻔﺮ .ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ
ﻧﺸﺪ.
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ســبحانی و گروهــش میپــردازد .آرش ســبحانی یکــی دو ســالی بــا
برنامــه «پارازیــت» صــدای آمریــکا کار کــرد و ایــن برنامــه باعــث
شــد وارد تنشهــا و درگیریهایــی شــود کــه شــاید چنــدان بــرای
ادامــه فعالیــت و کارش مفیــد نبــود .یــک گــروه بــه انــدازه کیوســک
تاثیــری بیــش از یــک حــزﺏ در سرنوشــت سیاســی ایــران داشــت،
الزم نبــود بیانیههــای سیاســی را بــه متــن ترانههایــش تبدیــل کنــد.
گرﻭه آبﺠیز

گــروه آبجیــز بــه معنــای دو خواهــر بــا جمــﻊ انگلیســی ،شــامل دو
خواهــر ایرانــی اســت کــه از شــیوههای تلفیقــی پــاپ /راک و
موســیقی رگــی در کارشــان اســتفاده میکننــد .اعضــای گــروه شــامل
ملــودی صفــوی ،صفــورا صفــوی ،صوفــی صفــوی ،رامیــن ،اردالن،
پهلــوان و جــوان هســتند .متــن همــه ترانههــای دو آلبــوم اول آنهــا بــه
فارســی اســت .ملــودی ،خواهــر بزرگتــر ،بــه عنــوان شــاعر گــروه
و صفــورا ســازنده آهنﮓهــای گــروه اســت .گــروه آبجیــز روز 30
مهــر  1385در کنســرت موســیقی زیرزمینــی ایــران در هلنــد برنامــه
اجــرا کــرد .گروهــی ماننــد گــروه آبجیــز را نمیتــوان از دیــدگاه
موســیقایی خــارج از محــدوده موســیقی پــاپ جــای داد ،27امــا از
۲۷

 .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺑﺠﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭘﺎﭖ /ﺭﺍﮎ ،ﺭﮔﯽ ﻭ ﮔﺎﻩ ﭘﺎﭖ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ.
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زاویــﺔ دیدگاههــای مفهومــی در محتــوا بیشــک نگاهــی جهانــی و
امروزیتــر را در موســیقی خــود میپرورانــد .بــا توجــه بــه ترکیبهــا
و قالبهــای رایــﺞ در موســیقی پــاپ معاصــر ایــران کــه نشــانگر
بخشــی از فرهنــﮓ امــروز ایرانیــان هســتند و ایــن روزهــا نســبت بــه 30
ســال گذشــته از پدیدههایــی متنوعتــر تشــکیل شــدهاند ،میتــوان
جایــگاه ویــﮋهای بــرای گــروه آبجیــز در کنــار گروههایــی ماننــد
کیوســک ،نبــﺾ ،ســرخﺲ ،و حتــی محســن نامجــو و  127یافــت.
گــروه آبجیــز بــه غیــر از صفــورا صفــوی و ملــودی صفــوی کــه
نمــای بیرونــی و چهــره گــروه را نمایندگــی میکننــد ،همــکاری
مجموعــهای موســیقیپرداز غیــر ایرانــی و ایرانــی اســت بــه نامهــای
29
اِرالنــد ُهفــگارد( 28اردالن /نوازنــده گیتــار بیــﺲ) ،یوهــان موبَــری
(جــوان /نوازنــده گیتــار آکوســتیک) ،پاولــو مــوورگا( 30پهلــوان/
31
نوازنــده پرکاشــن ،کیبــورد و تکنیــک اِســک ِرچ)ُ ،ربیــن ُکچرانــه
(رامیــن /نوازنــده درامــز ،کیبــورد ،پرکاشــن و برنامهریــزی آوایــی
دیجیتــال) و صوفــی صفــوی (گیتــار برقــی ،صدابــردار و ارتباطــات
گــروه).
۲۸

Erland Hoffgard .

۳۰

Paulo Murga .

۲۹

۳۱

Johan Moberg .

Robin Cochrane .
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گــروه آبجیــز بــا انتشــار آلبــوم دوم خــود وارد مســیری دیگــر شــد
و در ترانههــای فارســی خــود حرفــی دیگــر میزنــد؛ حرفهایــی
تــازه در وصــﻒ زندگــی هیجــانزده و پــر اســترس جامعــه مصرفــی
و مــدرن .بیــان بیهویتــی و بیگانگــی انســان معاصــر در دهکــده
دیجیتالــی جهانــی کــه بــا صــدای صفــورا صفــوی ابــراز میشــوند.
صدایــی کــه بیشــک نظیــرش در موســیقی پــاپ ایــران وجــود نــدارد.
صــدای او بســیار رســا ،محکــم و بیــان او تــا حــدی نمایشــی اســت و
نســبت بــه موضــوع آهنﮓهــا تغییــر میکنــد کــه تمامیــت ســبک
خوانندگــی او را در میــان خواننــدگان پــاپ زن ایرانــی متفــاوت و
منحصــر بــه فــرد کــرده اســت .نــگاه زنانــه ملــودی صفــوی نقــدی
بــر انســان معاصــر و همیشــه مهاجــر اســت .بیــان نــگاه یــک مهاجــر
و یــک ایرانــی -اروپایــی مقیــم آمریکاســت .او هویــت خــود را بــا
نگاهــی جهانــی نقــد میکنــد و بــه خــود و فرهنــﮓ ایرانیــش را در
فلســفه هســتی و بــا نگاهــی نوگــرا و فردگرایانــه امــروزی مینگــرد
و بــرای مــا تعریــﻒ میکنــد .او بیشــتر بــه فارســی مینویســد زیــرا
بــه فرهنــﮓ و زبــان فارســی کمــاکان پایبنــد اســت امــا رســالت خــود
را در نقــد و انتقــاد بــه آن فرهنــﮓ و آداﺏ و رســوم رایــﺞ میدانــد.
گوناگونــی در ترکیــب ریتمیــک و ملودیــک قطعــات نشــانه علــم و
آگاهــی صفــورا صفــوی بــه عنــوان آهنگســاز گــروه از ســبکهای
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مختلــﻒ و دانــش او در تلفیــق آواهــا و ریتمهاســت کــه موســیقی
گــروه را ویﮋگــی جهانــی بخشــیده و در جریــان یکنواخــت موســیقی
پــاپ ایــران موجــی نویــن بــه وجــود آورده اســت.
ایــن گرایشهــا فقــط در ســاختار موســیقی آبجیــز اتفــاﻕ نمیفتــد .بلکه
در زبــان بیانــی ترانههــای آن نیــز بــه طــور روشــن شــنیده میشــود.
فارســی ،اســﭙانیایی ،انگلیســی ،عربــی و ســوئدی زبانهایــی هســتند
کــه در ترانههــای آبجیــز اســتفاده شــده اســت.
آخریــن آلبــوم آبجیز با مقدمــهای کوتاه بــه زبان انگلیســی-آمریکایی
شــروع میشــود کــه گفتــار نمایشــی -کمــدی یــک آمریکایــی
سفیدپوســت اهــل جنــوﺏ کشــور آمریکاســت .واقعیــت ایــن اســت
وجــود ایــن بخــش در آلبــوم تاثیــری در تمامیــت مفهومــی ایــن
مجموعــه نــدارد و فقــط طنــزی بــر پیشــداوریها و عــرﺏ ســتیزیهای
رایــﺞ روز در جهــان غــرﺏ ،بهویــﮋه آمریکاســت .بالفاصله بعــد از این
مقدمــه کوتــاه ،آهنــﮓ «وقتــی کــه» بــا انــرژی و ریتــم هیجانانگیــز و
تنــد ِرگــی شــروع میشــود و شــنونده را بیوقفــه بــه درون ذهنیــت
پریشــان و تحــت فشــار یــک زن جــوان میبــرد .ایــن ترانــه روایــت
زندگــی پــر اســترس و پرحرکــت درونشــهری ،بــا نگاهــی فمینیســتی
بــه موقعیــت یــک زن امــروزی در جامعــه فردگــرای مــدرن جهانــی
اســت .آهنــﮓ «عیــب از مــن نیســت» یــادآور آوای ســینت ســایزر/
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پــاپ و دیســکوی دهــه  1980در اروپــا و آمریــکا اســت؛ ترانــهای بــا
دیدگاههــای فمینیســتی کــه زن را از زاویــه قــدرت در برابــر مــرد
تصویــر میکنــد.
اگــر همــه آلبــوم اول گــروه آبجیــز مانیفســتهایی پارهپــاره دربــاره
تضادهــای میــان دیدگاههــای یــک زن مــدرن ایرانــی در برابــر
ســنتها و آداﺏ و رســوم کهنــه ایرانیــان بــود ،کامــال ســرگردان،32
آلبــوم جدیــد ایــن گــروه مجموعهایســت در بیــان ذهنیــت یــک زن
امــروزی ،انســانی پســت مــدرن ،چندفرهنگــه و خانــه بــهدوش در ایــن
جهــان آشــفته .آلبــوم بابــات کیــه؟ ،آلبــوم دوم آبجیــز اســت .ایــن
گــروه در جریــان حــوادث اعتراضــات انتخاباتــی خــرداد  88آهنگــی
بــه نــام «بیــا» را اجــرا کــرد و بعــد از حــوادث عاشــورای آن ســال یــک
نماهنــﮓ بــا عنــوان «مــن بــا تــو هســتم» ســاخت.
گرﻭه 127

مــن همــواره اهمیــت گــروه  127را حــﺲ کــردهام و میدانســتم
کــه ایــن گــروه از گروههــای موفــق در موســیقی راک و آلترناتیــو
ایــران اســت و میدانســتم کــه بایــد دربــاره کار ایــن گــروه پﮋوهشــی
جــدی کــرد .میدانســتم کــه ایــن گــروه را بایــد بهخوبــی شــنید .امــا
۳۲

Perfectly Displaced .
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تــا مدتــی قبــل کــه درگیــر ایــن کتــاﺏ شــدم ،هنــوز درگیــر شــنیدن
کارهــای گــروه نشــده بــودم .در حالــی کــه مــن خــودم را عالقهمنــد
حرفــهای موســیقی ایــران و بخصــوﺹ موســیقی نویــن ایــران میدانــم.
نکتــه اینکــه وقتــی شــروع بــه شــنیدن کارهــای  127کــردم ،متوجــه
شــدم تعــداد زیــادی از آنهــا را شــنیدهام .اولیــن نکتــهای کــه بــه ذهنــم
رســید ایــن بــود کــه چگونــه میشــود کــه کســانی کــه بایــد ایــن
موســیقی را بشــنوند ،بــا آن فاصلــه دارنــد؟ در حالــی کــه مــن نــه تنهــا
در جریــان انتشــار آلبــوم هــای موســیقی راک ایرانــی هســتم ،بلکــه بــا
جدیــت جریــان تولیــد آنهــا را دنبــال هــم میکنــم .گــروه پــرش بــه:
ناوبــری ،جســتجو
 127یــک گــروه راک ایرانــی اســت و موســیقی گــروه در ملودیهای
ایرانــی و همچنیــن ســبک جــاز ریشــه دارد ،شعرهایشــان از ناامیدیهــا
و شــادیهای زندگــی میگویــد و در حالــی کــه از فرهنــﮓ و
وضعیــت خودشــان صحبــت میکننــد ،توامــان تنهایــی ،امیــد و
ناامیــدی موجــود در جهــان را منعکــﺲ میکننــد .اغلــب ســازهای
مــورد اســتفاده ایــن گــروه شــش نفــره گیتــار ،پیانــو ،ترومبــون ،گیتــار
بیــﺲ و درام اســت .گــروه  127از گروههــای تاثیرگــذار و پیشــگام
دهــه اخیــر صحنــه موســیقی نویــن و طبعــا غیرمجــاز ایــران اســت ،امــا
بــه دالیلــی کــه کامــال بــه نــوع نامگــذاری گــروه ،صدابــرداری و
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مدیریــت گــروه ،یعنــی آنچــه بــه کیفیــت آثــار مربــوﻁ نیســت ،امــا بــه
عرضــه آنهــا ربــط دارد ،متاســفانه شــاید یکــی از گروههایــی باشــد
کــه از طــرف منتقــدان و موسیقیشناســان ایرانــی کمتــر مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .ایــن گــروه بــا انتشــار آلبــوم ﺧــﺎﻝ ﭘﺎﻧــﻚ 33اثــری
مانــدگار در موســیقی پیشــروی فارســی -ایرانــی از خــود بــه جــای
گذاشــته اســت کــه ارزش موســیقایی واالیــی دارد و تاثیــری فــراوان
بــر آینــده موســیقی ایــران خواهــد گذاشــت.
شــاید دقــت نکــرده باشــید ،امــا در ســالهای  1370تــا  1390نوعــی
رجعــت بــه موســیقی خالطــور و کوچــه بــازاری ایجــاد شــد .بــه
عبــارت دیگــر اصــرار حکومــت و سیســتم دولتــی بــر موســیقی فاخــر،
ادبیــات فاخــر ،طنــز فاخــر ،شــعر فاخــر ،و بــه طــور کلــی هنــر فاخــر
مــورد تائیــد حکومــت ،هنــری بــود کــه در محــدوده خــواﺹ باقــی
بمانــد و هرگــز بــه حــوزه عمومــی راه پیــدا نکنــد .حتــی حکومــت
ضــد غربــی ترجیــح مــیداد کــه ترانــه پینــک فلویــد بــه صــورت کاور
اجــرا شــود ولــی متــن آن ترجمــه و منتشــر نشــود .هــر چــه هنــر دورتــر
از دســترس عمــوم بــود ،مطلوﺏتــر و عالیتــر بــود .بــه همیــن دلیــل
اســتفاده از موســیقی خالطــور و مصادیــق بــارز آن یعنــی موســیقی
جــواد یســاری ،سوســن ،آغاســی ،عبــاس قــادری ،مهدیــان و غیــره
۳۳

 .ﺧﺎﻝﭘﺎﻧﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻟﻄﻮﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺍﯾﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
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در ســینمای ایــران مــورد توجــه قــرار گرفــت و در تلویزیونهــای
لﺲآنجلســی و بخصــوﺹ در فضــای اینترنتــی بســیار محبــوﺏ تلقــی
شــد .بخصــوﺹ اینکــه نوعــی موســیقی خالطــور بــرای جشــنهای
عروســی پدیــد آمــده بــود کــه خواننــدگان آن نــه مجــوزی داشــتند و
نــه ترانهشــان معنایــی خــاﺹ داشــت و در حقیقــت پدیــده یوتیــوﺏ
آنــان را بــه مــردم معرفــی کــرده بــود .افــرادی ماننــد علــی گرائیلــی،34
ولــی ذکایــی ،گــروه موســیقی دشــت مغان(شــراره) ،رهــروان راســتین
موســیقی کوچــه بــازاری بودنــد.
گــروه  127کــه از درون فرهنــﮓ موســیقی عامهپســندی متاثــر از
موســیقی جــاز و آلترناتیــو ،موســیقی کوچهبــازاری تهرانــی را مــورد
اســتفاده قــرار داد و بــه زبــان موســیقی پیشــروی فارســی میرســد.
ایــن گــروه کارش را از ســال  1380در یکــی از زیرزمینهــای
شــهرک اکباتــان تهــران آغــاز کــرد .اعضــای تشــکیل دهنــده ایــن
گــروه از دانشــجویان فــارﻍ التحصیــل پردیــﺲ هنرهــای زیبــا در
ایــران هســتند و ایــن خــود شــاید از دالیلــی باشــد کــه گــروه 127
آوایــی نوپردازانــه و موســیقی مترقــی دارد .تفکــری کــه در پــﺲ ایــن
آلبــوم و بســیاری از آثــار ایــن گــروه اســت ،همــان تفکــری اســت کــه
۳۴

 .ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺎﻟﻄﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ

ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﺭ.ﮎ :ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎﯼ ﻋﻠﯽ ﮔﺮﺍﺋﯿﻠﯽ ،ﻭﻟﯽ ﺫﮐﺎﯾﯽ ،ﳑﺲ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺷﺖ ﻣﻐﺎﻥ

)ﺭﭖ ﺷﺮﺍﺭﻩ( ﻭ ﻏﯿﺮﻩ.
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شــکل و شــیوه ســنتی هنرهــای موجــود در ایــران ،چــه شــکل ســنتی
ســخت شــده در قواعــد بیهــوده و چــه هنــر عامهپســندی کــه خــودش
را در پــﺲ فرمهــای مــدرن پنهــان میکنــد ،مــورد هجــوم قــرار
میدهــد .براحتــی میتــوان مــوارد نظیــر را در عصیــان نســل جدیــد
هنرمنــد ایــران یافــت و مــورد اشــاره قــرار داد .نوعــی گروتســک و
فاصلهگــذاری کــه از طریــق بازآفرینــی اغــراﻕ شــده فرمهــای هنــری
در موســیقی بــه شــناخت تــازهای مینجامــد.
اعضــای گــروه  127عبارتنــد از :ســهراﺏ محبــی (شــعر ،آواز و
گیتــار) ،علیرضــا پوراســد (گیتاربیــﺲ) ،ســردار سرمســت (پیانــو،
آکوردئــون) ،ســلمک خالــدی (ترومبــون ،کالرینــت) ،شــروین
شــهامیپور (ســهتار ،همخوانــی) ،و یحیــی الخنســا (درام).
گــروه  127کــه تقریبــا از همــان اولیــن دورههــای برگــزاری جشــنواره
موســیقی تهــران اونیــو در ایــن رویــداد حضــور داشــت و بــا اســتقبال
عالقهمنــدان موســیقی آلترناتیــو مواجــه شــد ،در دو آلبــوم اول فقــط
بــه اجــرای کارهــا بــه زبــان انگلیســی پرداخــت .در برخــی مــوارد
مخاطبــان ایــن ترانههــا ایــن انتقــاد را بــر اشــعار گــروه وارد کردنــد
کــه ترانههــا بــا لحــن بیگانــه ســروده شــده و موجــب میشــود تــا
بســیاری از نقــاﻁ قــوت گــروه بــه دلیــل مشــکل ترانهســرایی بــه
چشــم نیایــد .آلبــوم ﺧــﺎﻝ ﭘﺎﻧــﻚ ،اولیــن مجموعــه ترانــه گــروه
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 127اســت کــه ترانههایــش بیشــتر بــه زبــان فارســی ســروده شــده
اســت .ایــن مجموعــه تشــکیل شــده اســت از  17قطعــه موســیقی
اســت کــه  13قطعــه آن بــه زبــان فارســی و  4قطعــه دیگــر بــه زبــان
انگلیســی اســت .بهرهگیــری از ترانههــای فارســی در آلبــوم ﺧــﺎﻝ
ﭘﺎﻧــﻚ باتوجــه بــه آنکــه ایــن گــروه در دو آلبــوم قبلــی خــود از زبــان
انگلیســی اســتفاده کردهانــد بــه تنهایــی نشــانه دگرگونــی در دیــدگاه
مفهومــی موســیقی آنهــا اســت؛ حرکتــی رو بــه جلــو در خلــق نوعــی
موســیقی آلترناتیــو فارســی .همــان طــور کــه از نــام ایــن مجموعــه
مشــخص اســت ،ایــده مفهومــی ایــن اثــر برگرفتــه از موســیقیهای
خالطــور ،روحوضــی ،کوچــه بــازاری و مجلســی تهــران اســت ،همراه
بــا ایجــاد فضایــی جدیــد بــا بهرهگیــری از ســاختار آزاد موســیقی جــاز
و بیــان اعتراضــی موســیقی آلترناتیــو یــا «پانــک» کــه بــرای پایهریــزی
زمینههــای خلــق یــک موســیقی امــروزی معتــرﺽ بــا هویتــی ایرانــی
اســت .در ایــن آلبــوم کمــاکان آن حــال و هــوای افســرده ،ســیاه و
مایوســانهای بــه گــوش میرســد کــه همیشــه در موســیقی گــروه 127
القــا میشــد ،امــا ایــن بــار آن ســیاهی بــا زبانــی طنزآمیــز و گزنــده بــه
گــوش مینشــیند .در واقــﻊ ایــده مفهومــی ایــن آلبــوم بیــان زندگــی
مالیخولیایــی جامعــه درونشــهری ایرانــی و تمســخر هنرمندانــهای بــر
فرهنــﮓ متناقــﺾ جــاری عامهپســند ایرانــی اســت.
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در پﺲزمینههــای ســاختاری آهنﮓهــا میتــوان تاثیراتــی واضــح
از ســبکهای موســیقی غربــی ماننــد جــاز ،آلترناتیــو راک و موســیقی
«وادویــل»( 35نوعــی موســیقی تﺌاتــری و نمایشــی آمریکایــی) را نیــز
شــنید .امــا ایــن تاثیــرات در کلیت ایــده مفهومــی آلبوم نقشــی تقلیدی
نــدارد و برعکــﺲ عناصــر برگرفتــه از موســیقی ایرانــی را تقویــت
کــرده اســت .بهرهگیــری از ریتــم شــش هشــتم در ایــن مجموعــه بــه
نوعــی نگاهــی تــازه و نوپردازانــه بــر عناصــر موســیقی مردمپســند
اصیــل تهرانــی بــه حســاﺏ میآیــد کــه نــه از روی تمســخر و تخریب،
بلکــه بــرای دوبارهنگــری و تحــول ،در جهــت تکامــل ایــن ویﮋگــی
بــه زبانــی امروزیتــر تنظیــم شــده اســت .ایــن نگــرش رویکــردی
انتقــادی -نوپردازانــه بــه عمــق فرهنــﮓ مردمپســند درونشــهری
ایرانــی اســت ،بــرای هویتســازی و خلــق موســیقی جهانــی امــروزی.
کار  127در ایــن آلبــوم از ســاختار موســیقایی آوانــگارد و دیــدگاه
تلفیقــی نوپردازانــه قطعــات موســیقی آلبــوم برخــوردار اســت.
ترانههــای آلبــوم محتوایــی معتــرﺽ و انتقــادی اجتماعــی دارنــد.
فــرم کار بــه ترانهنویســی روحوضــی و کوچــه بــازاری تهرانــی
بازمیگــردد ،امــا بــا موضوعــات روز و بیانــی متفــاوت .کوششــی
۳۵

 .ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﯾﺘﻪ ﳕﺎﯾﺸﯽ ﺳﺮﮔﺮﻡﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ  ۱۸۸۰ﺗﺎ

 ۱۹۳۰ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﯿﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ،ﺭﻗﺼﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﺩﻟﻘﮏﻫﺎ ،ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺗﻌﻠﯿﻢﺩﯾﺪﻩ ،ﺷﻌﺒﺪﻩﺑﺎﺯﺍﻥ،

ﺁﮐﺮﻭﺑﺎﺕﻫﺎ.
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شــبیه ایــن را در یکــی دو کار دهــه هفتــاد فرامــرز آصــﻒ (حاجــی)
شــنیدیم .امــا در اینجــا بــا روایتــی مــدرن مواجهیــم.
شــیوه خوانندگــی ســهراﺏ محبــی ،کــه بــا روشــی کامــال آزاد و
حســی ترانههــا را میخوانــد ،تــا حــدی برگفتــه از همــان اجراهــای
نمایشــی خالطــور اســت .شــیوهای کــه گاه بدخوانــی تعمــدی میکنــد
و شــکلی غیرحرفــهای و بیپــروا میگیــرد ،امــا کامــال آگاهانــه اســت
و از ایــن رو حســی عصیانــزده و دیدگاهــی آوانــگارد را بــه کلیــت
قطعــات میبخشــد .البتــه از ایــن نیــز نمیشــود گذشــت کــه گــروه
بــا مشــکل جــدی فنــی مواجــه اســت؛ مشــکلی کــه باعــث میشــود
بدخوانــی و بازیهــا مخاطــب را در مــرز بــازی و اجــرای بــد نگــه
دارد.
ایــن عناصــر در کنــار یکدیگــر مجموعــهای را خلــق کردهانــد کــه نــه
فقــط اثــری هنــری اســت ،بلکــه جهتگیــری آگاهانــهای در ضدیــت
بــا بــازار موســیقی مردمپســند ایرانــی نیــز دارد .در پیــش گرفتــن
روشهــای غیرتجارتــی بــرای در اختیــار قــرار دادن ایــن آلبــوم دلیلــی
دیگــر اســت کــه گــروه  127نگرشــی معتــرﺽ و متناســب بــا دیــدگاه
و فلســفه هنــر زیرزمینــی در ایــران دارد.
گــروه  127تــا بــه امــروز آلبومهــای ﻛﺎﺭ ﺗﻤــﺎﻡ ﻭﻗــﺖ ( ،)2005ﺁﻣــﺪﻥ
ﺑــﻪ ﻛﻨــﺎﺭ ( )2006را بــه زبــان انگلیســی و دو آلبــوم ﺧــﺎﻝ ﭘﺎﻧــﻚ
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( )2007و ﺭﺍﻙ ﺍﻧﺘﺤــﺎﺭﻯ ( )2008را بــه فارســی و انگلیســی منتشــر
کــرده اســت .ایــن گــروه چنــد بــار در بیــرون ایــران برنامــه اجــرا کرده
و در جشــنوارههای تهــران اونیــو نیــز حضــور داشــته اســت .ســه آلبــوم
اول گــروه  127زیرزمینــی هســتند ،زیــرا موفــق بــه دریافــت مجــوز
بــرای آن نشــدند.
جــز آلبــوم ﺧــﺎﻝ ﭘﺎﻧــﻚ کــه اهمیــت ویــﮋهای در بررســی ایــن گــروه
دارد ،برخــی از ترانههــای گــروه از نظــر کار موســیقی و اجــرا بســیار
شــاخص و قدرتمنــد اســت .کارهایــی ماننــد «مــن کــی ام؟» و «خســرو
خوبــان» و «چرنــد گفــت» از کارهــای شــنیدنی آنهاســت .بــه نظــر
میرســد در میــان گروههایــی کــه زیرزمینــی شــناخته میشــوند
آنهــا بیــش از اغلــب گروههــا نقــش تحقیقــی و جســتوجوگری
خــود را در یافتــن فلســفه و مفهــوم موســیقی بــازی کردهانــد .شــاید
همیــن زیرزمینــی بــودن باعــث میشــود کــه مــا هرگــز آنهــا را نبینیــم.
شــاید بــه ایــن ســوال بایــد پاســﺦ بدهیــم کــه آیــا معنــای زیرزمینــی
بــودن زیرخاکــی بــودن هــم هســت؟
ایﻦ گرﻭه 127

گــروه  127از ســال  2001در ایــران مشــغول کار هســتند .آنها در مدت
پنــﺞ ســال اول فعالیتشــان بارهــا بــه خــارج از ایــران دعــوت شــدند تــا
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برنامــه برگــزار کننــد ،امــا اغلــب بــا بدشانســی مواجــه شــدند .ســهراﺏ
محبــی ،سرپرســت ایــن گــروه ،میگویــد» :داشــتیم از یــک اســتودیو
بــر میگشــتیم و بــه مــا گفتــه بودنــد کــه شــما بایــد بــرای گروهتــان
یــک اســم انتخــاﺏ کنیــد .اون موقــﻊ گروههــای موســیقی ایرانــی
اســمهای عجیــب و غریبــی بــرای خودشــون مﻲگذاشــتند ولــی مــا
نمﻲخواســتیم از ایــن اســمها یــا اســم خارجــی اســتفاده کنیــم .بــرای
همیــن فکــر کردیــم یــک عــدد را انتخــاﺏ کنیــم و « »127اولیــن
عــددی بــود کــه بــه فکرمــون رســید 127 .یــک عــدد مهــم در علــوم
36
کامﭙیوتــر و نــام فرشــته میکائیــل توســط حــروف ابجــد اســت!»
ســهراﺏ در ابتــدای کار اغلــب بــه خوانــدن ترانههــای گروههــای
معــروف از جملــه پینــک فلویــد و بــاﺏ دیلــن میپرداخــت کــه در
ایــران مــورد توجــه قــرار میگرفــت .او در مصاحبــهای بــا بــی بــی
ســی در ســال  2006گفتــه بــود« :مــا  5ســال اســت کــه ایــن گــروه
را تشــکیل دادیــم .مــن ســالهای زیــادی گیتــار مــیزدم و همیشــه
ترانههــای مختلفــی درســت میکــردم .بــا علیرضــا پوراســد کــه
گیتــار بــاس مﻲزنــد از طریــق یکــی از دوســتان آشــنا شــدم و شــروع
کردیــم بــا هــم کار کــردن .بــا ســردار سرمســت کــه پیانیســت گــروه
ماســت از طریــق خانوادگــی آشــنا شــدم و او بعــد از کنکــور عضــو
۳۶

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﺤﺒﯽ ،ﺷﺎﺩﯼ ﺍﻟﻬﯽ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮔﺮﻭﻩ

 ۶) ۱۲۷ﻣﺮﺩﺍﺩ .(۱۳۸۵

489

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

گــروه شــد .ســلمک خالــدی هــم کــه ترومبــون مﻲزنــد بــا ســردار
دوســت بــود و قــرار بــود بــرای مــا اجــرا کنــد و او هــم عضــو گــروه
شــد .یحیــی الخنســا کــه درام مﻲزنــد دو ســال بعــد بــه مــا اضافــه
شــد .شــروین هــم کــه از دوســتان کودکــی مــن بــود خواننــده دوم
گــروه شــد 37».گــروه  127تــا ســال  2006چنــد بــار بــه خــارج از
ایــران دعــوت شــده بودنــد .ســهراﺏ محبــی در ایــن بــاره گفــت:
«امســال ســومین تــور مــا بــود امــا متاســفانه اجــرا نشــد .مــا در ایــران در
ایــن چنــد ســال فقــط موفــق شــدیم شــش هفــت بــار کنســرت بدهیــم.
آخریــن بــار در فســتیوالی اجــرا داشــتیم کــه در تگــزاس آمریــکا بــود.
امســال قــرار بــود ســه تــا اجــرا داشــته باشــیم کــه بــه دلیــل مشــکالتی
دو تــا از اونهــا لغــو شــد و باالخــره بــه خاطــر تغییــر قانــون ســربازی
38
(معافیــت تحصیلــی) آخریــن کنســرتمان هــم لغــو شــد!»
او در پاســﺦ اینکــه تجربــه کنســرت در آمریــکا چطــور بــود ،گفــت:
«خیلــی خــوﺏ بــود .مــا دو بــار بــه آمریــکا رفتیــم .اولیــن بــار در شــرﻕ
آمریــکا چنــد تــا کنســرت دادیــم و اســتقبال خوبــی هــم شــد .دفعــه
دوم هــم بــرای فســتیوال رفتیــم و از کنســرت مــا اســتقبال زیــادی
39
شــد».
۳۷

 .ﻫﻤﺎﻥ.

۳۹

 .ﻫﻤﺎﻥ.

۳۸

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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»ترﻭریست کوچوﻟوی شیریﻦ مﻦ«

بچههــای گــروه  127در یــک گلخانــه در شــهرک اکباتــان تمریــن
میکننــد .ایــن گلخانــه بــه ســبب فضاهــای بســتهاش تابســتانها بســیار
گــرم و زمســتانها بســیار ســرد اســت .آنهــا پــول بــرای خریــد کولــر
نداشــتند .یکــی از اهــداف بزرگشــان از برگــزاری تــور پولــدار شــدن
و خریــد کولــر بــرای گلخانــه اکباتــان بــود .البتــه ایــن موضــوع ربطــی
بــه ترانــه معــروف آنهــا بــه نــام «تروریســت کوچولــوی شــیرین مــن»
نــدارد .بــه قــول ســهراﺏ «ایــن آهنــﮓ دربــاره کســی هســت کــه در
ایــران یــا خاورمیانــه زندگــی میکنــه و اینکــه چقــدر صحبتهــای
40
غربیهــا مﻲتونــه روی زندگیــش تاثیــر بگــذاره».
گرﻭه ایﻨدﻭ ﻭ آﻟﺒوم برد ﻭ باﺧت

گــروه پــاپ ایرانــی اینــدو در ســال  )1390( 2008از دل گــروه
کیوســک ،یــک گــروه راک ایرانــی بیــرون آمــده اســت ،امــا
موســیقیاش بیشــتر بــه موســیقی پــاپ شــبیه اســت .ترانــه «بیــا وســط»
از نمونههــای مشــخص موســیقی اینــدو اســت .نــام اینــدو تاکیــد دارد
بــر نــام ایــن دو نفــری کــه موســیقی مــورد نظــر مــا را میســازند و
۴۰

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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میآوازنــد :شــادی یوســفیان (شــادبانو) و اردالن پایــوار .آنهــا در
کنــار کارشــان در گــروه کیوســک و بــا همراهــی ایــن گــروه ،نــگاه
مستقلشــان را کــه بــه فولــک و پــاپ نزدیکتــر بــود ،عرضــه کردند.
ترانــه «بیــا وســط» عنــوان تکیــه کالمــی اســت در مهمانیهــای شــاد،
وقتــی کســی نمیخواهــد برقصــد و او را بــه وســط ،یعنــی صحنــه
رقــص میکشــند .او بهانههایــی دارد ،مثــل ســن و ســال یــا هــر چیــز
دیگــر ،امــا خواننــده اینــدو تاکیــد میکنــد کــه «ســن و ســال فقــط
یــک عــدد اســت» و میگویــد بیــا وســط و برقــص .موســیقی اینــدو
ترکیبــی از موســیقی شــاد فولــک ایرانــی و غیرایرانــی و پــاپ اســت.
ایــن گــروه عضــو جدیــدی در جریــان موســیقی پــاپ آلترناتیــو
ایرانــی اســت .بــرد و باخــت ،از آلبومهــای جدیدتــر گــروه اســت
کــه در برخــورد اول یــادآور آوای جدیــد گــروه کیوســک در آلبــوم
ﺳــﻪ ﺗﻘﻄﻴــﺮﻩ میشــود و ســبک و لحــن خوانندگــی شــادبانو (خواننــده
گــروه) گاه یــادآور خوانندگــی خواهــران آبجیــز و حتــی در کلیــت
مفهومــی آهنﮓهــا گاه میشــود تمســخر تلــﺦ موســیقایی گــروه
 127را شــنید ،بــدون آنکــه گــروه اینــدو لزوم ـاً دنبالــهرو هیچکــدام
از ایــن گروههــا و آوای آنهــا باشــد .امــا بــه دالیلــی کــه برآمــده
از تجربههــای مشــترک اجتماعــی ،فرهنگــی و مهمتــر از همــه
تجربههــای مشــترک موســیقایی اســت (یعنــی همــکاری تــک تــک
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ایــن موســیقیپردازان در پروژههــای گروهــی یکدیگــر) ،ســلیقهها
همخــوان و مشــابه بــه نظــر میآیــد و از ایــن رو متاثــر از یکدیگــر
میشــوند .ایــن تاثیرپذیــری باعــث انســجام مفهومــی در ســاختار
و محتــوای موســیقایی ایــن جریــان نوپاســت کــه در ادامــه موجــب
ایجــاد زبــان موســیقایی مشــترکی خواهــد شــد کــه میتوانــد در
نهایــت جریانــی منحصــر بــه فــرد و جنبــش موســیقی نوینــی بــه راه
انــدازد (یــا شــاید بــراه افتــاده باشــد!).
شــادی یوســفیان در مــورد همــکاری هــای بعضــی از اعضــای گــروه
کیوســک در ایــن آلبــوم و شــباهت آوائــی ایــن مجموعــه بــا آوای
موســیقی گــروه کیوســک اینگونــه مــی گویــد«:از نوازندههــای ایــن
آلبــوم آرش ســبحانی و تــارا کمانگــر (و البتــه اردالن) عضــو گــروه
کیوســک هــم هســتن ولــی چــون ترانههــای اینــدو توســط اردالن
نوشــته و تنظیــم مــی شــه ،حــﺲ و حــال آهنﮓهــا بــا کیوســک
متفــاوت هســت .نقــش آرش و تــارا بــه عنــوان نوازنــده هســت کــه
41
قســمتهای مشــخصی رو اجــرا کــردن».

۴۱

ﺍﯾﻨﺪﻭ.

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎﻥ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ
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ایﻨدﻭ چه کسانی هستﻨد؟

شــادبانو یــا شــادی یوســفیان هنرمنــد معاصــر در رشــته عکاســی و
هنرهــای ترکیبــی و رســانهای و تﺌاتــر اســت .او همچنیــن همخــوان
زن در گــروه کیوســک نیــز هســت .اردالن پایــوار از آغــاز نوازنــده
پیانــو در ســبکهای کالســیک و جــاز بــوده اســت و در ســالهای
اخیــر نیــز بــا ورودش بــه دنیــای موســیقی کولیهــا و موســیقی
یهودیــان اروپــای شــرقی (کلزمــر) ،و فراگیــری ســاز آکاردئــون ،او
را از پایههــای اصلــی آوای جدیــد گــروه کیوســک ســاخته اســت.
اینــک بــا آغــاز پــروژه جدیــدش گــروه اینــدو صفحــه جدیــدی را در
موســیقی مردمپســند ایــران رقــم میزنــد.
اردالن پایــوار از همــان آغــاز بــه موســیقی کولیهــای اروپــا عالقهمنــد
بــود و از چند ســال قبــل از پروژه ایندو شــروع به یادگیــری آکاردئون
کــرد .او معتقــد بــود موســیقی جیﭙســی جــاز بهتریــن تلفیــق جــاز بــا
موســیقی کولــی هاســت .او در ســالهایی کــه موســیقی کولیهــا را
گــوش مــیداد دریافــت بداههنــوازی موجــود در موســیقی کولیهــا
حــﺲ آزادی را بــه ایــن موســیقی میدهــد و ایــن حــﺲ بــه شــنونده
منتقــل میشــود .آهنﮓهــای ایــن آلبــوم ســاختار زیباییشناســانه
خــوش آوایــی دارنــد و بــا ترکیبهــای متفــاوت ســبکی و تنــوع
ملودیــک تنظیــم شــدهاند .ترکیباتــی کــه ملــودی و ترانــه اهمیــت
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بیشــتر دارد و بــه همیــن دلیــل بــه ســختی میتــوان چرخــش نغمههــای
بعضــی از آهنﮓهــا را از ســر بیــرون کــرد و همیــن موســیقی را بــه
پــاپ نزدیــک میکنــد .نمونــه برتــر ایــن رویکــرد در آهنﮓهــای
«عشــق آســمانی»« ،ســرگردون» و «بــا تــو» شــنیده میشــود.
آوای آلبــوم ﺑــﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧــﺖ برگرفتــه از تلفیــق موســیقیهایی ماننــد
کلزمــر ،جیﭙســی جــاز ،التیــن جــاز ،تریــد جــاز ،موســیقی کالســیک
و کمــی بلــوز /راک و حتــی در بخشــی از آهنــﮓ «عشــق آســمانی»
از ریتــم ایرانــی شــش و هشــت نیــز اســتفاده شــده اســت؛ ترکیبــی کــه
نــه فقــط جذابیــت خــوشآوا و موســیقی زنــده و پراحساســی را خلــق
کــرده اســت ،بلکــه قالبــی مناســب بــرای ترانههــای امــروزی فارســی
نیــز بــه وجــود آورده اســت .ترانههــای ایــن مجموعــه همــه ســروده
اردالن پایــوار اســت .خوانندگــی آهنﮓهــا را اردالن و شــادبانو
اجــرا میکننــد امــا در کلیــت آلبــوم صــدا و خوانندگــی شادبانوســت
کــه بــدل مینشــیند و بــه یــاد میمانــد .در ایــن مجموعــه شــادبانو
بــا تجربــهای کــه در همخوانــی در گــروه کیوســک داشــته توانســته
اســت در حــد مناســبی ترانههــا را در شــکلی محســوس و غیرمتعــارف
(نســبت بــه نــوع خوانندگــی رایــﺞ زنانــه در موســیقی پــاپ مرســوم
ایرانــی) خوانندگــی کنــد.
موســیقیپردازان مهمانــی کــه در ایــن آلبوم همــکاری کردهانــد از این
495

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

قرارنــد :ســلمک خالــد (ترمبونــه) ،آرش ســبحانی (گیتــار الکتریک و
آکوســتیک) ،پیمــان ســلیمی (گیتــار الکتریــک و آکوســتیک) ،تــارا
کمانگــر (ویالــون) ،آرون کیربــل( 42درامــز) ،جاشــوآ ُکــر (43درامــز)،
صفــا شــوکرای (44گیتــار بــاس ایســتاده) ،جیمــز ریوتــو( 45گیتــار بــاس
ایســتاده) ،رالــﻒ کارنــی( 46کالرینــت ،ساکســیفون و ترمﭙــت) ،میشــا
خالیکــوف( 47ویالــون ســل) ،ســیاوش س .نــﮋاد (ماتوفونــو) ،48علــی
طباطبایــی (ســاو) و نویــد قائــم مقــام (تمبــک).
هومﻦ اژدری

هومــن اژدری از خواننــدگان و نوازنــدگان راک ایرانــی بــود کــه
مالــزی را بــرای ادامــه فعالیــت هنــری خــود انتخــاﺏ کــرد .او در
ســالهای گذشــته بــا گروههایــی مختلــﻒ همــکاری داشــته و چنــد
آلبــوم منتشــر کــرده اســت .هومــن میگویــد« :در ایــران هــم گاه
ســبک زندگــی بــه نوعــی اعتــراﺽ بــدل شــده اســت .بــه هــر حــال،
۴۲

Aaron Kierbil .

۴۳

Jashua Kerr .

۴۵

James Riotto .

۴۴
۴۶

۴۷
۴۸

Safa Shakrai .

Ralph Carney .

Misha Khalikov .
Metalofono .
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میــل بــه تغییــر و عصیــان در موســیقی راک همیشــه حضــور داشــته و
شــاید همیــن امــر موجــب شــد کــه در ایــران بــا محدودیــت بیشــتری
روبــهرو شــود .موســیقی راک در گذشــته ،ایــن قــدر اعتراضــی نبــود.
بیشــتر فلســفی بــود .اشــعار فلســفی و گاه عرفانــی ماننــد حافــﻆ را کار
میکردنــد ،ولــی بــا شــرایطی کــه در ایــران بــه وجــود آمــد ،جنبــه
اعتراضــی در راک ایرانــی قویتــر شــد ...مــا راک خودمــان را
داریــم .مثــل راک تــرک در ترکیــه .مــا ایرانیهــا هــر کاری کنیــم
بــاز ویﮋگیهــای خــاﺹ خودمــان را در موســیقی نشــان میدهیــم...
اول اینکــه عــدهای از دوســتان عمــدا برخــی از گامهــای ایرانــی را در
ملودیهــا اســتفاده میکننــد ،ولــی مــن ســعی میکنــم خــودم را بــه
راک اصلــی نزدیکتــر کنــم .بــا ایــن حــال ،مــن هــم ایرانــی هســتم و
وقتــی کار مــن شــنیده میشــود ،کامــال متفــاوت بــا راک آمریکایــی
اســت .کســانی کــه ایــن را میشــنوند ممکــن اســت بــه خاطــر همیــن
49
تفــاوت خــوش شــان بیایــد».
راک شیﻄان پرستی نیست

«البتــه یکــی از مشــکالت مــا هــم همیــن اســت .ریتمهــای دو چهــار،
۴۹

 .ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺭﺍﮐﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻮﻣﻦ ﺍﮊﺩﺭﯼ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﻮﺭﯾﺴﺖ ﺁﻧﻼﯾﻦ،

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺎﻟﺰﯼ
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چهارچهــار و هشــت هشــت کــه بــرای راک اســتفاده میشــود ،بــرای
زبــان انگلیســی طراحــی شــده اســت .بــرای زبــان فارســی ایــن ریتمهــا
شــش و هشــت اســت .آهنــﮓ کالم مــا ایــن طــور اســت و بــه خاطــر
همیــن ایــن همــه موســیقی شــش و هشــت داریــم .بــه هــر حــال اینکــه
آهنــﮓ کالم ایرانــی را کــه چهارچهــار اســت در ایــن ریتــم بگذاریم،
50
خیلــی مشــکل اســت ،ولــی شــدنی اســت».
شــاید زندگــی یــک راکــر در مالــزی کــه بخشــی مهــم از ایرانیــان
ســاکن آن از گروههــای ســنتی و تــا حــدی مذهبــی هســتند و اینکــه
بســیاری از گروههــای راک و متــال را در مواجهــه بــا تبلیغــات شــبه
کمونیســتی حکومــت علیــه موســیقی راک آن ابــزار امﭙریالیســم
میداننــد و برخــی آن را شــیطان پرســت قلمــداد میکننــد هومــن
اژدری را بــه توضیــح دادن دربــاره ایــن مســﺌله وامــیدارد« :مــن نــه
شــیطان پرســتم و نــه چیــز دیگــری .راک موســیقی هایﭙــر اســت.
طبیعــت و ریتــم و آهنــﮓ آن طــوری اســت کــه بــا شــنیدنش ضربــان
قلــب بــاال مــیرود .وقتــی ضربــان قلــب بــاال مــیرود ،آدرنالین ترشــح
میشــود و احســاس هایﭙــر بــودن بــه شــنونده دســت میدهــد .ایــن
یکــی از چیزهایــی اســت کــه خوشــایند خیلــی از حکومتهــا نیســت.
دوســت دارنــد مــردم همــه خمــوده و افســرده باشــند ،چــون وقتــی
کســی خمــوده باشــد ،میتــوان راحــت زد تــوی ســرش و هــر کاری
۵۰

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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ازش خواســت .وقتــی در ایــران اجــرا داشــتیم و همــه هایﭙــر میشــدند
و شــروع میکردنــد بــه جیــﻎ زدن ،بعضیهــا وحشــتزده میشــدند،
ولــی مــا میدانســتیم همــه چیــز خــوﺏ اســت و اینهــا دارنــد تخلیــه
انــرژی میکننــد .بعــد از آن هــم هیــچ اتفاقــی نمیفتــاد؛ نــه جنگــی
نــه دعوایــی .همــه چیــز بــه خوبــی برگــزار میشــد .فکــر میکنــم
دلیــل دیگــر ایــن محدودیتهــا ،همــان مســائل شیطانپرســتی باشــد.
مــن نمیخواهــم وارد سیاســت شــوم ،ولــی هــر وقــت بایــد مــردم
را از چیــزی بترســانند .وقتــی دشــمن کــم میآورنــد ،میگوینــد از
شیطانپرســتها بترســید .حــاال اینهــا کــه هســتند و از کجــا آمدهانــد،
معلــوم نیســت .مگــر ایــن بچههــای  20یــا  30ســاله در همیــن مملکــت
بــزرگ نشــدهاند؟ ...بلــه .چــون راک طیــﻒ گســتردهای دارد و داخل
آنهــا طیــﻒ شیطانپرســت هــم وجــود دارد .البتــه نوعــی اســتایل هــم
در اواخــر ســالهای  80یــا  90بــا موضــوع شیطانپرســتی رواج پیــدا
کــرد ،کــه مثــل یــک مُــد ،مــردم بــه آن روی آوردنــد .نوعــی تبلیغات
بــود بــرای پــول درآوردن ،وگرنــه اعضــای همــان گروههــا زندگــی
عــادی خودشــان را دارنــد و کار شــیطانی از آنهــا ســر نمیزنــد.
حاصــل ایــن برداشــتهای غلــط ایــن شــد کــه امــروز مــا از نظــر
اســتانداردهای موســیقی عقــب هســتیم ،حتــی از لحــاﻅ اســتاندارد
51
صدابــرداری ،خوانندگــی ،تنظیــم کنندگــی».
۵۱
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راک سیاسی یا اﺟتﻤاعی

هومــن اژدری دربــاره زیرزمینــی بــودن راک میگویــد« :بــه نظــر مــن
خیلــی مســتقل و پاکــش کــرد .از وابســتگی بــه چیزهــای دیگــری کــه
در پــاپ یــا رپ دیــده میشــوند ،رهــا شــد .در پــاپ و رپ خیلــی
راحــت سیاســی کار میکننــد و ایــن باعــث مطــرﺡ شــدن و اتصــال
آنهــا بــه جریانهــای مختلــﻒ میشــود ،ولــی راک هیچوقــت ایــن
طــور نبــوده .شــما حتــی یــک گــروه راک را در دســتهبندیهای
سیاســی نمیتوانیــد ببینیــد .شــاید گــروه کانتــری یــا اســتایلهای
دیگــر باشــند .آرش ســبحانی از کیوســک ،دوســت صمیمــی مــن
اســت و در ایــران بــا هــم بودیــم و ایــن همــان اتفاقــی بــود کــه بــرای
او افتــاد .مــن حتــی آهنــﮓ پارازیتــی را کــه خوانــد دوســت نــدارم .به
نظــرم بــا گرایــش بــه سیاســت ،اصالــت کار خــودش را کــم کــرد ...به
هرحــال ،گروههــای راک هیچوقــت سیاســی نبــوده و حرفهایشــان
نیــز اغلــب اجتماعــی بــوده اســت .اگــر هــم حــرف سیاســی زدهانــد،
مســتقل بــوده و وابســتگی بــه جایــی نداشــته 52».البتــه کــه ایــن ســخن
درســت نیســت .تقریبــا چــه در دنیــای جدیــد کــه مبــارزات بــه شــیوه
رســانهای برگــزار میشــود ،چــه در دهــه  1960تــا  1970کــه راک
زبــان جنبــش سیاســی در جهــان بــود و بزرگتریــن گروههــا و
۵۲
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خواننــدگان راک از راجــر واتــرز و بیتلهــا و بونــو و بــاﺏ گلــداف
گرفتــه تــا جانیــﺲ جوپلیــن و جــون بائــز و خیلیهــای دیگــر ،همیشــه
بــه گروههــای سیاســی آزادیخــواه نزدیــک بودنــد و از آنهــا حمایــت
میکردنــد.
سافتراک یا هارد راک؟

«در ترانههــای فارســی بیشــتر ســافتراک کار کردیــم .آن دو کلیــﭗ
کــه علیرضــا ســروش ســاخته بــه ایــن ســبک نزدیکتــر اســت .مــا
یــک گــروه در ایــران داشــتیم بــه اســم مــد ســیتی کــه ســالها در آن
کار میکــردم .بــا آمــدن مــن ]بــه[ مالــزی ،کار گــروه تمــام شــد .در
اینجــا دیــدم بــرای غیــر ایرانیهــا هــم میتــوان کار کــرد .اتفاقــا بهتــر
هــم میفهمنــد و بــرای همیــن یــه گروهــی را بــه اســم Mr. Rock
 & Rollتشــکیل دادیــم کــه گــروه انگلیســی راک ماســت .مــن همه
شــعرها را بــه انگلیســی مینویســم و اجــرا میکنــم .در ایــران آلبــوم
آخــری کــه داشــتیم بــا پلمــﭗ ناگهانــی اســتودیویی کــه در آن ضبــط
میکردیــم ،از دســت رفــت .امیــدوارم بتوانــم برخــی از آنهــا را در
اینجــا بازســازی کنــم 53».او دربــاره آلبومهایــش میگویــد« :مــن
یــک آلبــوم تریپــاپ کار کــردم بــه نــام  Mute Agencyکــه
۵۳
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خواننــده بــودم .آهنگســاز آن ســیاوش امامــی بــود و آقــای ســامان
مقــدم هــم یــک کلیــﭗ ســاختند کــه در  Music of Nationهــم
پخــش شــد .یــک آلبــوم شــخصی کــه بــا آلبــوم اولــم بــود بــه نــام
جملــه معــروف کــه آرش ســبحانی گیتــار بعضــی از ترکهــاش را
اجــرا کــرد و باقــی را هــم مســعود همایونــی زد .عیــناﷲ کیوانشــکوه
نیــز درام زد .آلبــوم خوبــی شــد ،امــا شــش ســال در انتظــار مجــوز
در ارشــاد مانــد .مــا هــم دیگــر قیــدش را زدیــم .بــا گــروه خودمــان
 Mad Cityرا شــروع کردیــم و چهــار تــا آلبــوم دادیــم کــه آخــری
همــان بــود کــه در آن اســتودیو پلمــﭗ شــد و رفــت .در حــال حاضــر
نیــز آلبــوم فارســی را کامــل میکنــم .در عیــن حــال یــک آلبــوم بــا
54
 Mr. Rock & Rollداریــم کــه در حــال اتمــام اســت».
هومــن اژدری در مالــزی در کالﺏ مینــوازد .از ایــن کار چنــدان
راضــی نیســت .از طرفــی مجبــور اســت در کالﺏ کار کنــد .جــای
دیگــری نــدارد .خــودش ســولو مینــوازد ،هنگامــی کــه اجــرا میکنــد
همــه مســتاند و کســی بــه صدایــی کــه پخــش میشــود گــوش
نمیکنــد« .صــدای خــودم را هــم بــه زور میشــنوم» 55اگــر نخواهــد
در کالﺏ اجــرا کنــد ،راه دیگــری نــدارد؛ کالﺏ ،بــار ،رســتوران.
البتــه شــوها و کنســرتهایی هــم میگذارنــد کــه رســیدن بــه آنهــا
۵۴
۵۵

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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خیلــی طــول میکشــد .در میــان انبــوه گروههــای راک در مالــزی
کــه همــه خــوﺏ کار میکننــد و اســتعداد زیــادی دارنــد ،رقابــت
ســنگین اســت .گروههــای راک عالــی هســتند .اژدری میگویــد« :از
مــا ایرانیهــا جلوتــر هســتند» 56بســیار بااســتعداد و باهــوش هســتند و
بــدون حاشــیه کار میکننــد .هومــن اژدری بــه انگلیســی میخوانــد،
اول برایــش غیرعــادی بــود ،ولــی کمکــم عــادی شــد .شــعرها را
خــودش مینویســد .دربــاره اینکــه موفــق اســت یــا نــه ،میگویــد:
«دوســتان انگلیســی و آمریکایــیام کــه میشــنوند ،میگوینــد مــا
مشــکلی بــا آنهــا نداریــم57».
هادی پاکزاد

هــادی پاکــزاد متولــد  1361در مشــهد ،یکــی از فــرد /گروههایــی
اســت کــه از  11ســال قبــل یعنــی از زمانــی کــه  19ســاله بــود بــه طــور
جــدی کارش را در حــوزه موســیقی راک آغــاز کــرد .پاکــزاد اولیــن
آلبــوم خــود را در ســال  1380بــا عنــوان 58ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺗــﺮﺱ منتشــر کرد.
او تــا امــروز (ســال  )2012شــش آلبــوم منتشــر کــرده اســت .نیــاز
چندانــی بــه توضیــح نــدارد کــه او نیــز ماننــد اغلــب گروههــای مشــابه
۵۶

۵۷

۵۸

 .ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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موفــق بــه دریافــت مجــوز رســمی بــرای کارهایــش نشــده و بــه همیــن
دلیــل آثــارش را بــه طــور رایــگان در پایــگاه اینترنتــی منظــم و نســبتا
کامــل در معــرﺽ اســتفاده عمومــی قــرار داده اســت .او مانند بســیاری
از گروههــای مشــابه نخســت بــه موســیقی پــاپ /راک پرداخــت
و کمکــم بــه ســوی موســیقی راک /آلترناتیــو کشــیده شــد .او بــا
مســعود فیــاﺽزاده آهنگســاز و تهیهکننــده موســیقی راک و یکــی از
گیتاریســت هــای گــروه منفــی یــک یــا مینــوس وان همــکاری دائمــی
داشــت و تاثیــر کار فیــاﺽزاده در آثــار پاکــزاد معلــوم و مشــخص
اســت.
شــاید ویﮋگــی بــارز پاکــزاد بــه قــدرت ترانهســرایی او برمیگــردد.
زیــر همــه اشــعاری کــه توســط او خوانــده شــده ،نــام خــود او بــه
عنــوان شــاعر نوشــته شــده اســت ،حتــی بــه اشــتباه زیــر یکــی از اشــعار
بلنــد حافــﻆ کــه پاکــزاد بهتریــن اســتفاده را از آن کــرده و آن را بــا
موســیقی راک بهخوبــی تنظیــم کــرده اســت یعنــی شــعر «ناگهــان
پــرده برانداختــهای یعنــی چــه؟ /مســت از خانــه بــرون تاختــهای یعنــی
چــه؟ ». . .نیــز نــام شــاعر هــادی پاکــزاد نوشــته شــده اســت .البتــه ایــن
ســهوی اســت کــه در اثــر بیدقتــی بــروز میکنــد .امــا نکتــه مهــم
بــه کار قابــل توجــه او در شــعر برمیگــردد؛ اشــعاری کــه اغلــب
تصویــری اســت و ایماژهــای بســیار جــذاﺏ و تــازهای دارد و گاه
504

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

بســیار عمیــق و تفکربرانگیــز اســت .بــه نظــر میرســد او بســیار متاثــر
از ترانهســرایی گروههــای راک روانگــردان اســت .ترانههایــی کــه
ســعی دارنــد عمــق وجــود خواننــده /شــاعر را نشــان دهنــد و ایــن
اتفاقــا در شــعر ایرانــی نیــز ســابقه فــراوان دارد .نمونــه بســیار بــارز
آن را در اشــعار حافــﻆ میتــوان دیــد .اشــعار هــادی پاکــزاد بــه مــا
میگویــد کــه او یکــی از شــاعران ترانهســرای موســیقی نویــن ایــران
اســت.
شــعرهای هــادی پاکــزاد جــزو نقــاﻁ قــوت کار او هســتند .بــا مضامینی
کــه اغلــب بــه نــگاه او بــه زندگــی و هســتی بازمیگــردد .گاه برخــی
شــعرها در متــن ارائــه شــده دارای اغــالﻁ مشــخص امالیــی و انشــائی
هســتند و همیــن نشــان میدهــد کــه او اگــر چــه در شــاعری و بیــش
از آن در ترانهســرایی تواناســت ،ولــی چنــدان بــا ادبیــات خــو نگرفتــه
اســت .شــعر «اســلحه» از آلبــوم ﺑــﺮﺍﻯ ﭼﻬــﺎﺭ 59از اشــعار قابــل توجــه
اوســت.
مثــل ســﮓ تــو رختخــواﺏ تمریــن مــردن میکنــی /مثــل هابیــل
ســعی بــر از یــاد بــردن میکنــی /مجــرم ســقط شــعور بیچــارهای از
کمتریــن .../ســوزن از تــو نشــﺌهتر /خونــت از ســم ســمترین /فــرﻕ
روزافــزون تنهــا /وحــش پــر فحشــای منهــا /مــرد بیاقبــال پیــروز/
For Four . ۵۹
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حــزن بیمقــدار زنهــا /مثــل ســﮓ در انتظــاری /تــا وفــاداری
کنــی بــاز /مثــل هابیــل بیقــراری /تــا عــزاداری کنــی بــاز ...یــادت
نــره اســلحه /هنــوز تــو دســت منــه /هرچنــد هــم آرومــم /امــا نبضــم
میزنــه /بایــد ورﻕ برگــرده /مــن همیــن جــام عزیــزم /مــن مدیــون
شــانﺲ نیســتم /از دور شــعر نمیریــزم ... /چقــدر رنــﺞ پدرخوانــده/
بــه تــو بدهــکارم مــن؟ /و چنــد روز بــه آن مانــده /تــا چشــم بــه هــم
بــذارم مــن؟ /و تــا کــی قصــد داری تــو /پــدر یــه ایــن آزارهــا؟ /و
چنــد بــار بگویــم مــن /خســتهام از ایــن چنــد بارهــا؟ /. . .مــن بارهــا
هســتیم رو /از دســت بــاد گرفتــم از بهتریــن معلــم /ســکوت رو یــاد
گرفتــم /ســخت میشــه گفــت اســلحه /وســیله شــکاره /هــر حیوونــی
رو دیــدم /اســلحه رو دوســت داره».
در ترانــه دیگــر همیــن آلبــوم بــه نــام «دلتنﮓ خودمــم» 60شــعر عمیقتر
و جذاﺏتــر میشــود و بــه گونــهای از ترانههــای راک کــه توســط
برخــی شــاعران بــزرگ راک ســروده شــده نزدیــک میشــود ،در
ایــن شــعر هــادی میگویــد:
«نیمــی از یــک مترســک /بــا نیمــی از یــک بــدن /بــا هــم پیونــد
خــوردن /تــا پیکــر مــن شــدن /کالﻍهــا هــر روز از /نیمــی از مــن
میترســن /و الشــخورها بــر شــب روی نیــم دیگــه میرقصــن/
۶۰
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سالهاســت مــن حامــی /گندمهــای تــو بــودم /بــه زندگــی بــرای
تــو /خــو کــرده وجــودم /تــو از کلبــه آن دور /هــر صبــح بــا لبخنــدی/
و پیــش از خــواﺏ هــر شــب /پنجــره را میبنــدی /و مــن بــا شــیاطین
هــر شــب /تــا صبــح میجنگیــدم /و هــر بــار پیــش از صبــح /بغضــم
را میبلعیــدم /و تــو درســت بــه کســی /زندگیتــو مدیونــی /کــه
مدتهاســت از اون /هیــچ چیــزی نمیبینــی /سالهاســت زندانــی/
آزادی تــو هســتم /قهرمــان و قربانــی /از ایــن دو واژه خســتهام/. . .
سالهاســت پوســت گرمــی رو /بــا شــوﻕ نبوســیدم /مــدت هاســت
تــوی آﺏ /صورتــم رو ندیــدم /دلــم بــرای تــو بــرای ،تــو از نزدیــک/
تنــﮓ بــرای نفــﺲ ،تــوی یــک گوشــه تاریــک /دلــم بــرای اشــک،
دلــم بــرای خــواﺏ /دلــم بــرای ســیب ،دلــم بــرای آﺏ /دلم بــرای زن،
دلــم بــرای تــن /دلــم بــرای مــن ،دلــم بــرای مــن /دلــم بیــش از هــر
چیــزی بــرای خــودم تنگــه /و مــن بــرای خــودم ،دلــم چقــدر تنگــه/
و مــن سالهاســت بــرای /خــودم ،دلــم تنگــه /و مــن چقــدر بــرای/
خــودم دلــم تنگــه».
شــاید یکــی از نــکات قابــل توجــه در ترانهســرایی که توســط بســیاری
از شــاعران ترانهســرا یــا ترانهســرایانی کــه بــا مقیاسهــای شــعر
عروضــی فارســی شــعر میگوینــد ،و بــه ســبب تفــاوت مصــرف شــعر
بــرای شــعر و شــعر بــرای ترانــه ،معمــوال دچــار مشــکل میشــوند،
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ایــن اســت کــه در ترانهســرایی ارزش ایمــاژ و مفهــوم بــر فــرم کلمــه
و وزن آن در شــعر تقــدم دارد و بــه همیــن لحــاﻅ ترانهســرا شــعر را
نــه بــرای خوانــده شــدن روی کاغــذ بلکــه بــرای خوانــدن بــا موســیقی
و چرخــش کلمــات در ترانــه میســراید .از همیــن رو ممکــن اســت
اشــعار هــادی پاکــزاد در بســیاری جاهــا و بیــرون از ترانه دچار مشــکل
وزن یــا قافیــه باشــد ،امــا «خوانش» شــعر بســیار روان و تاکیــدات روی
ایماژهــا و مفاهیــم روشــن اســت .شــعر «پســتچی» در همیــن آلبــوم از
کارهــای برجســته و شــعرهای نــاﺏ اوســت.
«مــن فقــط یــک پســتچی بــودم نــه بیشــتر /تــو فقــط یــک نامــه بــودی
نــه کمتــر /انتخــاﺏ مــن فقــط رســوندنت بــود /مــال مــن نبــودی ،پــﺲ
رســوندمت زود /تــو همــراه مــن بــودی /نــه مــال مــن .../تــو اجبــار
مــن بــودی نــه بــال مــن /گرچــه بایــد بســته میمونــد پاکــت تــو/
منــو ببخــش کــه بــردم راحــت تــو /غمــی بزرگتــر از ایــن بــرای
مــن مســت /کــه مــال مــن نباشــی /درحالــی کــه دلــت هســت/. . .
تــو ببخــش کــه مســت شــدم از بــوی جوهــر /مــن یــک کاغذخــوار
ســادهام نــه بیشــتر /بــه گنــاه میــل دارم و صدهــا برگــه /واســه ایــن
پســتچی خــوﺏ وسوســه مرگــه /گرچــه مــن پســتچی خوبــی نبــودم/
تــو هســتی چــون مــن تــو رو ســالم رســوندم /ایــن چقــدر ســخته کــه
یــک پســتچی باشــی /و خــودت صاحــب نامــهای نباشــی».
508

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

ترانههــای او آینههایــی شکســته بــا گوشــههایی تیــز و برنــده ،بــر
زمیــن ســنگی خانــه تنهایــی او هســتند .شــعرآهنﮓهای او در واقــﻊ
متافورهــای چنــد بعــدی در وصــﻒ جهــان پســت مــدرن و انســان
درگیــر فلســفه بــودن اســت.
اولیــن آلبــوم هــادی پاکــزاد بــا عنــوان ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺗــﺮﺱ در ســال
 1380منتشــر شــد .آلبومــی کــه آوای پــاپ و اندکــی راک داشــت
و از بیتجربگــی و خــام بــودن وی خبــر مــیداد .بعــد از مجموعــه
ســرزمین تــرس ،آلبــوم دوم خــود را بــه نــام ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨــﻰ 61در
بــازار مجــازی اینترنــت ارائــه داد .شــش ســال گذشــته بــود و در ایــن
آلبــوم کــه در ســال  1386تهیــه و منتشــر شــد هــادی پاکــزاد اولیــن
قدمهــای خــود را در موســیقی تجربــی و آوایــی امروزیتــر و کمــی
نزدیکتــر بــه راک برداشــته بــود .امــا بــه نظــر میآمــد هنــوز بهکلــی
از ســاختارهای موســیقایی و ترانهســرایی پــاپ دل نکنــده اســت و در
تهیــه فــرم آهنﮓهــا موفــق نیســت.
امــا از ســال  1386تــا  1387کــه ســومین آلبــوم خــود را بــا عنــوان
ﺩﻛﺘــﺮ منتشــر کــرد اتفــاﻕ خاصــی در تکنیــک ترانهنویســی و
ســاختار آهنﮓهــای او رﺥ داد .آلبــوم ﺩﻛﺘــﺮ هنــوز از بهتریــن و
جذاﺏتریــن مجموعههــای منتشــر شــده اوســت .آلبومــی کــه لبریــز
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از تصاویــر و حجمهــای شــاعرانه نــاﺏ امــروزی و خوانندگــی حســی
امــا مالیخولیایــی اســت کــه در بســتهبندی هوشــمندانه موســیقی
آلترناتیــو -راک پیچیــده شــده اســت .ترکیبــی جــذاﺏ و تــازه در
موســیقی مردمپســند دگــرآوای ایــران .کامــ ً
ال مشــخص اســت کــه
در ایــن مجموعــه هــم هــادی پاکــزاد و هــم مســعود فیــاﺽزاده بــه
بلوغــی موســیقایی و حرفــهای رســیدهاند.
در آلبــوم ﺍﻓﻼﻃــﻮﻥ کــه در ســال  1388منتشــر شــد همــان تجربــه
آلبــوم ﺩﻛﺘــﺮ ادامــه یافــت ،بــا ایــن تفــاوت کــه ســاختار آهنﮓهــا
ســاختگیتر و بــا حداقــل ســادگی در پشــت ترانههــای هــادی پاکــزاد
فقــط نقــش یــک زمینــه را بــازی میکننــد .آلبــوم ﺍﻓﻼﻃــﻮﻥ را نســبت
بــه آثــار قدیمیتــر هــادی پاکــزاد میتــوان مجموعــهای کالممحــور
دانســت .در جایجـ ِ
ـای ایــن آلبــوم آگاهانــه یــا ناآگاهانــه ،از قصــد
یــا بــدون قصــد ضعــﻒ در تنظیــم آهنﮓهــا احســاس میشــود کــه
آوای قطعــات را خــام و گاه غیرمتعــارف کــرده اســت.
ﺑــﺮﺍﻯ ﭼﻬــﺎر ،پنجمیــن آلبــوم هــادی پاکــزاد ،در ســال  1389در بــازار
مجــازی اینترنــت ارائــه شــد .مجموعــهای کــه جهشــی بــزرگ در
جهــت خلــق موســیقی تجربــی آلترناتیــو فارســی اســت و حتــی در
قطعاتــی آوانــگارد بــه گــوش میرســد .آلبومــی بــا آهنﮓهــای راک
مــدرن و ترانههــای تلقینــی پســت مدرنیســتی و تکنیــک خوانندگــی
510

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

کــه از پوســته خــود بیــرون آمــده و بســیار بیانگــرا و حســی اجــرا شــده
اســت .جــرات و جاافتادگــی در کلیــت پدیدههــای تشــکیل دهنــده
آهنﮓهــا بــه اوج کیفــی خــود رســیدهاند .آهنﮓهــا بیرحمانــه در
جنگــی نابرابــر میــان ترانــه و موســیقی در هــم میکوبند و بــه دینامیک
و هیجانــی موســیقایی بــدل میشــوند .ایــن آلبــوم در آهنــﮓ «فرشــته
ســرد» ســاختار پــاپ -راک آشــنایی بــه خــود میگیــرد و شــنونده را
در غــم شــاعرانهای آرام میکنــد .در آهنــﮓ «دانشــمند» در فضایــی
تجربــی بــا متــن آهنگــی غیرمتعــارف بــرای شــنونده ســخنوری
میکنــد .بــه نظــر میرســد ترانــه دانشــمند تجربــهای ناموفــق از
نــوآوری اســت .متنــی کــه میتوانــد از روی یــک کتــاﺏ تاریــﺦ
علــم یــا تاریــﺦ فلســفه برداشــته شــده باشــد ،عینــا توســط خواننــده
قرائــت میشــود ،بیآنکــه موســیقی یــا شــیوه خوانــدن ترانــه کمکــی
بــه متــن بکنــد و مــا را از ســردرگمی آنچــه میشــنویم بیــرون بیــاورد.
ایــن آهنــﮓ همــه قالبهــای موســیقایی یــک آهنــﮓ مردمپســند
را در هــم میشــکند و آوانــگارد میشــود .امــا در آهنــﮓ «پایــان»
فرمــی کانسﭙچوالیســتی -روایتــی بــه خــود میگیــرد و زندگــی را در
نیســتی معنــا میکنــد .رویکردهــای گوناگــون موســیقایی و تنــوع در
ســاختار شــعرآهنﮓها ،ایــن آلبــوم را بــه یکــی از مجموعههــای
منحصــر بــه فــرد آلترناتیــو فارســی ایــران بــدل کــرده اســت.
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در ســال  1390نیــز مجموعــهای از او بــه بــازار مجــازی و بــر صفحــه
62
اینترنتــی رســمی او گذاشــته شــد بــا عنــوان تازهتریــن آهنﮓهــا
کــه از شــش قطعــه تشــکیل شــده اســت .مثــل همیشــه ترانههــای
ایــن مجموعــه نیــز ســروده هــادی پاکــزاد اســت و آهنگســازیها را
مســعود فیــاﺽزاده بــه عهــده داشــته اســت .ایــن مجموعــه بــه نظــر
نمیرســد یــک آلبــوم کامــل باشــد ،بلکــه آن طــور کــه از نامــش
پیداســت مجموعــهای از تکآهنﮓهــای وی هســتند کــه در یــک
جــا منتشــر شــدهاند .در ایــن مجموعــه آثــار هــادی پاکــزاد عمــق
تــازهای بــه خــود گرفتهانــد .آوای آهنﮓهــا اِلکتــرو -راک(راک
الکترونیــک) ،ترانههــا محکمتــر ،عمیقتــر و حتــی گاه اجتماعیتــر
امــا نــه گزارشگونــه بلکــه در پوششــی ســمبلیک و غیرمســتقیم
پیچیــده شــدهاند .در آهنﮓهــای ایــن مجموعــه نــگاه شــاعری
آگاه بســتر ترانههــای پرحجــم و اعتــراﺽ اجتماعــی شــده اســت و
موســیقی فقــط وســیلهای اســت بــرای بــه جریــان درآوردن مفاهیــم و
درک زمانــه.
موســیقی و شــعر هــادی پاکــزاد در ده ســال اول کارش نشــانگر تکامل
هنــری موســیقیپرداز شــاعری اســت کــه همیشــه رو بــه جلــو داشــته
و از کار تجربــی وحشــت نداشــته اســت .شــاید او را از نمونههــای
موفــق موســیقی راک زیــر زمینــی بتــوان دانســت.
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هــادی پاکــزاد همچــون بســیاری از کســانی کــه بــا کار مســتمر
تجربــی میکوشــند بــر ثــروت موســیقی مــدرن ایــران چیــزی تــازه
از کشــفیات خــود بیفزاینــد ،بــه دلیلــی خودخواســته از بــازاری دور
هســتند کــه آنهــا را مطــرﺡ کنــد و کارشــان بیشــتر شــنیده شــود و از
ســوی دیگــر حامیــان فقیــر چنیــن موســیقی نیــز خــود توانایــی چندانی
در حمایــت از ایــن موســیقی ندارنــد .در زیرزمینهــای خــوش آوای
موســیقی اکنــون ایــران ،بســیاری از بچههــا باهــوش بــه دنیــا میآینــد،
 20ســاله میشــوند 30 ،ســاله میشــوند ،گاه صدایشــان بــه گــوش
جمــﻊ میرســد ،پیــر میشــوند و میمیرنــد.
آلبومهــای هــادی پاکــزاد از ایــن قرارنــد :ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺗــﺮﺱ (،)2002
ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴــﻦ ( ،)2005ﺩﻛﺘــﺮ ( ،)2007ﺍﻓﻼﻃــﻮﻥ ( ،)2009ﺑــﺮﺍﻯ
ﭼﻬــﺎﺭ ( ،)2010ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑــﺎ ﻧﺎﺷــﻨﻮﺍ (.)2012
گرﻭه آﻟترناتیو نﺒﺾ

«نبــﺾ» گــروه آلترناتیــو راک فارســی در سانفرانسیســکو در ســال
 2002بــا همــکاری آرش و علــی شــکل گرفــت .شــکلگیری ایــن
گــروه زمانــی اتفــاﻕ افتــاد کــه آرش و علــی تصمیــم بــه همنــوازی
موســیقی در دســامبر ســال  2002گرفتنــد .در آن زمــان هیــچ کــدام از
ایــن دو دوســت تصــور نمیکردنــد کــه ایــن رفــت و آمدهــای شــبانه
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تبدیــل بــه روابــط جــدی و مســووالنهای شــود و گروهــی شــکل
بگیــرد کــه بعدهــا از پیشــگامان ایــن ســبک در ایــران بــه حســاﺏ آید.
گرایــش موســیقایی گــروه نبــﺾ متاثــر از ســبکهای پســتپانک،
آلترناتیــو راک ،و الکترونیــکا بــود و حتــی در حاالتــی گرایشهایــی
بــه ســبک گوتیــک 63نیــز داشــت .موســیقی گــروه نبــﺾ برپایــه آوای
عصیانــی ،عبــوس و تاریــک گیتــار برقــی علــی و ترانههــای مــدرن و
خوانندگــی غیرمتعــارف آرش پیریــزی میشــد .ترانههایــی مــدرن
بــا موضوعــات و مفاهیــم متفــاوت کــه در موســیقی مردمپســند آن
دوره چنــدان بــاﺏ نبــود.
خصوصیتــی کــه گــروه نبــﺾ در جریــان موســیقی غیرمتعــارف ایــران
یکــی از پرچمدارانــش بــود در واقــﻊ غیروابســته بــودن بــه بــازار
تجارتــی موســیقی پــاپ و پیــروی از ایدههــای موســیقایی و مفهومــی
ویــﮋه اعضــای گــروه بــود .رویکــردی کــه چــه در ســاختار موســیقی
و چــه در محتــوی موسیقیشــان بــه چشــم میخــورد .ایــن دلبســتگی
بــه خلــق موســیقی آلترناتیــو راک فارســی ،رســیدن بــه مخاطبــان
خــاﺹ و تهیــه موســیقی در اســتودیوهای خانگــی و انتشــار آنهــا از
طریــق شــاهراه اینترنــت ،گــروه نبــﺾ را از جملــه پیشــگامان جریــان
موســیقی راک و بهویــﮋه جنبــش موســیقی دیجیتالــی ایــران میکنــد.
۶۳
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پیــام ســادگی ،اولیــن آلبــوم گــروه نبــﺾ در ســال  2003از طریــق
پایــگاه اینترنتــی رســمی گــروه بــه طــور رایــگان در دســترس
طرفــداران و مخاطبــان قــرار گرفــت .در ســال  2004دومیــن آلبــوم
گــروه کــه رمیکــﺲ (ترکیــب مجــدد؛ چینــش مجــدد) متفاوتــی از
آلبــوم اول بــود بــه همــراه ویدئویــی از آهنــﮓ «مگــه نــه» منتشــر شــد.
در ســال  2005گــروه نبــﺾ زرد ،آبی،ســبز ،ســومین آلبــوم خــود را،
تهیــه و ارائــه داد .در ادامــه دو ویدئــو دیگــر و رمیکﺲهــای دیگــری
از آلبــوم ســوم نیــز تنظیــم و تهیــه شــد.
ایــن آلبومهــا کــه همــه تهیــه شــده و بــا تنظیــم خــود اعضــای گــروه
بــود بســیار مــورد توجــه مخاطبــان موســیقی راک زیرزمینــی ایــران
قــرار گرفــت و انعــکاس چشــمگیری در رســانههای بــرون مــرزی
ایرانــی پیــدا کــرد.
گرﻭه عﺠم ﻭ بﻨدر ﻟﻨدن

راســتش را بخواهیــد اولــش مــن هــم کلــی فکــر کــردم کــه بــرای چــه
ایــن گــروه اســم «عجــم» را انتخــاﺏ کردنــد کــه نامــی تحقیرآمیــز از
ســوی اعــراﺏ بــر ایرانیــان اســت .هنــوز هــم گاه فکــر میکنــم چقــدر
خــوﺏ بــود اســمش چیــز دیگــری بــود ،ولــی فعــال کــه اســمش همین
اســت .بــه هــر حــال گروهــی بــه نــام عجــم یــک آلبــوم موســیقی
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منتشــر کردنــد بــه نــام ﺭﻗــﺺ ﻣﺮﺩﻭﻧــﻪ .اولیــن خصوصیــت ایــن گــروه
ایــن اســت کــه همــه اعضــای آن برخــالف همــه گروههــای موســیقی
گذشــته ایــران که معمــوال تحصیالت موســیقی نداشــتند ،تحصیلکرده
موســیقی هســتند .آنهــا در لنــدن بــه تحصیــل موســیقی میپرداختنــد
کــه بــا هــم آشــنا شــدند .دومیــن خصوصیــت ایــن گــروه ایــن اســت
کــه در عیــن حــال کــه جــوان هســتند ولــی اصــرار شــدیدی ندارنــد
کــه حتمــا موســیقی راک کار کننــد و بــا وجــود اینکــه مدتهاســت
بیــرون ایــران زندگــی میکننــد ،سرشــان را بــه دیــوار نمیکوبنــد کــه
تنهــا شــکل موســیقی ایرانــی همــان موســیقی ســنتی اســت .ســومین
خصوصیــت مهمشــان ایــن اســت کــه بــا وجــود اینکــه ایرانــی هســتند
و ســعی میکننــد بــه ایــن موضــوع هــم افتخــار کننــد ،همــه چیــز
را نمیداننــد و عضــو ناســا و المﭙیــادی نیســتند و دکتــرای فیزیــک
هســتهای ندارنــد ،آنهــا در حــال پﮋوهــش بــر موســیقی ایرانــی هســتند
و بــه قــول خودشــان موســیقی ایرانــی حماســی را بــه عنــوان نوعــی
موســیقی در نظــر گرفتهانــد و از ســازهای ســنتی ایرانــی و محلــی
اســتفاده و بــا همــه لهجههــا و گویشهــای ایرانــی کار میکننــد.
گرﻭه موسیقی عﺠم

گــروه ســیمرﻍ در اواســط ســال  2004شــکل گرفــت .امیــن فــوالدی
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(امیــن خارجــی) و علــی نوربخــش در یــک نشســت نوازنــدگان
دانشــجو در دانشــگاه امﭙریــال لنــدن 64بــا یکدیگــر آشــنا شــدند .در
همیــن دوره امیــن بــا پرهــام بهــادران ،کــه در آن زمان بیشــتر کیبورد و
گیتــار مینواخــت ،و علــی بــا احســان پرویزیــان آشــنایی پیــدا کردنــد.
علــی ،احســان و امیــن طــی حضورشــان در تمرینهــا و اجراهــای
گــروه «ردیــﻒ» (یــک گــروه موســیقی ســنتی در لنــدن بــه سرپرســتی
تینــوش بهرامــی) بــا زرتشــت صفــری و آرش فیاضــی تصمیــم بــه
همــکاری گرفتنــد .نریمــان اکرمــی از طریــق آشــنایی بــا احســان در
بعضــی از تمرینهــای ســیمرﻍ حضــور یافــت و در یکــی از اولیــن
اجراهــای ایــن گــروه در دانشــگاهی در لنــدن شــرکت کــرد .اغلــب
اجراهــای اولیــه ســیمرﻍ در دانشــگاههای انگلســتان بــود و از قطعــات
ترکیبــی و آزمایشــی شــکل میگرفــت .در اوائــل ســال  2006ارکســتر
ســمفونیک بــی بــی ســی بــرای تنظیــم قطعــهای آهنــﮓ بــه مناســبت
هفتــه ایــران از جوانهــای ایرانــی ســاکن انگلســتان دعــوت بــه عمــل
آورد .بــرای ایــن گزینــش امیــن قطعــه «کاروان» را تنظیــم کــرد کــه
مــورد پســند مســووالن ایــن برنامــه قــرار گرفــت .امیــن ،علــی و پرهــام
بــا همــکاری آرش ایــن قطعــه را بــا همراهــی ارکســتر ســمفونیک
اجــرا کردنــد کــه بــه طــور زنــده از رادیــو  3بــی بــی ســی پخــش شــد.
در کنســرتی کــه بــرای بزرگداشــت «مولــوی» یــا بــه قــول فرنگیهــا
۶۴
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«رومــی» در ســالن کوئیــن الیزابــت لنــدن در اکتبــر  2007برگــزار شــد
اولیــن مجموعــه از کارهــای ســیمرﻍ شــکل گرفــت .امیــن کــه قبــل از
فعالیتــش در گــروه ســیمرﻍ ســابقه تلفیــق اصــوات و الحــان ایرانــی را
بــا موســیقی هیﭗهــاپ و راک داشــت بــا کمــک «نیــک بــارون»،65
همــکار قدیمیــش چنــد آهنــﮓ ترکیبــی تنظیــم کــرد کــه بــا ایدههــا
و پیشــنهادهای اعضــای گــروه ســیمرﻍ کاملتــر شــدند .پــﺲ از ایــن
تجربــه گــروه ســیمرﻍ اجراهــای متعــددی در شــهرهای مختلــﻒ
انگلســتان بهعــالوه یــک اجــرا در آلمــان داشــتند .بــه گفتــه امیــن
و پرهــام ،شــماری از اعضــای گــروه از ســال  2009تصمیــم گرفتنــد
پــروژه عجــم را کــه تــا آن زمــان فقــط یــک فکــر کلــی بــود ،بــه
یــک گــروه تبدیــل کننــد .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه کار
گــروه ســیمرﻍ بــا شــیوهای کــه آنــان در نظــر دارنــد پیــش بگیرنــد،
تعــارﺽ دارد .بــه همیــن دلیــل نخســت دو پــروژه را جداگانــه دنبــال
کردنــد و چنــدی بعــد بهکلــی از ســیمرﻍ بیــرون آمدنــد.
گرﻭه عﺠم؛ هﻤه ساﺯها ،هﻤه گویﺶها

گــروه عجــم کــه شــامل امیــن فــوالدی (خواننــده ،نوازنــده عــود و
دوتــار) ،پرهــام بهــادران (خواننــده ،نوازنــده ســازهای کوبــهای،
۶۵

Imperial College London .
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باالبــان ،کیبــورد و گیتــار) ،شــهره شــجاعی فــرد (همخــوان،
نوازنــده کیبــورد ،ســازهای کوبــهای ،کمانچــه و همــکاری در تنظیــم
آهنﮓهــا و ارکستراســیون) ،آرش فیاضــی (خواننــده ،نوازنــده تــار،
بــم تــار 66و چغــور 67و نریمــان اکرمــی (نوازنــده گیتــار و ســازهای
کوبــهای و صداهــای الکترونیــک) و زرتشــت صفــری (خواننــده و
نوازنــده نــی) اســت ،در ابتــدا در گروهــی بــه نــام ســیمرﻍ بــه کاری
بســیار عجیــب یعنــی تلفیــق الحــان ایرانــی بــا موســیقی هیﭗهــاپ
میپرداختنــد .ایــن کار از ســال  2004شــروع شــد تــا اینکــه در
ســال  2009شــماری از اعضــای گــروه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
دیگــر قصــد ندارنــد کار قبلیشــان را انجــام دهنــد و بــه همیــن دلیــل
گروهــی بــه نــام عجــم را تشــکیل دادنــد و ضمــن آرزوی ســالمتی بــا
دوســتان سابقشــان خداحافظــی کردنــد و یــک آلبــوم تولیــد کردنــد
بــه نــام ﺭﻗــﺺ ﻣﺮﺩﻭﻧــﻪ .در ایــن آلبــوم جــز قیچــک( 68احتمــاال) از همه
ســازهای ایرانــی محلــی و ملــی و ســنتی از نیلبــک و ســنﺞ و دمــام و
طبــل و ســرنا و شــیﭙور و دوتــار و ســه تــار و دوتــار ،عــود ،باالبــان،69
۶۶

Nick Barron .

 . ۶۷ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺍﮐﺘﺎﻭ ﰈﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻀﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺥ

ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۶۸

 .ﭼﻐﻮﺭ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﺭ :ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﺭﺩﻩ ﺗﻨﺒﻮﺭ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﻃﻨﯿﻨﯽ ﮔﻼﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﻪ

۶۹

 .ﺳﺎﺯ ﺯﻫﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﯾﻠﻦ ﺳﻞ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺗﺎﺭ ،ﺩﻭ ﺗﺎﺭ ﻓﻠﺰﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﺗﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
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دهــل ،دایــره ،ســرنا ،تــﻒ ،70بــم تــار ،نــی ،للهــوا ،71داربــوکا ،72دف،
تنبــور ،کمانچــه ،دایــره پوســتی ،رﻕ 73و نــی زلــه 74و غیــره (کــه خــود
ایــن غیــره بــه انــدازه دو اتــاﻕ جــای ســاز میبــرد) اســتفاده کردهانــد
و در ترانههایشــان از گویشهــا و لهجههــای مختلــﻒ ایرانــی از
خوزســتانی بگیــر تــا سنگســری ،مازندرانــی و کــردی کرمانشــاهی
نیــز اســتفاده کردنــد.
»رﻗﺺ مردﻭنه« ﻭ »بﻨدر ﻟﻨدن«

ترانــه «بنــدر لنــدن» بــا لهجــه خوزســتانی و موســیقی آن منطقــه
اســت و گاه ترانههــا بــه بوشــهری هــم نزدیــک میشــود ،مضمــون
ترانههــا بــه نوعــی بــر هویــت ایرانــی و حتــی در جاهایــی اعتــراﺽ بــه
برخوردهــای بیگانهســتیزانه مــردم اهــل فرنــﮓ تاکیــد دارد .ویﮋگــی
قابــل توجــه در ایــن گــروه ســعی آنهــا بــر یافتــن ماهیــت و هویــت
ایرانــی واقعــی اســت ،نــه چیــز مســخرهای بــه نــام «روﺡ آریایــی» کــه
۷۰

 .ﺳﺎﺯ ﺑﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻮﺗﮏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻗﻮﭘﻮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

۷۱

 .ﺳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻒ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻡ ،ﺑﻪ ﺍﺑﺎﻟﻔﻀﻞ!

ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۷۲

۷۳

۷۴

 .ﷲ ﻭﺍ ،ﯾﺎ ﻟﻠﻬﻮﺍ ،ﻫﻤﺎﻥ ﻧﯽ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

 .ﺩﺍﺭﺑﻮﮐﺎ ،ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﲤﭙﻮ ،ﺑﺎﺭﯾﮏﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻨﺒﮏ.

 .ﻧﯽ ﺯﻟﻪ ،ﻧﯽ ﺗﮑﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﯽ ﺍﻧﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
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اســباﺏ خنــده ایــن روزهاســت و نــه غربزدگــی مبتالبــه همــه ماهــا و
نــه عربزدگــی کــه زیــر رگ و پوســت همــه ماســت .شــاید مهمتریــن
نکتــه قابــل توجــه در موســیقی ایــن گــروه دســت یافتــن بــه یــک
موســیقی خوشآهنــﮓ ،پــر انــرژی و شــنیدنی اســت ،بــه نظــرم اگــر
کار ترانهسراییشــان را بهتــر کننــد ،جــای خوبــی را در موســیقی
ایرانــی پیــدا میکننــد .کار ویدئــو موســیقی یــا کلیﭗهــای گــروه
هــم قابــل توجــه اســت .ســاختار ویدئوهــا بیــش از آنکــه بــه موســیقی
عجــم کــه بــه نوعــی تلفیــق موســیقی محلــی و راک و آلترناتیــو و هــر
چیــز دیگــری اســت کــه بشــود تصــور کــرد ،بــه ســاختار ویدئوهــای
خیابانــی هیﭗهــاپ نزدیــک اســت .گروهــی در خیابــان میرونــد و
همخوانــی میکننــد.
آلبــوم ﺭﻗــﺺ ﻣﺮﺩﻭﻧــﻪ بــه عنــوان مهمتریــن یــا در حقیقــت تنهــا اثــر
گــروه عجــم ،حــاوی برخــی پارادوکﺲهاســت ،نخســت اینکــه
نــام «عجــم» اصــوال نامــی تحقیرآمیــز بــرای ایرانیــان اســت ،همــان
طــور کــه نــام آریایــی نامــی غلوآمیــز بــرای ایرانیــان اســت .یکــی از
اعضــای گــروه میگویــد« :اول کــه ایــن نــام مطــرﺡ شــد فکــر کــردم
کــه نامــی اهانتآمیــز اســت و بــه همیــن دلیــل خــودم هــم بــا آن
مشــکل داشــتم ،امــا بعــد از مدتــی دیــدم هویــت ایــران شــامل همــه
تاریخــی اســت کــه مــا در آن زندگــی کردیــم ،یعنــی ایــران شــامل
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همــه اینهاســت 75».بــه نظــر مــن ایــن توضیــح اصــال کافــی نیســت.
البتــه منظــور و مفهــوم مــورد نظــر گــروه بســیار منطقــی و درســت
اســت .یعنــی آنــان برخــالف بســیاری از ایرانیــان کــه در لجاجــت
بــا بیگانهســتیزی ســعی میکننــد خــود را دارای تاریخــی عظیــم
و گذشــتهای بــزرگ بداننــد و بــرای رســیدن بــه تاریــﺦ گذشــته
الزم میبیننــد ایــران پــﺲ از اســالم را حــذف کننــد و بــه نوعــی
عرﺏســتیزی میرســند ،از قضــا ایــن گــروه معتقــد اســت کــه
ایــران شــامل همــه دورههــای زندگــی ماســت ،همــه پیروزیهــا و
بزرگیهــای تاریــﺦ و همــه شکســتها و حقارتهــای تاریــﺦ ،امــا
واژه عجــم اصــال بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود کافــی نیســت .مثــال
بســیاری از گروههــای مهــم هیﭗهــاپ از واژه نﮋادپرســتانه «نیگــر»
اســتفاده کردهانــد ،ایــن در حالتــی اســت کــه گروهــی بخواهــد بــا
شــیوهای تحریکآمیــز بــا ادبیــات تحقیرآمیــز برخــورد کنــد ،در
حالــی کــه چنیــن هدفــی را در گــروه عجــم نمیبینیــم .مــن ایــن
انتخــاﺏ را فقــط میتوانــم یــک اشــتباه از ســوی آنــان بدانــم .زیــرا
گــروه عجــم رویکــردی میهندوســتانه دارد امــا نﮋادپرســتانه و یــا
عرﺏســتیز نیســت .ناسیونالیســم مذهبــی و بــه طــور مشــخص شــیعی،
تفکــری آشــکار در آثــار گــروه عجــم اســت .موضــوع مهاجــرت و
زندگــی در غربــت و نــگاه نقادانــه بــه بیگانهســتیزی فرنگیــان و نقــد
۷۵

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺠﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ،ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﻧﮏ :ﯾﻮﺗﯿﻮﺏ.
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فرهنــﮓ اجتماعــی ایرانیــان نیــز از دیگــر مفاهیــم مــورد توجــه ایــن
گــروه اســت.
گــروه عجــم را میتــوان یــک گــروه آلترناتیــو تجربــی دانســت.
گروهــی کــه در جســتوجوی ریشــههای ســنتی و فرهنگــی خــودش
در فضــای زندگــی بیهویــت شهرنشــینی مــدرن اســت .بــه نوعــی
آنــان ســعی میکننــد بــه نوعــی بازآفرینــی پســتمدرن از فرهنــﮓ
بومــی خــود برســند.
دومیــن پارادوکــﺲ گــروه در آلبــوم رقــص مردونــه همــان واژه
«رقــص مردونــه» اســت .رقصــی کــه در ترانــهای از آلبــوم بــه طــور
روشــن توضیــح داده میشــود و شــکلهای مختلــﻒ رقــص مردانــه
شــرقی بیآنکــه قضــاوت شــود و حتــی بــا نگاهــی جانبدارانــه تصویــر
میشــود .اگــر چــه فــرم و شــیوه آوازخوانــی گــروه کــه بــه صــورت
گروهــی اســت و در جاهایــی بــه گفتوگــوی خواننــدگان مینجامــد،
بــه شــیوه هیﭗهــاپ نزدیــک اســت ،امــا لحــن و تحریرهــا کامــال
در قالبهــای شــناخته شــده موســیقی محلــی ،ســنتی و حماســی
ایــران انجــام میگیــرد .اســتفاده از تصاویــر حرکــت پاهــا در رقــص
زورخانــهای و یــا شــانهاندازی در رقــص بنــدری و کــردی بــر ایــن
رقــص مردانــه تاکیــد دارد.
ســومین پارادوکــﺲ در کار گــروه عجــم تاکید آنان بــر حفﻆ فرهنﮓ
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ســنتی و عناصــر آن ،ماننــد نــوع آرایــش چهــره و نحــوه حــرکات
افــراد در عیــن رفــت و آمــد آنــان در شــهر مدرنــی مثــل لنــدن اســت.
آنهــا بــا صــدای آژیــر پلیــﺲ لنــدن حرکــت میکننــد و بــر صــدای
آژیــر تاکیــد دارنــد ،و حتــی در تصاویرشــان صحنــه درگیــری پلیــﺲ
بــا معترضــان را در شــهر نشــان میدهنــد ،بــر دیوارهــای شــهر لنــدن
تصویــر مــردی را نمایــش میدهنــد کــه بــه شــیوهای ســنتی دوتــار
میزنــد و بــه صــورت دســته جمعــی بــا ســازهای کامــال ایرانــی در
شــهر لنــدن حرکــت میکننــد و ترانــهای را کــه بــرای آبــادان ســروده
شــده در لنــدن میخواننــد .آنهــا غریبههایــی هســتند در شــب لنــدن
کــه از بیگانهســتیزی گلــه و شــکایت دارنــد .گویــی کــه لنــدن شــهر
خــود آنهاســت.
امــا همــه ایــن ناســازهها بــه آفرینــش نوعــی موســیقی تــازه ختــم شــده
اســت کــه ســابقهای از آن نمیتــوان یافــت و پیــش از ایــن وجــود
نداشــته اســت .ماهیــت ایرانــی ایــن موســیقی روشــن و آشــکار اســت.
بیــش از هــر چیــز ویﮋگــی روشــن ایــن آلبــوم بــه عنــوان کار گــروه
موســیقی ،پــر هیجــان و ریتمیــک و پــر قــدرت آن اســت .در کار
گــروه از شــیوههایی ماننــد نقالــی ،آوازخوانــی حماســی ،شــیوهها و
ریتــم موســیقی دراویــش اســتفاده شــده اســت.
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مﻬاﺟرﺕ موسیقیپرداﺯان در ده ساﻝ اﺧیر

بیاییــد تعریفــی از مهاجــرت گــروهای موســیقی یــا خواننــدگان و
نوازنــدگان بدهیــم؛ فــرﺽ اول ایــن اســت کــه هــر کســی کــه مایــل
بــه تولیــد موســیقی بــود ،طبعــا بــا هیــچ شــرایطی الزم نبــود بــرای
تولیــد موســیقی کشــور را تــرک کنــد .زیــرا تولیــد و ضبــط موســیقی
در داخــل ایــران تــا امــروز (شــهریور  )1391بــه یــک وضــﻊ ناممکــن
نرســیده اســت .گروههــا میتواننــد موســیقی بســازند و حتــی آن
را در فضاهــای زیرزمینــی ضبــط و بــه ارشــاد ارائــه کننــد ،گیریــم
پاســﺦ منفــی باشــد یــا نــه .نشــنیدهایم کــه گروهــی بــه ســبب تمریــن
موســیقی راک یــا رپ یــا فــروش قاچــاﻕ ســی دی یــا رفتــن بــه
اجراهــای خصوصــی دســتگیر شــده باشــد .دو دیگــر اینکــه نشــنیدیم
اگــر گروهــی حــﺲ کنــد کــه میخواهــد در بیــرون ایــران موســیقی
تولیــد کنــد یــا آلبــوم خــودش را منتشــر کنــد ،در هنــگام بازگشــت به
ایــران دچــار مشــکلی شــود .ممکــن اســت چنیــن مشــکلی در آینــده
باشــد ،ولــی تــا امــروز نبــوده اســت .تقریبــا میشــود گفــت کــه بــرای
تولیــد موســیقی در ایــران و حتــی ضبــط آن مشــکلی وجــود نــدارد.
نابســامانیهای حاکــم بــر سیســتم نظارتــی ارشــاد هــم میگویــد کــه
دریافــت مجــوز بــرای آلبومهــای راک و آلترناتیــو بســتگی کامــل بــه
شــیوه رفتــار کمﭙانــی ارائــه دهنــده موســیقی دارد .ممکــن اســت یــک
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آلبــوم هویمتــال بــه عنــوان موســیقی حماســی ایرانــی مجــوز بگیــرد
و یــک آلبــوم موســیقی ســنتی یــا فولکلــور بــدون هیــچ ارتباطــی
بــا راک و پــاپ هــم مجــوز نگیــرد .وضــﻊ کلــی اینکــه هــم امــکان
برگــزاری کنســرت هــم دریافــت مجــوز از نیمــه اول دهــه  1380بهتــر
شــده اســت ،مــن ایــن رونــد را آگاهانــه نمیدانــم ،ولــی هســت.
امــا رشــد و اعتــالی رســمی موســیقی راک ،متــال ،رپ و آلترناتیــو در
ســالهای آغازیــن دهــه  1380چنــان بــود کــه بســیاری از آنهایــی را
کــه بــه فکــر تشــکیل گروهــی منســجم ،برنامــهای دراز مــدت و کاری
ادامــهدار بودنــد ،وامیداشــت کــه بــه فکــر مهاجــرت بیفتنــد .آرش
ســبحانی بــه مــن گفــت« :روزی کــه احمــدی نــﮋاد رئیــﺲ جمهــور
شــد ،مــن فکــر کــردم بایــد بــروم ».و رفــت .در فاصلــه ســالهای
 1384تــا  1388شــمار قابــل توجهــی از موســیقیپردازان جــوان
ایرانــی بــه خــارج از کشــور کــوچ کردنــد .ایــن مهاجرتهــا بــه
بهانــه تحصیــل و کار بــرای رســیدن بــه موقعیتهــای مناســب تولیــد و
اجــرای موســیقی بودنــد و بــه غیــر از دالیــل کامــال شــخصی بــه ســبب
افســردگی روحــی ناشــی از فشــارهای اجتماعــی ،بیارادگــی فرهنگی
و ناامیــدی برآمــده از محدودیتهــا و موانــﻊ رشــد فرهنگــی و هنــری
بهویــﮋه اجــازه پخــش آزاد و اجــرای زنــده موســیقی در داخــل ایــران
بــود کــه باعــث شــد ایــن هنرمنــدان جــوان محیــط زندگــی خویــش
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را بــرای رســیدن بــه اهدافشــان و زندگــی بهتــر تــرک کننــد .بعــد از
جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری دوره دهــم در تابســتان ســال
 1388و ســختتر شــدن جــو اجتماعــی و سیاســی حاکــم بــر جامعــه
ایــران ،مــوج دیگــری از موســیقیپردازان جــوان ایرانــی تــن بــه
مهاجــرت دادنــد .اینهــا دو گــروه بودنــد :نخســت کســانی کــه فکــر
میکردنــد دیگــر نمیتــوان حــرف تــازهای زد؛ گــروه دوم کســانی
بودنــد کــه در نتیجــه جنبــش ســبز بــه فکــر گفتــن حرفــی تــازه افتــاده
بودنــد و فکــر میکردنــد بایــد حرفــی تــازه زد .هــر دو گــروه از
ایــران مهاجــرت کردنــد .گروهــی دیگــر نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه بــه هــر قیمــت بایــد بماننــد و کاری تــازه کننــد.
آنچــه اتفــاﻕ افتــاد ایــن بــود کــه بخشــی مهــم از بدنــه موســیقی راک
ایــران از کشــور خــارج شــد .البته این بخــش فقط گوشــهای از توانایی
و اســتعداد موســیقی راک ایرانــی بــود ،امــا مثــل ســایر زمینههــا آنهــا
کــه ماندنــد و در داخــل ایــران کار کردنــد موفــق بــه خلــق اثــر جدیــد
شــدند و آنهــا کــه رفتنــد معدودیشــان بــه خلــق اثــر جدیــد پرداختنــد
و برخــی بــه عرضــه آثــاری پرداختنــد کــه در ایــران ســاخته بودنــد و
نتوانســته بودنــد عرضــه کننــد .امــا تجربــه مهاجرتهــای نســلهای
پیشــین میگفــت کــه اوال مهاجــران اگــر وارد فضــای جهانــی بشــوند
و هویــت ایرانــی خودشــان را حفــﻆ کننــد ممکــن اســت بتواننــد پیــش
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برونــد (دریــا دادور ،مرجــان ســاتراپی ،رعنــا فرحــان ،شــیرین نشــاﻁ،
رضــا دقتــی) ،اگــر وارد فضــای حرفــهای بشــوند و نخواهنــد هویــت
ملــی و شرقیشــان را حفــﻆ کننــد ،ممکــن اســت موفــق شــوند یــا
نشــوند ،ولــی حتــی اگــر موفــق شــوند هــم دیگــر نشــانههای ملــی بــر
پیشــانی ندارنــد (گلشــیفته فراهانــی ،کامــران خاشــﻊ ،مــاز جبرانــی،
کریســتین امانﭙــور) ،امــا هنــوز مــا نتوانســتهایم بــه فــوﻕ ســتارهای
برســیم کــه خــودش را بــه کل فرهنــﮓ جهانــی تحمیــل کنــد و حتــی
زبــان بومیــش را هــم حفــﻆ کنــد و بــا همــان زبــان و فــرم بمانــد مثــل
(راوی شــانکار ،دمیــﺲ روســﺲ ،ادیــت پیــاف ،خــوزه فلیچیانــو،
خالــد ،سیســتم آف ا داون) ،در ایــن حــوزه فقــط محســن نامجــو در
ســطح فــوﻕ ســتاره اســت و متاســفانه آداﺏ تجــارت را نمــی دانــد و
کســی هــم کارگــزار او نشــده اســت.
تقریبــا اغلــب مهاجــران موســیقی نویــن ایــران ،یــا بــرای تولیــد و
مصــرف داخلــی یــا بــرای تولیــد در داخــل بــرای مصــرف بیــرون کار
میکننــد .مســﺌله مهــم ایــن اســت کــه نســل جــوان مهاجــر ایرانــی
وقتــی از ایــران مهاجــرت میکنــد بــه موســیقی ســنتی ایرانــی رو
مــیآورد و بــه طــور کلــی بــازار موســیقی اعــم از فــروش و تولیــد
و کنســرتهای ایرانــی پاســخگوی موســیقی راک و رپ و متــال
نیســت .بســیاری از افــراد فقــط میآینــد کــه کارهایشــان را عرضــه
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کننــد .نوارشــان را اگــر کســی را پیــدا کننــد و بــا صــرف هزینــه و
گذاشــتن انــرژی ضبــط میکننــد و بــه بــازار میفرســتند .امــا همــان
عــدم حمایــت کــه در موســیقی زیرزمینــی داخــل وجــود دارد ،در
بیــرون نیــز بــه طریــق اولــی وجــود دارد .بــرای کســری ســبکتکین
کــه ســالها تجربــه کار در ایــران را داشــته اســت ،مهاجــرت یعنــی
شــروع همــه چیــز از صفــر؛ بــرای آرش ســبحانی کــه موفقتریــن
گــروه راک بیــرون از ایــران و بســیار پــرکار بــود در نهایــت فــروش
و درآمــد تورهــای کنســرت عمــال یــک زندگــی عــادی را هــم
نمیتوانــد کفایــت کنــد .زیــرا هیچکــﺲ و هیــچ رســانه فارســی
نیســت کــه بــه ســرمایهگذاری روی موســیقی نویــن ایــران بﭙــردازد.
وقتــی یــک پایــگاه اینترنتــی معمولــی ماننــد ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ نمیتوانــد
ســرپا بمانــد ،یعنــی هیــچ حداقلــی را نمیتــوان تضمیــن کــرد .بــه
فــرﺽ کــه شــما موفــق شــدید یــک آلبــوم را بــا بدبختــی تمــام آمــاده
کنیــد و موسســه معتبــری مثــل بــم اهنــﮓ هــم آن را منتشــر کنــد.
کمــی منتظــر بمانیــد .صــدای موســیقیتان را از همــه جــا خواهیــد
شــنید ولــی ایــن بــه معنــای فــروش کار شــما نخواهــد بــود .چــون
هیچوقــت یــک ایرانــی نســخه اصلــی را از اینترنــت نمیخــرد ،وقتــی
میتوانــد آن را بــه طــور غیرقانونــی دانلــود یــا اســتفاده کنــد .بابــک
خیاوچــی ،رئیــﺲ شــرکت انتشــار و تولیــد موســیقی بــم آهنــﮓ
در شــهر ســیاتل/آمریکا ِگلهمندانــه چنیــن میگویــد« :چــه نیــازی
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بــه ایجــاد یــک صحنــه جدیــد هســت ،وقتــی کــه هنــوز از لحــاﻅ
فرهنــﮓ مصــرف موســیقی مشــکل داریــم و حقــوﻕ هنرمنــد رو بــا
کﭙــی کــردن رعایــت نمیکنیــم؟ شــاید بهتــره اول روی اصــالﺡ
الگــوی مصرفــی کار کنیــم ،تــا هــر صحنــه جدیــدی کــه بــه وجــود
76
میــاد دچــار مشــکالت تکــراری نشــه».
مشــکالت فراوانــی بــرای موســیقی آلترناتیــو ایرانــی ،راک و
هیﭗهــاپ و متــال وجــود دارد .اول اینکــه هیــچ رســانهای بــرای
معرفــی ایــن موســیقی وجــود نــدارد .رادیــو و تلویزیونهــای موجــود
کــه میتواننــد ایــن موســیقی را پخــش یــا معرفــی کننــد ،کامــال بــه آن
بیتوجهنــد یــا حاســدانه آن را نادیــده میگیرنــد .هیــچ پشــتیبان مالــی
و فکــری و رســانهای از ایــن گــروه وجــود نــدارد و ارتباطــات میــان
ایــن گروههــا بســیار محــدود اســت و نمیتواننــد یــا نمیخواهنــد
بــه همدیگــر کمــک یــا از هــم حمایــت کننــد و اینکــه کســی وجــود
نــدارد کــه بخواهــد ایــن افــراد را پــﺲ از خــروج از ایــران بهشــکلی
مدیریــت کنــد کــه چنــد ســال از وقــت آنــان تلــﻒ نشــود.
از طــرف دیگــر ،اجــرای کنســرت بــرای موســیقی راک و هیﭗهــاپ
تقریبــا کار ســودآوری نیســت ،زیــرا:
۷۶

 .ﺑﺎﺑﮏ ﺧﯿﺎﻭﭼﯽ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ،ﻣﻮﺝ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ۱۳ ،

ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۸۹
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 )1مخاطبــان موســیقی راک و هیﭗهــاپ پراکندگــی جغرافیایــی
دارنــد (عکــﺲ ســنتی و پــاپ).
 )2هزینــه رفــت و آمــد جــز در حالــی کــه یــک تــور ســازماندهی
شــود ،اصــال بــه صرفــه نیســت.
 )3برگزارکننــدگان معمــوال بــا مشــتریهای ایرانــی پــاپ و ســنتی
ســروکار دارنــد و بلــد نیســتند کنســرت راک را حرفــهای برگــزار
کننــد.
 )4درخواســت درآمدهــای کالن و غیرواقعــی از طــرف گروههــا کــه
بــا هزینــه فــروش بلیــت ســازگار نیســت و معمــوال هــم ســازماندهی
بــرای داوطلبــان وجــود نــدارد.
 )5امــکان ورشکســتگی بیــش از موفقیــت اســت و باعــث بیاعتمــادی
میــان برگزارکننــده و موســیقیپرداز میشــود.
 )6نوازندههــای ایرانــی اســتودیویی هســتند و بلــد نیســتند همــان
موســیقی خودشــان را هــم روی صحنــه خــوﺏ اجــرا کننــد.
 )6معمــوال فضــای ایرانــی بــه جــای همــکاری و همراهــی بــه ســوی
حســادت مــیرود ،بخصــوﺹ دربــاره ایرانیــان بیمــار اپوزیســیون
قدیمــی.
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 )7ســوء اســتفادههای سیاســی تعریــﻒ نشــده کــه موســیقیپردازدان
را از بعضــی برگزارکننــدگان میترســاند.
همــه ایــن عوامــل باعــث مــی شــود کــه تقریبــا موســیقی در بیــرون
ایــران اقتصــادی نباشــد و جــز دربــاره فــروش ســی دی در محــل
اجــرای برنامــه تقریبــا موســیقی آلترناتیــو و راک و هیﭗهــاپ موفــق
بــه فــروش نمیشــوند.
ﻭ کدام رسانهها هستﻨد؟

در ایــن جریــان رســانههایی ماننــد بــی بــی ســی ،صــدای آمریــکا،
رادیــو آلمــان ،رادیــو فــردا و رادیــو زمانــه از جملــه رســانههای خبــری
سیاســی -اجتماعــی و فرهنگــی بینالمللــی شــناخته شــده میــان عمــوم
ایرانیــان داخــل و خــارج ایــران هســتند کــه بــا بودجههــای دولتــی و بــا
داشــتن مخاطبــان عــام و خــاﺹ از قشــرهای متنــوع نقــش رســانههایی
معتبــر را ایفــا کردهانــد .امــا رســانههای مســتقلی ماننــد ســایتهای
فرهنگــی تهــران اونیــو ،هفتســنﮓ و پایــگاه اینترنتــی موســیقی
غیرمتعــارف «زیرزمیــن» ،تریبــون ،پاالپــال ،فارســی هیﭗهــاپ و غیره.
 ،. .و اخیــرا پایــگاه اینترنتــی بشــکن نیــز وجــود دارنــد کــه بــه طــور
جــدی در راســتای معرفــی ســبکهای مختلــﻒ در ایــن جریــان بــه
عمــوم ایرانیــان در سراســر جهــان نقــش کلیــدی داشــته و دارنــد .ایــن
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نشــریههای اینترنتــی بــا نقــد موســیقی و بررســی فرهنــﮓ مردمپســند
جــوان و غیرمجــاز ایــران بــه درک فرهنــﮓ اجتماعــی و هویــت
موســیقایی ایــن جریــان کمــک کــرده و بیشــک رویکردهــای ایــن
رســانههای اینترنتــی از ســرآغاز ایــن جریــان موســیقی باعــث شــده تــا
رســانههای بینالمللــی ذکــر شــده در بــاال ایــن جریــان را جدیتــر
گرفتــه و بــه معرفــی آن بﭙردازنــد.
پاﻻپاﻝ ،موسیقی راک ایران ،راهﻜارها ﻭ بیراههها

آریــا کرنافیفــر مســوول نشــریه یــا موسســهای اســت بــه نــام پاالپــال.
او معتقــد اســت کــه موســیقی راک ایــران نیازمنــد یــک جریــان
حمایتــی اســت .از نظــر او پاالپــال یــک تشــکل نیســت ،بلکــه یــک
تفکــر اســت ،نوعــی جریــان فکــری .در ایــن جریــان فکــری ســعی
میشــود از موســیقیهای مســتقل ایرانــی حمایــت شــود کــه بــه هیــچ
نوعــی از آنهــا حمایــت بــه عمــل نمیآیــد .ایــن حمایــت بــه اشــکال
مختلــﻒ اســت .از همــکاری در پخــش آثــار هنرمنــدان گرفتــه تــا
همــکاری در برگــزاری کنســرتهای رســمی .البتــه اغلــب پاالپــال را
بــا دو محصــول مجلــه و لیبــل میشناســند .در دو ســالی کــه پاالپــال
فعالیــت میکنــد ،آنهــا آلبومهــای زیــادی منتشــر کردنــد .بــه همیــن
دلیــل آریــا فکــر میکنــد ســال  1389را بشــود ســال شــکوفایی
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موســیقی راک در ایــران نامیــد .زیــرا در ســال  1389بیشــترین آلبــوم
راک منتشــر شــد .آنــان همچنیــن در نخســتین ســال خــود هشــت
شــماره از یــک مجلــه موســیقی راک و متــال را منتشــر کردنــد .آنــان
کوشــش کردنــد خبــر فعالیتهــای هنرمنــدان موســیقی راک را
پوشــش بدهنــد .حتــی بــرای اینکــه ایــن موســیقی بــه ســطح باالتــری
برســد دنبــال مجــوز مجلــه رفتنــد تــا بتواننــد از ایــن موســیقی بهتــر
حمایــت کننــد.
مﺸﻜل ترانهسرایی در موسیقی راک ایران

کرنافیفــر معتقــد اســت یکــی از مشــکالت اصلــی موســیقی راک
ایــران ترانهســرایی اســت .او میگویــد« :وقتــی بــه کارهــای چنــد
ســال پیــش برمیگــردی اغلــب گروههــا بــا اشــعار حافــﻆ و موالنــا
موسیقیشــون رو شــروع کــردن .ایــن وســط فقــط شــهرام شــعرباف و
اوهــام کارشــون گرفــت .شــما نــگاه کــه میکنیــد گروههــای دیگــه
نتونســتن از ایــن طریــق شــهرتی بــه دســت بیــارن و تنها گروهــی که به
خاطــر ایــن نــوع شــعرش تــو ایــران محبوبیــت داره اوهــام هســت .حاال
مــن کار نــدارم کــه اســتفاده از ایــن نــوع اشــعار خــوﺏ هســت یــا بــد.
باالخــره راک موســیقیایه کــه باهــاش میشــه همــه چیــز رو بیــان
کــرد ،حــاال دوســتان راکــر مــا هــم دوســت داشــتن از اون نــوع شــعر
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اســتفاده کننــد .از طــرف دیگــه مــا در ایــران ترانهســرای موســیقی
راک نداریــم .دوســتان مــا فکــر میکننــد شــعر راک صــرف ایــن
مســﺌله کــه ســنگین باشــه و هــر کســی متوجهــش نشــه و یــا راجــﻊ بــه
برخــی مســائل خــاﺹ حــرف زده بشــه ،ایــن شــعر دیگــه شــعر راکــه.
مــن ایــن طــور فکــر نمیکنــم .بهتریــن راه مــا اینــه کــه بیایــم خودمونو
بــا نمونههــای خارجــی مــورد مقایســه قــرار بدیــم .مــن میبینــم کــه
گروههــای راک و متــال در دنیــا بــه جــای لیریــک (شــعر) از کلمــه
ورد (کلمــه) اســتفاده میکننــد .خــوﺏ ایــن چقــدر جالبــه کــه اونــا
خودشــون معتقــدن کــه ایــن شــعر نیســت و کلمــات هســتند کــه روی
موســیقی نشســتن .اونــا تــو رســوندن منظورشــون از ایــن طریــق خیلــی
راحتتــر عمــل کــردن .امــا تــو ایــران مــن دیــدم فرضـاً فــالن منتقــد
بــه خاطــر اینکــه شــعر یــا ترانــه فــالن خواننــده وزن شــعری نداشــته،
اونــو مــورد حملــه قــرار داده .بایــد افــرادی در ایــران پدیــدار بشــن
کــه بــا ادبیــات موســیقی راک آشــنا باشــن .مــا نوازندههــای خوبــی
داریــم .آهنگســازهای خوبــی داریــم ولــی در زمینــه شــعری خیلــی
خیلــی ضعیــﻒ هســتیم .البتــه یــک نکتــه دیگــه هــم کــه الزم میبینــم
بهــش اشــاره کنــم مســﺌله خواننــده در گروههــای راک ماســت .از
نظــر مــن خواننــدگان موســیقی راک بایــد در زمینــه خوانندگــی تــو
ایــن ســبک اطالعــات کافــی داشــته باشــند .ممکنــه کــه اصــال ایــن
طــرز خوانــش اون گــروه باشــه کــه باعــث دفــﻊ طرفــدار میشــه.
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خیلــی از گروههــای راک فکــر میکننــد کــه مــردم حتمــا بایــد
ازشــون حمایــت کننــد .مــن ایــن طــور فکــر نمیکنــم .طــرف میــاد
میگــه مــا موســیقیمون در حــد فــالن گــروه ،کارمــون حــرف
نــداره ولــی وقتــی گــوش مــیدی کارشــون اون قــدر ضعیفــه ،خــوﺏ
مســلمه جلــوی یــک شــنونده عامــی اون موســیقی رو بــذاری جذبــش
نخواهــد شــد و نســبت بــه موســیقی راک حــﺲ بــدی پیــدا میکنــه.
یــک مــورد دیگــه اینــه کــه مــردم مــا تفــاوت موســیقی راک و متــال
رو نمیدونــن .بارهــا بــرای مــن پیــش اومــده کــه از مــن پرســیدن
]بــه[ چــه موســیقیای عالقــه داری؟ گفتــم راک .بعــد طــرف مقابــل
گفتــه بابــا اون کــه همــش نعــره و فریــاد میکنــن چــه طــوری گــوش
مــیدی؟ در صورتــی کــه موســیقیهای متــال بــه ایــن صــورت
هســتند و البتــه ایــن یکــی از ویﮋگیهاشــونه و طرفــداران زیــادی
هــم داره از جملــه خــود مــن .یــا مثــال دیگــهای کــه میتونــم بزنــم
شــنونده عامــی تفــاوت بیــن موســیقی راک بــا موســیقیهای دیگــه
رو متوجــه نمیشــه .خــوﺏ موســیقی راک هــم کــه در ایــران بــه
صــورت رســمی خیلــی کــم وجــود داره و شــما نشــر موســیقیای رو
نمیبینــی کــه تخصصــا از ایــن ســبک حمایــت کنــه .ایــن وســط یــک
ســری موزیســین ســودجو میــان خودشــون رو بــه جــای راکــر جــا
میزنــن .بــه خاطــر اینکــه مــردم مــا موســیقی راک گــوش نکــردن
تحــت عناوینــی همچــون پــدر راک ایــران و یــا ســلطان راک ایــران
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شــهرت کســب میکننــد».

77

مﺠوﺯ برای کﻨترﻝ کیﻔیت ﻻﺯم است

«شــما تــو هــر کشــوری کــه زندگــی کنــی یــک ســری قوانینی هســت
کــه بایــد بهــش احتــرام گذاشــت .بــه نظــر مــن مجــوز چیــز خوبیــه
امــا نــه بــه ایــن صــورت .مجــوز بایــد یــک فیلترینگــی باشــه بــرای
جــدا کــردن آثــار خــوﺏ از بــد کشــورمون .کــه متاســفانه االن ایــن
جــوری نیســت .االن مــا میبینیــم کــه از ســنتی و پــاپ گرفتــه تــا
هویمتــال و دثمتــال دارن تــو ایــران مجــوز میگیــرن از طریــق
برخــی شــرکتها و خــوﺏ ایــن اصــال خــوﺏ نیســت .خــود مــن بــه
دلیــل شــغلی کــه دارم (خبرنــگاری) همــه ســبکهای موســیقی رو
گــوش مــیدم؛ وقتــی یــک ســی دی موســیقی پــاپ جدیــد وارد بازار
میشــه اصــال نمیتونــم بهــش گــوش بــدم چــرا کــه قطعــه اول همــه
ایــن آلبومهــای ترنــﺲ و تکنــو تنظیــم شــده واســه اینکــه شــنونده
جــذﺏ کنــه ،نهایتــا دو تــا قطعــه درســت حســابی توشــه و بقیشــون هم
یــک ســری تــرک کــه مــن بهشــون میگــم آلبــوم پــر کــن .خالصــه
بــه نظــرم اون فیلترینــﮓ بایــد وجــود داشــته باشــه .کســایی هــم کــه
۷۷

 .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﯽﺭﺍﻫﻪﻫﺎ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﺁﺭﯾﺎ ﮐﺮﻧﺎﻓﯽ،

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ )ﺩﻫﻢ ﺩﯼ  .(۱۳۹۰ﮐﻞ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﳊﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭﻩﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ
ﺁﻥ ﳑﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺁﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ.
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کارشــون ضعیﻒتــره بایــد خودشــون بــا خــرج کــردن وقــت و هزینــه
بــه یــه اســتانداردی برســونن خودشــون رو .البتــه توهیــن بــه هنرمنــدان
پــاپ کشــور نشــه .مــا هنرمنــدان خوبــی در پــاپ ایــران داریــم .خوﺏ!
موســیقی راک بــه نوبــه خــودش سنتشــکن و هنجارگریــز هســت .اما
فعــال بــه دلیــل قوانینــی کــه در کشــور مــا وجــود داره بــا وجــود اینکــه
گروههــای موســیقی مــا میگــن کــه بــه مجــوز عالقــهای نــدارن امــا
همشــون دوســت دارن کــه بــه صــورت رســمی کار کننــد و مجــوز
بگیــرن و حتــی روی اســتیﺞ بــرن .االن تنهــا راه شــنیده شــدن هســت.
مــن اشــاره کــردم کــه چــون مــردم مــا موســیقی خوﺏ نشــنیدن بــه این
وضــﻊ افتادیــم .امــا اینکــه تــو شــرایط فعلــی نمیشــه مجــوز گرفــت،
خــوﺏ ایــن طوریهــا هــم نیســت و راههایــی واســه ایــن کار وجــود
داره ولــی ســخت و طوالنــی هســت .ضمــن اینکــه تهیهکنندههــا از
ایــن موســیقی حمایــت نمیکننــد .یعنــی شــرکتهایی کــه مثــال تــو
ایــران لیبــل هســتند از ایــن ژانــر حمایتــی بــه عمــل نمــیآرن .بابــک
چمــنآرا از شــرکت «آوای خورشــید» تــا بــه حــال نزدیــک بــه ده
آلبــوم راک منتشــر کــرده و شــرکت «آوای باربــد» هــم کــه زمانــی
ســردمدار موســیقی راک و مســتقل در ایــران بــود ،االن فعــال ترجیــح
داده روی موســیقی ســنتی ایــران ســرمایهگذاری کنــه .ولــی حتمــا
راههایــی بــرای گرفتــن مجــوز هســت .امــا دربــاره فرهنگســازی در
زیرزمیــن؟ خــوﺏ اون یــک بحــث جداســت .زیرزمیــن یــک فرهنﮓ
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مختــص بــه خــودش داره .بایــد براســاس همــون فرهنــﮓ جلــو رفــت.
کــه خــوﺏ االن بــا وجــود پخــش ویدیوهــای بچههــا از شــبکههای
ماهــوارهای و پایگاههــای اینترنتــی و برخــی اســتیﺞهای کوچیــک
و بزرگــی کــه میــرن مــن اســم اینــا رو زیرزمینــی نمیگــذارم .اینــا
یــک ســری موســیقیدان مســتقل هســتند .زیرزمیــن دیگــه بــه اون
78
معنــای قدیــم وجــود خارجــی نــداره». . .
چرا هیﭗهاپ موفﻖ است ،ﻭﻟی راک موفﻖ نیست؟

«تــو هیﭗهــاپ داســتان فــرﻕ میکنــه ،اصــال مســائلی کــه مطــرﺡ
میشــه و شــیوه بیــان و حتــی نــوع بیــان خیلــی متفــاوت هســت.
گویشهــا فــرﻕ میکنــه .مــن یــادم نیســت بــه جــز دکتــر شــاهکار
بینشپــﮋوه ،رضــا عطــاران و یــاس (بــا یــک قطعــه مجــاز) کــﺲ
دیگــهای از موزیســینهای هیﭗهــاپ مجــوز گرفتــه باشــه .تــازه
رضــا عطــاران هــم کــه تکلیفــش مشــخصه .رپ تــو ایــران هیچوقــت
نمیتونــه مجــوز بگیــره .چــون گویشــی کــه داره فــرﻕ داره .امــا مــا
میبینیــم فرشــید اعرابــی بــا آلبــوم ســکوت راوی بــا اشــعار خوبــی
میــاد جلــو و در ســبک هویمتــال /هــارد راک مجــوز میگیــره.
هنجارشــکنی سرجاشــه .مــن فکــر نمیکنــم ایــن آلبــوم سانســور
۷۸

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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شــده باشــه .شــما اگــه بــه جلــد ایــن آلبــوم یــک نــگاه بندازیــد متوجــه
میشــید کــه موضــوع آلبــوم چیــه حتــی نیــازی بــه گــوش دادن کامــل
آلبــوم نیســت .البتــه مــن نمیگــم کــه سانســور نیســت ،هســت ،ولــی
اگــر بخــوان دیــده بشــن بایــد یــک ســری کارهــا رو انجــام بــدن .حاال
یــک ســری هــم هســتن نمیخــوان ذرهای تغییــر بــدن در کارهاشــون
یــا اصــال حاضــر نیســتن بــه هیــچ وجهــی مجــوز بگیــرن؛ خیلــی راحت
بــا وجــود ایــن اینــدی لیبلهــای ایرانــی مثــل شــرکت بــم آهنــﮓ یــا
شــرکت «زیرزمیــن» میتونــن کارشــون رو تــو دنیا به انتشــار برســونن.
خــوﺏ مــا فرضــا میبینیــم بعضــی از آلبومهــا اصــال تــو مارکــت
موســیقی ایــران جایــی ندارنــد .بــرای مثــال گــروه آژیـ ِ
ـراک مجــوزدار
خیلــی خنــدهدار بــه نظــر میــاد .بــه ایــن فکــر کنیــد کــه آلبومــش کنــار
یــک خواننــده پــاپ داخلــی بــه فــروش برســه ،خــوﺏ خیلــی مســخره
اســت .خــوﺏ ایــن گــروه بــه دلیــل اشــعار و موســیقی بینالمللــیای
کــه داره تــو مارکــت دنیــا شــهرت بیشــتری پیــدا میکنــه و از ایــن
طریــق تــو جشــنوارهها ،فســتیوالها و کنســرتهای دنیــا شــرکت
میکنــه .کمــا اینکــه همیــن اتفــاﻕ هــم واســش افتــاد و در ارمنســتان،
اوکرایــن و ترکیــه در فســتیوالهای مختلفــی شــرکت کردنــد و در
بارهــای مختلفــی بــه اجــرا پرداختنــد .باالخــره هــر گروهــی خــودش
بایــد راهشــو پیــدا کنــه .پاالپــال هــم در هــر صــورت پشــت همــه ایــن
گروههــا هســت .امــا اینکــه چــرا ایرانیهــا میخــوان کــه پینــک
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فلویــد یــا متالیــکا باشــن؟ بــه نظــر مــن واســه اینــه کــه هنــوز بچههــا
خودشــونو پیــدا نکــردن .االن خیلــی از کارهایــی کــه تــو ایــران تولیــد
میشــه بــدون اینکــه مــا اطــالع داشــته باشــیم کاور هســت .جــدا از ایــن
مســﺌله شــما مقایســه کنــی موســیقی راک مــا رو بــا دنیــا میبینــی
کــه درصــد خیلــی باالییــش اصــال هیــچ حرفــی واســه گفتــن نــداره
متاســفانه .بعضــی موقﻊهــا میبنیــم مثــال بچههــا تمهــای ایرانــی رو
بــه موزیــک راک اضافــه میکننــد یــا موســیقی رو شــرقی میکننــد
امــا جــز تعــداد اندکــی از کارایــی کــه انجــام میشــه بقیــه تقریبــا قبــال
توســط گروههــای اون ور انجــام شــده .یعنــی بــاز هــم دارن یــک
کار تکــراری انجــام مــیدن .ولــی خــوﺏ مــا کســایی رو مثــل فــرزاد
گلﭙایگانــی داریــم کــه مــن نمونههــای مشــابه ازش کــم دیــدم .گاهــی
میبینــم کــه بچههــای راک میگــن کــه آره مــن فرمــول موســیقی
راک ایرانــی رو کشــﻒ کــردم؟ مگــه راک تــو دنیــا فرمــول داشــته یــا
داره کــه حــاال بــه نــوع ایرانیــش هــم دســت پیــدا کردیــد؟ خــوﺏ چرا
نمیاییــد رو همــون موزیکــی کــه هســت کار کنیــد و یــک چیــزی
تــو همــون اســتاندارد خــودش بدیــد بیــرون .اصــال نیــازی نیســت
تغییــر ســازبندی انجــام بشــه کــه .خوشــبختانه چنــد ســالی هســت
بچههــای راک و متــال مــا روی صحنههــای بــزرگ مــیرن و ایــن
خــودش کمــک میکنــه بهشــون تــا نزدیکتــر برخــورد کنــن بــا
541

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

ایــن داســتان».

79

موسیقی ﺯیرﺯمیﻨی دیگر در ایران ﻭﺟود ندارد

«از نظــر مــن موســیقی زیرزمینــی بخصــوﺹ بــرای موســیقی راک
دیگــه در ایــران وجــود نــداره! زیرزمیــن زمانیــه کــه هیــچ کســی از
تهیهکننــده موســیقی گرفتــه تــا دولــت از اون موزیســین حمایــت
نکنــن .ایــن نظــر مــن البتــه کامــال شــخصیه .االن بهتــره کــه بــه ایــن
جریــان بگیــم موســیقی مســتقل ایرانــی .هرکســی ایدئولــوژی خــودش
رو داره و بــه هــر طریقــی میتونــه راهشــو ادامــه بــده ،زیرزمینــی ،رو
80
زمینــی».

۷۹
۸۰

 .ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﻫﻤﺎﻥ.
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تﺼاﻭیر فﺼل نﻬم

ﮔﺮﻭﻩ  ،۱۲۷ﻋﮑﺲ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ  :۱۲۷ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﺤﺒﯽ ،ﻋﻠﯽﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﺍﺳﺪ ،ﺳﻠﻤﮏ ﺧﺎﻟﺪﯼ ،ﯾﺤﯿﯽ

ﺍﳋﻨﺴﺎ ﻭ ﺷﺮﻭﯾﻦ ﺷﻬﺎﻣﯽﭘﻮﺭ

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺠﻢ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﻟﻨﺪﻥ
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ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺭﻗﺺ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺠﻢ

ﺁﮔﻬﯽ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﮎ ﺁﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﯼ ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ ٬ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ
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ﻃﺮﺡ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻬﺎﻝ ﺣﯿﺮﺕ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﮎ ﺍﻭﻫﺎﻡ

ﺭﺍﻣﯿﻦ ﺑﻬﻨﺎ ،ﺁﻫﻨﮓﺳﺎﺯ ﻭ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﮐﯿﺒﻮﺭﺩ
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ﻫﻮﻣﻦ ﺍﮊﺩﺭﯼ ،ﺭﺍﮐﺮ ٬ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﯿﺮﺍ ٬ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﺑﺎﺑﮏ ﺧﯿﺎﻭﭼﯽ ٬ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﯿﺘﺎﺭﯾﺴﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﺧﺲ

ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﺭﺍﻧﺘﯿﺴﺖ ﻭ ﻋﮑﺲ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽﺷﺎﻥ
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ﻃﺮﺡ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ،ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﯾﻨﺪﻭ

ﻃﺮﺡ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﮔﻮﺯﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻥ ﻣﯿﻨﻮﺱ ﻭﺍﻥ ٬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍﮎ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ
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ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ :ﭘﻮﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ ،ﻋﻠﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﺣﺴﺎﻡ ﮔﺮﺷﺎﺳﺒﯽ،
ﭘﺪﺭﺍﻡ ﺍﻓﺸﯿﻦ ﻭ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﻋﺒﺪﯼ ﺑﻬﺮﻭﺍﻧﻔﺮ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻏﻤﻢ ﻏﻢ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎﺩ۲۰۱۲ ٬

ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺭﺍﮎ ﺷﻠﻤﺮﻭﺩ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﯼ ﺑﻬﺮﻭﺍﻧﻔﺮ

550

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺁﺥ

ﮔﺮﻭﻩ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ
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ﻃﺮﺡ ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺁﺩﻡ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ۱۳۸۵ ،
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ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ

رپ ﻭ هیﭗهاپ ایرانی امرﻭﺯ
وقتــی مــوج هیﭗهــاپ در جهــان همهگیــر شــد و بــه یــک رویــداد
مهــم در موســیقی رایــﺞ جهــان بــدل گشــت .کمتــر کســی آن را
جــدی گرفــت ،جــز جوانهایــی کــه شــیفته ایــن شــیوه موســیقی شــده
بودنــد .شــیوهای ســهل و ممتنــﻊ کــه از یکســو بــا فرهنﮓهایــی
جــز فرهنــﮓ ســیاهان آمریــکا بیگانــه بــود ،زیــرا ریشــه در ســنتهای
خــاﺹ ســیاهان و شــیوه برقــراری ارتبــاﻁ و سرگذشــت آنــان داشــت.
امــا از ســوی دیگــر اتــکای ایــن شــیوه موســیقی بــه ریتــم و کــم
اهمیــت بــودن ملــودی و در مجمــوع خالقیتهــای موســیقی ،و متکــی
بــودن هیﭗهــاپ بــه کالم و شــعر و بخصــوﺹ درســت خوانــدن و
مناســب خوانــدن ،باعــث میشــد کــه هیﭗهــاپ بــه شــیوهای بســیار
در دســترس بــرای خواننــدگان جــوان تبدیــل شــود .پایگاههــای
اینترنتــی مختلــﻒ ریتمهــای مختلــﻒ را بــرای خواننــدگان رپ
عرضــه میکردنــد تــا آنــان براســاس ایــن ریتمهــا شــعر بگوینــد .در
آغــاز دهــه  1390هیﭗهــاپ تقریبــا از مهمتریــن شــیوههای محبــوﺏ
موســیقی بــود .امــا آیــا هیﭗهــاپ بــه هــر وســیلهای ممکــن بــود بــا
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موســیقی ایــران ارتبــاﻁ پیــدا کنــد؟
اگــر بنــا بــود بــرای هــر پدیــدهای در جهــان یــک نمونــه ایرانــی
پیــدا میکردیــم ،ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه همــان طــور کــه
شــاید ترانــه «یکــی یــه پــول خــروس» بدیــﻊزاده را بتــوان از نخســتین
ترانههــای پــاپ ایرانــی برشــمرد ،بتــوان آهنــﮓ «یــک یــاری دارم»
او را بــا توجــه بــه تنالیتــه آوایــی و ســاختار کالمــی ،نخســتین آهنــﮓ
رپ ایرانــی برشــمرد .البتــه ایــن کوشــش بیشــباهت بــه کوشــش
مرحــوم محمدتقــی جعفــری در یافتــن اندیشــه هــگل و مارکــﺲ و
نیچــه در آثــار موالنــا جاللالدیــن رومــی نیســت .بیاییــد بﭙذیریــم کــه
هنــر نــزد ایرانیــان نیســت ،یــا اگــر هــم هنــری نــزد ایرانیــان اســت،
همــان اســت کــه واقعــا هســت .مــا هــر چقــدر هــم کــه تاریخــی عظیم
داشــته باشــیم ،بــاز هــم نمیتوانیــم همــه دســتاوردهای بعــدی بشــر را
در تاریــﺦ گذشــتهمان بیابیــم .امــا یافتــن تقلیدهــای پیــش پافتــاده از هر
چیــزی البتــه ممکــن اســت .از همیــن رو مــن اجــرای شــبه رپ ضیــاء
در ترانــه «حســنی بــده ،بــد بــد ،بــد بــد» را نخســتین کوشــش مذبوحانه
آهنــﮓ رپ فارســی در ســبک پــاپ ،از ســوی حســن شــماعیزاده
در ســالهای نخســت دهــه  ،1360بــه همراهــی فرزنــدش در ترانــه
«میدونــم کــه دروﻍ میگــی وقتــی میگــی کــه دوســم مــیداری»
اجــرا شــد.
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سﻨدی ،آﺻﻒ ،شاهﻜار بیﻨﺶپﮋﻭه

در ســالهای آغازیــن دهــه  ،1370گــروه ســندی بــا آلبومــی از
ترانههــای پــاپ /شــبه رپ و از جملــه آهنــﮓ «پــری ،پــری ،ور
بﭙــری» رپ را در عمــل بــه ایرانیــان شناســاند .هــر چنــد فرامــرز
آصــﻒ ،پیشتــر ،ســاختههایی همچــون «دختــر حاجــی آقــا» را ارائــه
کــرده بــود .تقریبـاً دو ســال پــﺲ از ایــن رخــداد ،نخســتین آلبــوم رپ
فارســی در ایــران از ســوی شــاهکار بینشپــﮋوه بــا نــام «اســکناس»
منتشــر شــد .ایــن آلبــوم کــه در ســبک رپ طنــز بــود ،نخســتین آلبــوم
رپ فارســی بــود کــه در ایــران بــا مجــوز رســمی منتشــر شــد ،امــا از
ایــن آلبــوم اســتقبال چندانــی نشــد.
رپ رسﻤی در ایران

صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران هــم چنــد بــار بــه موســیقی
پــاپ /رپ ،رپ /پــاپ و رپ نزدیــک شــد امــا نخواســت یــا نتوانســت
رونــد نوآغــازش را دوام ببخشــد .در ســالهای پایانــی دهــه  ،1370دو
ســال پیــش از انتشــار آلبــوم مجــوزدار ﺍﺳــﻜﻨﺎﺱ شــاهکار بینشپــﮋوه
در ایــران ،شــهاﺏ حســینی مجــری برنامــه تلویزیونــی «اکســیﮋن»
ترانــه رپــی را در ایــران خوانــد .بــار دیگــر در ســال  ،1385ایــن رضــا
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عطــاران بــود کــه در عنوانبنــدی چنــد مجموعــه تلویزیونــی ،از
جملــه ﻣﺘﻬــﻢ ﮔﺮﻳﺨــﺖ ،بــه اجــرای موســیقی رپ پرداخــت .همچنیــن
در تعطیــالت نــوروزی ســال  ،1386در مجموعــه تلویزیونــی دیگــری
بــه کارگردانــی رضــا عطــاران بــه نــام ﺗــﺮﺵ ﻭ ﺷــﻴﺮﻳﻦ ،خــود رضــا
عطــاران شــعری از نیلوفــر الریپــور را بــه صــورت رپ خوانــد کــه
محســن نامجــو نیــز بــا آواز وی را همراهــی میکــرد .رضــا عطــاران
و امیرحســین مــدرس ،بــار دیگــر در عنوانبنــدی یــک مجموعــه
تلویزیونــی دیگــر بــه نــام ﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ ﺩﻭﺵ ،قطعــهای بــه ســبک «رپ/
پــاپ فارســی» خواندنــد.
در فیلــم ﻣﻜــﺲ نیــز ترانــهای بــه ســبک رپ در نمایــی از فیلــم مجــوز
انتشــار عمومــی گرفــت .فیلــم ﻣﻜــﺲ کــه توســط ســامان مقــدم و
براســاس فیلمنامــهای از پیمــان قاســمخانی تولیــد شــده بــود داســتان
یــک نوازنــده -خواننــده درجــه ســوم لﺲآنجلســی بــود کــه بهاشــتباه
بــه جــای یــک آهنگســاز بــزرگ توســط یــک مقــام دولتــی بــه ایــران
دعــوت شــده بــود و تقریبــا بخشــی مهمــی از فیلــم متکــی بــه موســیقی
بــود .پیمــان قاســمخانی و ســامان مقــدم ســرودن ترانههــا را کــه بنــا
بــود برخــی از آنهــا ریتــم رپ داشــته باشــد و برخــی دیگــر پــاپ بــود،
بــه مــن ،یعنــی ابراهیــم نبــوی ســﭙردند .مــن حــدود شــش ترانــه را کــه
دو ترانــه آن رپ بــود بــرای فیلــم ســرودم و ایــن مصــادف شــد بــا
556

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

خــروج همیشــگی مــن از ایــران .برخــورد سیاســی بــا فیلــم و بــا مــن
کــه شــاعر ترانههــا بــودم ،عمــال موجــب شــد کــه ترانههــا بــدون نــام
و تــا حــد امــکان حــذف شــود .قــرار بــود فیلــم عــالوه بــر موزیــکال
بــودن در بخشهایــی متکــی بــه رقــص باشــد .امیــر توســلی ،نویــد
ذوالفقــار ،کســری ســبکتکین و برخــی دیگــر از دوســتان در تولیــد
ایــن موســیقیها نقــش داشــتند.
در پاییــز ســال  1385پــﺲ از انتشــار فیلــم ارتبــاﻁ جنســی زهــرا
ابراهیمــی ،از بازیگــران ســریالهای صــدا و ســیما ،خواننــده رپــی بــه
نــام یاســر  -کــه بعدهــا بــا نــام هنــری ﻳــﺎﺱ شــناخته و نــامآور شــد -
بــا خوانــدن ترانــهای بــه نــام «ســی دی رو بشــکن» و تشــویق شــنونده
بــه کنــار کشــیدن از زنجیــره پخــش و تماشــای فیلــم خصوصــی آن
بازیگــر تلویزیــون ،ابعــاد اجتماعــی موســیقی رپ را بیــش از پیــش بــه
نمایــش گذاشــت.
ســروش لشــگری (هیچکــﺲ) در زمســتان ســال  1385یکــی از بهترین
نمونههــای ممکــن رپ یــا هیﭗهــاپ فارســی را در آلبــوم غیرمجــاز
اینترنتــی ﺟﻨــﮕﻞ ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ اجــرا کــرد .او از اوایــل دهــه  1380بــا
ایجــاد یــک پایــگاه اینترنتــی از پرکوشــشترین چهرههایــی بــود
کــه در ایــن زمینــه کار کــرد.
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شاهیﻦ نﺠﻔی

نخســتین صدایــی کــه بــه عنــوان موســیقی رپ از شــاهین نجفــی
شــنیده شــد ،ترانــهای بــود بــه نــام «مــا مــرد نیســتیم» .ایــن ترانــه در
شــرایطی منتشــر شــد کــه جنبــش مخالفــان ایرانــی در داخــل و خــارج
هنــوز بــه توافقــی دربــاره میرحســین موســوی بــه عنــوان رهبــر جنبــش
یــا نامــزد ریاســت جمهــوری نرســیده بــود و در آن شــرایط مهمتریــن
جنبشــی کــه هــم در ایــران تحــت فشــار قــرار داشــت و هــم در بیــرون
ایــران فعــال بــود ،جنبــش زنــان 1بــود .متــن ترانــه شــاهین نجفــی چنیــن
میگفــت:
«مثــل اون دختــری کــه پردشــو دوختــه /و اون کــه پــول نداشــت تــو
آتیــش ســوخته /مثــل مــادرم بــا اون زندگــی زوری /زنــی کــه خالصه
شــد تــو قابلمــه و قــوری /کســی تــا حــاال نتونســته ببینــه بدنشــو /کســی
از ســر نتونســته بگیــره روسریشــو /میگفــت بعــد مــرگ میبرنــش
۱

 .ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺗﺎ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻭ ،ﺩﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮﺏ

ﻭﺳﯿﻊ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪ :ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺒﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﺘﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ

ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯼ ﺧﺸﻮﻧﺖﺁﻣﯿﺰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭ

ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺯﻥ ﺗﺬﮐﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺫﻝ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﺵ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ

ﮔﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ،ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﺸﻮﻧﺖﺁﻣﯿﺰ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪﺷﺪﺕ

ﻋﻠﯿﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺷﺎﻫﯿﻦ ﳒﻔﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ »ﻣﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ« ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﭙﯽ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ

ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ .ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺷﻨﻮﻧﺪﻩﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﭖ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﳒﻔﯽ ﺗﻀﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ.
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جهنــم /میگفــت آدم و از ســر مــو آویــزون میکنــن /گفتــم :مگــه
نگفتــن بهشــت زیــر پــای شماســت /مامــان بهشــت ســر کاریــه بیــا
دنیــا رو بچســب /میگفــت اذون داره میگــه مــو تنــم ســیﺦ شــده/
گفتــم :میترســی تــرس بــه روحــت میــﺦ شــده /هفتــاد ســال زن
بــوده یعنــی کلفــت /یعنــی چیــزی تــو زندگیــش ندیــد جــز خفــت/
زنــی کــه گنــاه بــود بودنــش ولــی بیجــرم /زنــی کــه اســتحاله کــرده
بودنــش تــو فــرم /کســی کــه خیانــت نکــرد بــه شــوهر چــی شــد؟/
:پنجــاه ســال فحــش شــنید و کتــک خــورد /بایــد توســری بخــوره
بمیــره نفــﺲ نکشــه /عکــﺲ هیــچ پرنــدهای رو بیقفــﺲ نکشــه /زنــی
کــه همیشــه یــه ســایه اونــو میپاییــد /عروســکی کــه مــرد بــه هــر
شــکل باهــاش میخوابیــد /تــو بــوی ســیلی و شــالﻕ مــیدی خانــوم/
تــا کــی میخــوای بــه مــردا بــاج بــدی خانــوم /مــث وطــن شــدی
همــدم ولگــردا /تقدیــر تــو دســت توئــه واســه فــردا /تــو بــوی زمیــن
ســوختهمون رو مــیدی خانــم /تــو هــم از عــرش بــه فــرش رســیدی
کــه خانــم /مــا کــه از مــردی مردیم ال اقــل تو زن بــاش /یه کــم از اون
عطــر غیرتــت رو مــا هــم بﭙــاش /. . .ماکــه از مــردی مردیــم و چیــزی
ندیدیــم /از تــو کتــاﺏ اســم رســتم و فقــط شــنیدیم /کــه اگر اونــم بود
امــروز حتمــا کراکــی بــود /رســتم امــروز از جنــﺲ بــد شــاکی بــود/
رســتم اگــر بــود واســش جــرم میســاختن /تــو گردنــش آفتابــه لگــن
مینداختــن /شــاید میرفــت جنــﮓ و بــر میگشــت احتــرام داشــت/
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ســرتیﭗ ســﭙاه میشــد تــو دبــی ســهام داشــت /رســتم میتونســت
حتــی بــه قولــی گنجــی شــه /یــه کــم کانــت و پوپــر بخونــه فرنگــی
شــه /میشــد اســالم رو سکوالریســتی تعبیــر کنــه /میشــد قــرآن رو
تــو هرمنوتیــک تفســیر کنــه /میشــد فیلــم بســازه تــو َکــن تقدیر بشــه/
میشــد جــوک بگــه معتــرﺽ تعبیــر بشــه /شــاید میرفــت اروپــا االن
دو تــا پــاس داشــت /اونجــا تاکســی میرونــد اینجــا الگانــﺲ داشــت/
تــو هــر عیــد میرفــت تــو کنســرتا میرقصیــد /دیگــه حــرف سیاســی
نمــیزد ،میترســید /. . .رســتم اگــر بــود میگفــت جــدم عــرﺏ بــود/
خــزر مــا ِل روسهــا خلیــﺞ ،خلیــﺞ عــرﺏ بــود /رســتم اگــه بــود رســتم
و از یــاد میبــرد /شــاه نامــه بیســت ســی ســال تــو طاقچــه خونــه خــاک
میخــورد /خانــم مــا مــرد نیســتیم رومــون خــط بکــش /پرچــم رو
بگیــر خــودت بشــو رئیــﺲ جنبــش /مــا کــه از مــردی مردیــم ال اقــل
تــو زن بــاش /یــه کــم از عطــر غیرتــت رو مــا هــم بﭙــاش /تــو بــوی
زمیــن ســوختهمون رو مــیدی خانــم /تــو هــم از عــرش بــه فــرش
رســیدی کــه خانــم /مــا کــه از مــردی مردیــم ال اقــل تــو زن بــاش /یــه
کــم از اون عطــر غیرتــت رو مــا هــم بﭙــاش».
اﺯ انزﻟی تا برﻟیﻦ

شــاهین نجفــی  19شــهریور ســال  1359در بنــدر انزلــی بــه دنیــا آمــد،
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شــهری کــه بــه عنــوان تگــزاس گیــالن شــناخته شــده اســت .وی بــه
ســبکهای رپ فارســی و گیلکــی خوانــده اســت .او ترانهســرا،
نوازنــده و فعــال اجتماعــی اســت و از ســال  2008بــه طــور دائــم کار
موســیقی میکنــد .شــاهین مدتــی در گیــالن زندگــی میکــرده
اســت .در شــش ســالگی پــدرش را از دســت داد و بعدهــا نیــز بــا
اعتیــاد بــرادرش روبــهرو شــد .گفتــه شــده اســت کــه او در نوجوانــی
قــاری قــرآن بــود و از ایــن رو کودکــی را بــا ســختیهای گوناگــون
پشــت ســر گذاشــت .گفتــه میشــود در پانــزده شــانزده ســالگی بــه
دلیــل عالقــه بــه قــرآن و آیــتاﷲ خمینــی اشــعاری را دربــاره آیــتاﷲ
میســرود و در جشــنهای محلــی میخوانــد .راوی ایــن گفتــه کــه
بــه تواتــر رســیده بیــش از همــه پیــام فضلینــﮋاد اســت کــه بــر ســخنش
اعتمــاد چندانــی نیســت ،ولــی پــﺲ از پخــش وســیﻊ ایــن ســخن
تکذیبــی توســط شــاهین نجفــی صــورت نگرفــت .میتــوان مفــروﺽ
داشــت کــه او بــه دالیــل شــخصی ماننــد بســیاری از جوانــان کــم ســن
و ســال کشــور بــه قــرآن و دیــن و خمینــی عالئقــی داشــته و بهرغــم
خانــواده غیرمذهبــیاش رفتــار میکــرده اســت.
از ســوی دیگــر گفتــه شــده کــه او از نوجوانــی بــه ســرودن شــعر
و ترانــه روی آورد و از  18ســالگی نواختــن ســاز گیتــار را در
ســبکهای کالســیک و فالمنکــو نــزد اســاتید ایــن ســاز هماننــد
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ســهراﺏ فلــک انگیــز ،فــرزاد دانشــمند و حامــد حمیــدی آموخــت.
وی آوازهــای هارمونــی و ســلفﮋ را نــزد اســتاد ســنگاچینی و اســتاد
فریــدون پوررضــا آموخــت و ســﭙﺲ آواز خوانــدن را در ســبکهای
راک و اســﭙانیولی در ایــران بــه صــورت زیرزمینــی آغــاز کــرد و
بــا چنــد گــروه مختلــﻒ همــکاری کــرد .بــه طــور رســمی همــه جــا
نوشــته شــده اســت کــه دانشــجوی رشــته جامعهشناســی بــوده امــا
در جاهایــی نیــز دانشــجوی فلســفه خوانــده شــده اســت .میگوینــد
چــون دانشــجوی رشــته جامعهشناســی بــود ،و چــون نظــر خــود را در
محیــط دانشــگاه بــه طــور صریــح بیــان میکــرد ،از ایــن جهــت وی
را بــه علــت هنجارشــکنی از دانشــگاه اخــراج کردنــد .هیــچ منبعــی
جــز نوشــتهای کــه همــه جــا تکــرار شــده ،نشــان نمیدهــد کــه او
در کــدام دانشــگاه و چــه زمانــی درس خوانــده اســت .تاریــﺦ شــروع
فعالیتهــای هنــری او در ســال  1378یعنــی  19ســالگی گفتــه شــده
اســت .بــاز هــم دربــاره ایــن فعالیــت هنــری چیــزی نمیدانیــم .در
زندگینامــه شــاهین نجفــی میخوانیــم کــه وی پیــش از مهاجــرت بــه
آلمــان مدتــی سرپرســت یــک گــروه موســیقی زیرزمینــی در ایــران
بــود امــا پــﺲ از دومیــن اجــرا ،ممنوعالصــدا شــد .ایــن اطالعــات
مبهــم اســت؛ چیــزی بــه نــام ممنوعالصــدا در ایــران وجــود نــدارد،
ممکــن اســت یــک آلبــوم موســیقی بــه ارشــاد بــرود و انتشــار آن
مجــوز نگیــرد .جرمــی ماننــد ممنوعالصــدا بــرای یــک خواننــده در
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ایــران فقــط بــرای خواننــدگان قدیمــی معنــادار اســت .از طرفــی گروه
زیرزمینــی معمــوال نمیتوانــد اجــرا کنــد و اگــر بتوانــد بهفــرﺽ
مجــوز بــرای اجــرا بگیــرد ،چــون مجــوز را از روی شــعر میگیــرد،
مجــوز بــرای ممنوعیــت صــدا دلیــل نــدارد ،مگــر اینکــه بﭙذیریــم
ارشــاد محلــی یــا مرکــزی بــه دلیــل مشــکل داشــتن در صــدا یــا مثــال
فالــش بــودن صــدا بعــد از اجــرای دوم آن را لغــو میکننــد ،بــه
هــر حــال چنیــن چیــزی نمیتوانــد درســت باشــد و منطقــی نیســت.
دربــاره شــاهین نجفــی نوشــته شــده اســت زمانــی کــه او در ایــران بــود
بــه عنــوان فعــال سیاســی کار میکــرد ،مــا هیــچ اطالعــات و نشــانهای
نیافتیــم کــه ایــن گفتــه را اثبــات کنــد .شــاهین نجفــی در ســال 2005
بــه آلمــان مهاجــرت کــرد.
مﻬاﺟرﺕ به آﻟﻤان

در زندگینامــه شــاهین نجفــی دریافتیــم کــه او در آلمــان سرپرســتی
گروهــی بــه نــام «اینــان» را بــه عهــده داشــته اســت .در جســتوجوی
گــروه اینــان در اینترنــت فقــط بــه آلبومــی بــه نــام «دراکــوال»
برخوردیــم .آلبومــی بــا ســبک پــاپ لﺲآنجلســی کــه در ترانــه
«فریــب» آن شــاهین نجفــی قطعــهای رپ خوانــده بــود .آلبــوم اینــان
کــه در معرفــی اعضــای آن عبــارت «ســه کلــه پــوک فــرزاد و فرزیــن
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و رضــا آتــش  »2,5+آمــده ترانههــای «ســقوﻁ»« ،وصیــت»« ،هــی دو»،
«مامــا میــا»« ،گــرداﺏ»« ،فریــب» و «دراکــوال» آمــده اســت .ایــن آلبوم
در ســال  1386منتشــر شــده اســت .در بخشــی از ترانــه فریــب چنیــن
میشــنویم:
«تــو مگــه نگفتــه بــودی کــه بــه عشــق مــن اســیری /کــه یــه روز بــرام
بمیــری /مــن مگــه نگفتــه بــودم کــه تــو ایــن دنیــا غریبــم /جــز تــو
هیــچ کســی نمونــده /تــو یکــی نــده فریبــم /کاش بــرا یــه مرتبــه هــم
شــد بدونــی /نمیمونــه دنیــا یــه جــور /تــو همیــن طــور نمیمونــی
نمیمونــی ). . .ترانههــای ایــن مجموعــه تجربــهای از موســیقی پــاپ
لﺲآنجلســی اســت کــه مضامیــن عاشــقانه بــا ریتــم شــش و هشــت
دارد .بــه نظــر میرســد کــه شــاهین نجفــی پــﺲ از یــک ســال کــه از
آمدنــش بــه آلمــان میگذشــت بــا ایــن گــروه همــکاری و یــک ســال
پــﺲ از انتشــار ایــن آلبــوم آن را تــرک کــرده اســت .از ایــن گــروه
آلبــوم یــا اثــری دیگــر منتشــر نشــده اســت.
تﭙﺶ 2012

ســﭙﺲ شــاهین نجفــی بــه گــروه تﭙــش پیوســت و آن را بهکلــی
دگرگــون کــرد .گــروه تﭙــش  2012یــک گــروه موســیقی بــود بــه
سرپرســتی امیــد پوریوســفی کــه آهنﮓهــای خــود را بــا موضوعهــای
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اجتماعــی  -سیاســی و بــه ســبکهای رپ ،رگــی ،راگا ،التیــن،
اســکا ،پــاپ ،و هیﭗهــاپ اجــرا میکــرد .گــروه تﭙــش  2012در
ســال  2006جایــزه کریــول ایالــت نوردرایــن -وســتفالن آلمــان را در
بخــش موســیقی جهانــی دریافــت کــرد .بــا ورود شــاهین نجفی بــه این
گــروه ،شــکل کاری آنهــا تغییــر پیــدا کــرد و اشــعار شــاهین نجفــی
بیــش از پیــش آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار داد .اعضــای ایــن گــروه
هشــت نفــره از ملیتهــای ایرانــی ،آلمانــی ،انگلیســی و لهســتانی
بودنــد و شعرهایشــان بــه زبانهــای انگلیســی ،آلمانــی و فارســی بــود.
شــاهین نجفــی از اعضــای جدیــد گــروه و شــاعر ترانههــای رپ آن
بــه فارســی ،خواننــده و نوازنــده گیتــار گــروه شــد .نــام ایــن گــروه در
اشــاره بــه هــدف آنهــا گذاشــته شــده بــود« :مــا دوســت داریم در ســال
 2012در ایــران کنســرت بدهیــم ».امیــن پوریوســفی نوازنده پرکاشــن،
گیتــار و بــاس ،آرمیــن مســتعد (عضــو ســابق آریــان) نیــز نوازنــده
بــاس ،میشــائل نوازنــده لهســتانی پیانــو ،تونــی خواننــده آمریکایــی و
ووینــا از آلمــان خواننــده رپ آلمانــی گــروه بودنــد .افــراد دیگــری
نیــز بــه عنــوان نوازنــده ساکســیفون ،درامــز و ...فعــال بودنــد .ســاختار
ایــن گــروه بــه شــکل یــک پــروژه بــاز بــود ،یعنــی «هــر کســی کــه
قابلیــت داشــته باشــد میتوانــد بــا آن همــکاری کنــد و در عیــن حــال
کار شــخصی خــود را نیــز ادامــه دهــد ».تﭙــش  2012برنامه خــود را در
جشــنواره جهانــی توتــال در بوخــوم آلمــان ،بــه  18تیرمــاه و جنبــش
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دانشــجویی در ایــران تقدیــم کــرد .ایــن گــروه کــه پیشــاپیش کارهای
زیــادی آمــاده اجــرا داشــت ،تصمیــم داشــت ماهــی یکبــار یــا هــر
 20روز یکبــار ،یــک کار را پخــش کنــد و برنامــه اجــرای کنســرت
در کشــورهای مختلــﻒ بگــذارد .بــا پیوســتن شــاهین نجفــی بــه ایــن
گــروه و اجــرای شــعرهای سیاســی-اجتماعیاش ،گــروه تﭙــش 2012
بیــش از پیــش مــورد اســتقبال مخاطبــان و رســانههای فارســیزبان
قــرار گرفــت .در ترانههــای شــاهین نجفــی ،آمیــزهای از اعتــراﺽ بــه
حکومــت مذهبــی ،فقــر ،زنســتیزی ،سانســور ،اعتیــاد ،دروﻍ ،اعــدام
و کــودکان کار را میتــوان دیــد .او کوشــید کــه عناصــر شــاعرانه
و ادبــی و اصطالﺡهــای فلســفی و سیاســی در ترانههایــش حضــور
داشــته باشــند .صفحــهای از شــماره  19194روزنامــه کیهــان کــه در
دوشــنبه 8 ،مهــر  1387منتشــر شــد ،بــه انتقــاد از فعالیــت گــروه تﭙــش
 2012پرداخــت .روزنامــه کیهــان در ایــن شــماره خــود بــا عنــوان
«برقــراری دموکراســی بــا دایــره و تمبــک» ،دربــاره گــروه تﭙــش
 2012ایــن چنیــن نوشــت:
« ...چنــدی اســت مخالفیــن جمهــوری اســالمی اهــداف براندازانــه
خــود را در دانشــگاهها و در قالــب تشــکیل گروههــای موســیقی دنبــال
میکننــد .اخیــرا ً برخــی از وبالگهــای دانشــجویی اپوزیســیون بــا
گرایــش مارکسیســتی ،بیانیــهای از یــک گــروه موســیقی بــا عنــوان
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تﭙــش  2012منتشــر کردهانــد کــه در آن از راهانــدازی کمﭙیــن یــک
میلیــون امضــا (!) خبــر میدهــد ایــن گــروه خــود را گروهــی متشــکل
از تعــدادی جــوان ایرانــی و آلمانــی معرفــی میکنــد کــه وابســته بــه
هیــچ حــزﺏ و گروهــی نیســت .اعضــای ایــن گــروه هــدف خــود از
تشــکیل چنیــن محفلــی را تــالش بــرای جمــﻊآوری امضــا و ارائــه آن
در ســالروز حقــوﻕ بشــر ( 10دســامبر) بــه پارلمــان اروپــا در بروکســل
اعــالم کردهانــد تــا توجــه مطبوعــات و رســانههای بینالمللــی را
بــه شــرایط حاکــم در ایــران و بــه اصطــالﺡ نارضایتــی مــردم جلــب
کنــد ».در بیانیــه ایــن گــروه آمــده اســت :گــروه تﭙــش  ،2012بــا
موســیقی ،ویدئــو و کنســرت بــرای حقــوﻕ بشــر در ایــران فعالیــت
میکنــد .نکتــه مهــم دیگــر در خصــوﺹ ایــن تشــکل آن اســت کــه
پارلمــان اروپــا نیــز از ایــن طــرﺡ اعــالم حمایــت نمــوده اســت .گفتنــی
اســت اســتفاده از ترانــه ترفنــد جدیــد گــروه هــای مخالــﻒ نظــام برای
جــذﺏ دانشــجویان اســت».
شــاهین نجفــی در تاریــﺦ اول مــی  ،2008یعنــی روز جهانــی کارگــر،
آلبومــی بــه نــام ﻣــﺎ ﻣــﺮﺩ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ را بــا همــکاری گــروه تﭙــش 2012
منتشــر ســاخت .ایــن آلبــوم بــه طــور رســمی آغــاز حرفــه وی در
موســیقی رپ فارســی بــود .ایــن آلبــوم بیشــتر از هــر آلبومــی کــه تــا
پیــش از آن در ســبک رپ فارســی منتشــر شــده بــود ،مخاطــب و
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شــنونده جــذﺏ کــرد.
در ایــن آلبــوم کــه همــه ترانههــای آن ســروده شــاهین نجفــی بــود و
توســط خــودش اجــرا شــده بــود ،ایــن ترانههــا خوانــده شــد« :حاجــی
مــا آخــر خطیــم»« ،حــرف زن» (دربــاره حقــوﻕ زنــان)« ،زندگــی
ســگی»« ،بامــداد» (بــه یــاد احمــد شــاملو)« ،آوازهخــوان در خــون»
(بــه یــاد فریــدون فرخــزاد)« ،مــا مــرد نیســتیم» (بــرای جنبــش زنــان
ایــران)« ،عمــو کریــﺲ تــاوون داره» (در اعتــراﺽ بــه همخوانــی
کریﺲدیبــرگ بــا گــروه آریــان)« ،فحــش»« ،چیــززززززززز».
ترانــه «بامــداد» ترانــهای بــود دربــاره احمــد شــاملو بــا نگاهــی
تحســینآمیز بــه او ،ترانــه «آوازهخــوان در خــون» ترانــهای بــود
دربــاره فریــدون فــرﺥزاد بــا اشــاره بــه قتــل فجیــﻊ او توســط حکومت،
ترانــه «حــرف زن» ترانــهای بــود دربــاره حقــوﻕ زنــان کــه بــرای
نخســتین بــار بــه ایــن موضــوع بــا نگاهــی همــه جانبــه و قدرتمنــد نــگاه
میکــرد .ترانــه «زندگــی ســگی» ترانــهای بــا مضمــون اجتماعــی
از زندگــی دشــوار مــردم ایــران بــود ،ترانــه «عمــو کریــﺲ تــاوون
داره» رجزخوانــی تنــدی بــود علیــه کریﺲدیبــرگ کــه همزمــان
بــا خــروج بســیاری از گروههــا و آوازخوانــان ایرانــی بــرای همراهــی
در کنســرت گــروه آریــان بــه ایــران رفتــه و همیــن موضــوع خشــم
بســیاری از مخالفــان حکومــت را برانگیختــه بــود .ترانــه «حاجــی!
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مــا آخــر خطیــم» اشــاره میکــرد بــه عمــق و گســترش فســاد و
دیکتاتــوری در میــان گروههــای مذهبــی حکومتــی و حامیــان نظامــی
حکومــت ،ترانــه «فحــش» بــه طــور مشــخص بــه موضــوع فحاشــی
اشــاره کــرده بــود و اینکــه تغییــر لحــن ناشــی از خشــم ،چنــدان چیــز
بــدی نیســت .ترانــه «چیــز» کــه بــه تکیــه کالم میرحســین موســوی
اشــاره کــرده بــود ،بــه طــور روشــنی بــا اســتفاده از کلمــه چنــد
پهلــوی «چیــز» ســعی کــرده بــود لحــن طنــزی را بــه وجــود بیــاورد.
بهرغــم اشــارات تصویــری و کالمــی فــراوان در ایــن آلبــوم علیــه
نیروهــای اصالﺡطلــب و حامیــان جنبــش ســبز ،بیشــترین انتقــادات او
از روحانیــان و چهرههــای مذهبــی و شــخصیتهای محافظــهکاران
بــود .در ترانــه «مــا مــرد نیســتیم» کــه قبــل از کل آلبــوم منتشــر شــد و
بــه نظــر میرســید کــه گل سرســبد آلبــوم اســت در حقیقــت موســیقی
تاثیــر خــاﺹ و خالقیــت ویــﮋهای نداشــت ،بلکــه قــدرت شــعر و لحــن
مهاجــم و مقتــدر و صــدای زنگــدار شــاهین نجفــی بــود کــه ایــن ترانه
را بســیار شــاخص میکــرد.
آلبــوم «تﭙــش  »2012در حقیقــت مهمتریــن آلبومــی بــود کــه در
مدتــی کوتــاه نــام شــاهین نجفــی را بــر ســر زبانهــا انداخــت .او بــه
نوعــی کوشــید کــه چنانچــه نــام گــروه بعدیــش نیــز نشــان مــیداد،
بــه عنــوان «آنتیکاریزمــا» عمــل کنــد .گذاشــتن نــام «شــر» روی
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برخــی ترانههــا و اســتفاده از آن نــام بــه عنــوان یــک نشــانه ،پوشــیدن
لباسهــای عجیــب و اســتفاده از عناصــری مثــل کاربــرد کلمــات
سکســی ،کلمــات تنــد علیــه دیــن ،فحاشــی و اشــارات جنســی و بــه
طــور کلــی اســتفاده از عناصــر تحریکآمیــز ،نــام شــاهین نجفــی را
بهرغــم انــدازه کارش بهشــدت مطــرﺡ کــرد؛ بــه شــکلی کوشــید
تــا تصویــری شــبیه «امینــم» از خــودش بســازد تــا فضایــی شــیطانی،
شــرارتآمیز و ضــد اخالقــی را در مقابــل فرهنــﮓ ریــاکار الهــی،
اخالقگــرا و مذهبــی حاکــم ایجــاد کنــد .او ســعی کــرد همــه ایــن
رفتارهــا را بــه شــیوهای تحریکآمیــز انجــام دهــد .او در آلمــان
بهخوبــی آموخــت کــه وقتــی میخواهــی مــورد توجــه قــرار بگیــری
از پرووکاســیون اســتفاده کــن.
ﺟدا شدن اﺯ تﭙﺶ  2012ﻭ ﺟﻨﺒﺶ سﺒز

شــاهین نجفــی از ابتــدای ســال  2009بــه همــکاری خــود بــا گــروه
تﭙــش  2012پایــان داد .دالیــل مختلفــی در رابطــه بــا جدایــی او از ایــن
گــروه مطــرﺡ شــد :دلیــل اصلــی انتشــار بــدون اجــازه ترانــه «طــرف
مــا» از تلویزیــون صــدای آمریــکا عنــوان شــد .بــه هــر جهــت شــاهین
نجفــی در رابطــه بــا جدایــی خــود از ایــن گــروه اعــالم کرد کــه بعدها
امیــد پوریوســفی دربــاره انتشــار آن ترانــه از تلویزیــون صــدای آمریکا
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گفــت ایــن موضــوع بهســهو اتفــاﻕ افتــاده بــود و شــاهین نجفــی نیــز
از اشــتباه رﺥ داده گذشــت .نکتــه مهــم ایــن بــود کــه گــروه یــاد شــده
قبــل از شــاهین نجفــی هــم فعــال و هــم مــورد اقبــال آلمانیهــا بــود.
شــاهین نجفــی بــه مــدت یــک ســال وارد گــروه شــد ،هویــت گــروه
را بــه نفــﻊ خــود تغییــر داد ،بهســبب یــک اشــتباه یــک ســال بعــد از
گــروه بیــرون آمــد و کارش را بهشــکلی دیگــر ادامــه داد .بــه نظــر
میآمــد او رویاهــای بلندتــری در نظــر دارد.
شــاهین نجفــی نســبت حــوادث پــﺲ از انتخابــات  22خــرداد 1388
ســکوت نکــرد .وی در مــرداد  1388تــک ترانــه «نــدا» را بــه عنــوان
یادبــودی بــرای «نــدا آقــا ســلطان» منتشــر کــرد .همچنیــن وی در
 28شــهریور  1388آلبــوم «توهــم» را توســط نشــر ایرانــی  -آلمانــی
پامــﺲ منتشــر کــرد کــه در در چنــد ترانــه از آن آلبــوم نیــز اعتراضاتی
ســنگین بــه دولــت و حکومــت جمهــوری اســالمی و حــوادث پــﺲ از
انتخابــات  22خــرداد  1388شــنیده میشــود .از جملــه ایــن ترانههــا
میتــوان بــه ترانــه «وقتــی خــدا خوابــه» اشــاره کــرد کــه مضمــون
آن اعتــراﺽ بــه دســتگیریها ،تجــاوز بــه زندانیــان ،والیــت فقیــه و
دولــت ایــران بــوده اســت .شــاهین نجفــی در قســمتی از ایــن ترانــه بــا
موســیقی کوشــیده تــا صحنــه تجــاوز بــه دختــری اســیر بــه نــام «ترانــه
موســوی» را در ذهــن شــنوندگان و مخاطبــان خــود نمایــان ســازد.
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روزنامــه ﻧﻴﻮﻳــﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤــﺰ در چــاپ روز  5ژوئــن  ،2010در مقالــهای
بــه جنبــش موســیقی مقاومــت و اعتــراﺽ در ایــران پرداخــت و
ضمــن معرفــی و بررســی موســیقی شــاهین نجفــی ،نامــی از دیگــر
چهرههــای موســیقی مقاومــت ایرانیــان نظیــر محســن نامجــو ،اســتاد
محمدرضــا شــجریان و شــهرام ناﻇــری بــرد .ایــن مقالــه در رابطــه
بــا موســیقی شــاهین نجفــی میگویــد« :کالم موســیقی وی طــوری
اســت کــه گویــی بــا یــک چاقــو شــما را از وســط بِبُرنــد ».شــاهین
نجفــی از همــان آغــاز کار موســیقی یعنــی پــﺲ از انتشــار آلبــوم «مــا
مــرد نیســتیم» همــواره چهــره یکــی از مخالفــان حکومــت ایــران را
داشــته اســت ،او در ترانههــای مختلــﻒ و بــه گفتــه صریــح خــودش
در ﺭﺍﺩﻳــﻮ ﻓــﺮﺩﺍ یــک خدانابــاور اســت .او از آغــاز از جنبــش ســبز،
جنبــش معترضــان بــه انتخابــات ایــران ،حمایــت کــرد ،امــا پــﺲ از
مدتــی بیشــترین مخالفــت خــود را بــه ســوی مخالفــت بــه دیــن و
ایدئولــوژی دینــی و حتــی رهبــران دینــی مخالــﻒ حکومــت جهــت
داد .او در حــال حاضــر بیشــتر مخالــﻒ جنبــش ســبز اســت تــا مخالــﻒ
حکومــت ایــران.
پرﻭﻭکاسیون آنتی کاریزما

وی از ابتــدای ســال  2010یــک گروه موســیقی با عنــوان آنتیکاریزما
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را تشــکیل داد .ایــن گــروه ســبکهای راک و بلــوز را دنبــال میکنــد
و متشــکل از چهــار نفــر یعنــی شــاهین نجفــی (خواننــده ،نوازنــده
گیتــار و ترانهســرا) ،بابــک خزایــی (نوازنــده گیتــار و کیبــورد)،
آرمیــن مســتعد (نوازنــده گیتــار بیــﺲ) و پﮋمــان افشــاری (نوازنــده
درامــز) اســت.
هیاهوی بسیار برای پرﺵ به :ناﻭبری ،ﺟستﺠو ،ترانه نقی

بــه نوشــته ویکیﭙدیــا ترانــهای بــه نــام «نقــی» توســط شــاهین نجفــی
روز  8مــه  19 ⁄ 2012اردیبهشــت  1391بــه مــدت  2,58دقیقــه منتشــر
شــد و بــه دنبــال آن یــک فتــوای اینترنتــی نیــز در پایگاههــای
اینترنتــی دولتــی ایــران از جملــه فــارس نیــوز بــه ایــن شــرﺡ منتشــر
شــد :عـدّهای از لطــﻒاﷲ صافــی گلﭙایگانــی در رابطــه بــا افــرادی کــه
«جســارتکنندگان بــه امــام نقــی» نامیــده بودنــد اســتفتاء کردنــد.
متــن اســتفتاء بــه ایــن شــرﺡ اســت« :مدتــی اســت عــدهای اجیرشــده
کــه عمدتــا از ضــد انقــالﺏ خــارج از کشــور میباشــند ،در فضــای
اینترنــت ،پایــگاه اینترنتــی و وبالگهــای خــود بــه راحتــی بــه امــام
مظلــوم شــیعیان ،حضــرت امــام هــادی ،اهانــت و جســارت میکننــد
(طراحــی ،جــوک ،کاریکاتــور ،فحاشــی ،دروﻍ بســتن و ). . .حکــم
ایــن افــراد چیســت؟» و جوابــی کــه صافــی گلﭙایگانــی بــه آن داد ایــن
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گونــه بــود« :چنانچــه اهانــت و جســارت بــه حضــرت نمــوده باشــند
مرتدنــد .واﷲ اعلــم ،یــک جمــادی الثانــی  .»1433بــه عبــارت دیگــر
متــن اســتفتاء در تاریــﺦ چهــارم اردیبهشــت  1391منتشــر شــده بــود.
پایــگاه اینترنتــی فــارس نیــوز مدعــی شــد کــه بــر طبــق ایــن فتــوا
شــاهین نجفــی مرتــد اســت ،ایــن در حالــی بــود کــه فتــوا  15روز قبــل
از انتشــار ترانــه «نقــی» منتشــر شــده و موضــوع فتــوا شــامل مــواردی
از قبیــل «طراحــی ،جــوک ،کاریکاتــور ،فحاشــی و دروﻍ بســتن» بــه
امــام نقــی بــود .هیــچ کــدام از ایــن مــوارد بــه ترانه نقــی شــاهین نجفی
مربــوﻁ نبــود؛ ایــن فتــوا در اشــاره بــه یــک صفحــه اینترنتــی در فیــﺲ
بــوک بــود بــه نــام «امــام نقــی» کــه نوشــتههای طنزآمیــز و تصاویــر
خنــدهداری را دربــاره امــام نقــی منتشــر میکــرد و بارهــا توســط
رســانههای حکومتــی ماننــد کیهــان مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه بــود
و بــه همیــن دلیــل بســیاری از اعضــا و نویســندگان ایــن صفحــه از آن
خــارج شــده و یــا بــا نــام مســتعار در آن کار میکردنــد و بــه طــور
مشــخص فتــوای آیــتاﷲ صافــی بــه ایــن صفحــه مربــوﻁ بــود و هیــچ
ربطــی بــه شــاهین نجفــی نداشــت .در یــک عمــل دوگانــه شــاهین
نجفــی از یکســو خــود را مصــداﻕ تهدیــد آیــتاﷲ معرفــی کــرد
و از طــرف دیگــر خبرگــزاری فــارس و برخــی دیگــر از پایگاههــای
اینترنتــی خبــری وی را مصــداﻕ ایــن موضــوع معرفــی کردنــد ،در
حالــی کــه در اصــل فتــوا چنیــن موضوعــی نیامــده بــود.
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بــه دنبــال ایــن موضــوع گروهــی از «افســران جنــﮓ نــرم» و «فعــاالن
حزﺏاللهــی» بــا اســتناد بــه آن فتــوا مدعــی شــدهاند کــه در تــدارک
کشــتن شــاهین نجفــی هســتند .دو روز بعــد از خوانــدن ایــن ترانــه،
شــاهین نجفــی در  21اردیبهشــت  1391در پــی واکنشهــا بــه ترانــه
جدیــدش ،بــه بیبیســی فارســی گفــت کــه قصــد توهیــن بهامامــان
شــیعه را نداشــته و فقــط اســم ائمه را دســتمایه کاری هنــری -اجتماعی
قــرار دادهاســت .وی گفــت کــه ایــن فتــوا شــامل او نمیشــود و
عــدهای در ایــران از فتــوای ایــن مرجــﻊ بــه قصــد اهــداف سیاســی
و تحریــک احساســات مذهبــی مــردم سوءاســتفاده کردهانــد .نــام
شــاهین نجفــی بــه یکبــاره بــه عنــوان خبــر اول کشــور مطــرﺡ شــد و
افــرادی نظیــر ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران ،رضــا پهلــوی ،ســازمان
اتحــاد جمهوریخواهــان و تقریبــا همــه تشــکلهای سیاســی برانــداز و
مخالــﻒ کشــور از وی حمایــت کردنــد .در همیــن حــال ناصــر مکارم
شــیرازی نیــز در جــواﺏ مقلدانــش کــه از او ســوال کردنــد« :اخیــرا
فــردی بــه نــام شــاهین نجفــی کــه از خواننــدگان موســیقی در خــارج
از کشــور اســت در قالــب متــن شــعر و ارائــه تصویــری موهــون بــه
امــام دوازدهــم شــیعیان ،امــام یازدهــم و گنبــد مقــدس امــام هشــتم
شــیعیان توهیــن کردهاســت» ،گفــت کــه «هرگونــه اهانــت بــه مقــام
شــامﺦ امامــان معصــوم و توهیــن آشــکار بــه آنهــا اگــر از ســوی فــرد
مســلمان صــورت گیــرد ،موجــب ارتــداد اســت ».وﺏگاه شــیعه
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آنالیــن هــم جایــزه صدهــزار دالری بــرای کشــتن شــاهین نجفــی
تعییــن کــرد .بــه دنبــال آن در  16ژوئــن  2012کمیســیون حقــوﻕ بشــر
پارلمــان آلمــان در پیامــی حمایــت خــود را از شــاهین نجفــی اعــالم
کــرد .همزمــان بــا ایــن بیانیــه ،بیانیــه دیگــری توســط نویســندگان و
هنرمنــدان آلمانــی در حمایــت از شــاهین نجفــی نیــز منشــتر شــد .متــن
ایــن بیانیــه در وﺏگاه آکادمــی هنرهــای آلمــان انتشــار یافــت .امضــا
برخــی چهرههــای فرهنگــی مشــهور از جملــه گونترگــراس ،نویســنده
و برنــده جایــزه ادبــی نوبــل ،الفریــده یلینــک ،نویســنده اتریشــی و
برنــده جایــزه ادبــی نوبــل و دیگــران بــر پــای نامــه نقــش بســته بــود.
از آن تاریــﺦ بــه بعــد براســاس اطالعاتــی کــه در دســت اســت ،پلیــﺲ
آلمــان حفاﻇــت شــاهین نجفــی را برعهــده گرفــت و هیــچ اتفاقــی رﺥ
نــداد کــه نشــانگر خطــری بــرای او باشــد .پایــگاه اینترنتــی تابنــاک
یــک مــاه بعــد خبــر افزایــش مبلــﻎ جایــزه تــرور او را اعــالم کــرد و
دههــا کامنــت از ســوی تندروهــای حامــی حکومــت بــر ایــن مبنــی
منتشــر کــرد کــه نبایــد دربــاره شــاهین نجفــی کاری کــرد و بایــد او را
نادیــده گرفــت .شــاهین نجفــی پــﺲ از آنکــه در برنامــه بــی بــی ســی
اعــالم کــرد کــه منظــورش توهیــن بــه ائمــه نبــوده ،ترانــهای بــه نــام
«ایســتاده مــردن» اجــرا و در آن تاکیــد کــرد کــه آمــاده مــرگ اســت.
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هﻚ پایگاه ایﻨترنتی

در فروردیــن مــاه ســال  1389وﺏگاه وی توســط گروهــی کــه خــود
را «ســﭙاه ســایبری جهــاد مجــازی» مینامیدنــد هــک شــد .پایــگاه
خبــری ﻇهــور 12در خروجــی خــود خبــری را مبنــی بــر هــک شــدن
پایــگاه اینترنتــی هــواداران شــاهین نجفــی بــه دســت گــروه ســایبری
M.R.S.COعنــوان کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،جریــان هــک پایــگاه
اینترنتــی شــاهین نجفــی زمانــی صــورت گرفــت کــه هنــوز هیــچ
خبــری از ترانههــای ممنوعــه او نبــود و هــک پایــگاه اینترنتــی او نیــز
ماننــد هــک کــردن اغلــب پایگاههــای اینترنتــی مخالفــان جمهــوری
اســالمی اتفــاﻕ میفتــاد.
کﻨسرﺕها

شــاهین نجفــی تــا پیــش از ماجرای صــدور حکــم ارتداد در شــهرهای
مختلــﻒ آلمــان اقــدام بــه برگــزاری کنســرت میکــرد کــه معمــوال
جمعیتــی بیــن  100تــا  200نفــر در برنامههــای او حضــور مییافتنــد.
وی عــالوه بــر کار انفــرادی موســیقی و کنســرتها ،فعالیتهــای
موســیقی و اعتراضــی خــود را بــا مناســبتهای گوناگــون سیاســی
و اجتماعــی بــه شــکل زنــده اجــرا کردهاســت .وی در اکتبــر ســال
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 ،2008در یــک کنفرانــﺲ در شــهر اســن آلمــان بــا عنــوان «کنفرانــﺲ
صلــح» اجــرا داشــت .شــاهین نجفــی بــه همــراه جمعــی زیــادی از
شــاعران و نویســندگان در  28آگوســت  2009در «شــب همبســتگی
بــا مبــارزات آزادیخواهانــه مــردم ایــران» در شــهر اســتکهلم ســوئد،
بــه اجــرای موســیقی اعتراضــی و رپ پرداخــت .وی همچنیــن بــه
مناســبت مراســم بزرگداشــت روز دانشــجو در  6دســامبر 2009
(مصــادف بــا  16آذر  )1388واقــﻊ در دانشــگاه جرجتــاون واشــنگتن
برگــزار شــد کــه اجــرای موســیقی ایــن بزرگداشــت را شــاهین نجفــی
بــه همــراه زیبــا شــیرازی برگــزار کــرد .شــاهین نجفــی همچنیــن بــا
عنــوان «آنتیکاریزمــا» اولیــن کنســرتهای رپ و راک خــود را در
فســتیوال مــاه فوریــه رپ فارســی کــه در ســوئد برگــزار شــد ،اجــرا
کــرد و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
موسیقیشﻨاسی

آلبومهــای گروهــی :مــا ایــران هســتیم ()1385؛ از تهــران تــا برلیــن
(.)1386
آلبومهــای اســتودیویی :مــا مــرد نیســتیم ( ،)1387توهــم (،)1388
ســال خــون ( ،)1389هیــچ هیــچ هیــچ ()1390
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تکآهنﮓهــا« :بــرادر بــردار» (همــراه بــا شــاهو)« ،نــدا»« ،چیــز»،
«انــکار» (آنتــی کاریزمــا)« ،اسمشــو تقدیــر نــذار»« ،قاضــی شــرع»،
«همقفــﺲ» (همــراه رپنــات)« ،هذیــون» (همــراه مجیــد کاﻇمــی)،
«مهــدی» (گیلکــی و فارســی)« ،مــن خــرم»« ،پلنــﮓ زخمــی» (همــراه
امیــر عظیمــی)« ،پیــش قاضــی و ملقبــازی» (همــراه نویــد زردی)،
«صانــﻊ» (همــراه نویــد زردی)« ،شــاعره تمــام شــد»« ،شــر اعظــم»
(همــراه امیــن وحیــد)« ،طــرف مــا»« ،کــی تــو ازم بــدت میــاد ،وقتــی
کــه« ،». . .وطــن»« ،بــگا مــگا» (گیلکــی)« ،فصــل دریــا» (گیلکــی)،
«وای کشــته مــا رو»« ،نقــی»« ،ایســتاده مــردن»« ،تــو حلقــم».
شﻌر علیرﺿا ﻗزﻭه درباره ترانه »نقی« شاهیﻦ نﺠﻔی

چنــد روزی پــﺲ از هیاهــوی ژورنالیســتی دربــاره شــاهین نجفــی و
ترانــه امــام نقــی و مســائلی کــه در حاشــیه آن رﺥ داد ،علیرضــا قــزوه،
شــاعر شــبهای شــعر آیــتاﷲ خامنــهای ،کــه معمــوال بــه ســفارش
دفتــر رهبــر شــعرهایی علیــه رهبــران مخالــﻒ جمهــوری اســالمی
میگویــد ،ایــن شــعر را در یکــی از پایگاههــای اینترنتــی نزدیــک
بــه حزﺏاللهیهــا منتشــر کــرد .پــﺲ از یکــی دو هفتــه ،شــاهین
نجفــی بارهــا کوشــید تــا آن فضــای تبلیغاتــی تکــرار شــود ،ولــی بــه
نظــر میرســید کــه جمهــوری اســالمی قصــد نــدارد بــار خــودش را
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دربــاره تحریــم و تکفیــر بخصــوﺹ در جایــی کــه فقــط فضــای شــیعه
اســت ســنگین کنــد .حتــی چنــد مــاه بعــد وقتــی ترانــهای دربــاره
«مهــدی» صاحبالزمــان کــه از نظــر برخــی از بــزرگان شــیعه شــﺄنی
بــه انــدازه امــام اول شــیعیان دارد ،توســط محســن نامجــو خوانده شــد،
هیــچ مجتهــد و مرجــﻊ تقلیــد و دســتگاه حکومتــی نــه صدایــش را در
آوردنــد ،نــه جایــزهای تعییــن و نــه تهدیــدی کردنــد ،و ســعی کردنــد
از کنــار خبــر بیســروصدا بگذرنــد.
بســم رﺏ النــور /بســم رﺏ العشــق /بســم رﺏ الهــادی المهــدی /آنکــه
شــعر و هرچــه موسیقیســت /نــذر درگاهــش /آنکــه پــاکان هنــر
در پــای او ســجاده افکندنــد /بســم رﺏ العشــق /آنکــه حافﻆهــا و
ســعدیها /عشــق او و آل او را بــر زبــان دارنــد /بســم رﺏ الهــادی
المهــدی /صاحــب عصــری کــه عالــم وامــدار اوســت /گرچــه دجاالن
بدآهنــﮓ /گرچــه شــیطانهای بــد ترکیــب /داردار و واﻕ واﻕ
خویــش را آواز میگوینــد /ایــن نــه موسیقیســت /ایــن نــه شــعر
و نــه ترانــه /ایــن همــه فحــش اســت /ایــن فضیحتنامــهی صهیــون
و آمریکاســت /بچههــای نطفههایــی از لجــن روییــده در مــرداﺏ/
کارگــردان /اســتخوانی پــرت خواهــد کــرد /پیــش دمجنبانــی
چلﭙاســهای بدبــو /آن دو حــرف اول در انزلــی افتــاده /آن خنزیــز/
آن َدل هرجایــی یابــو /مــزد وﻕ وﻕ کــردن ســﮓهای بیاصــل و
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نســب ایــن اســت /مــزد ســگدوخوانی ایــن از شــغاالن بدصداتــر/
مــزد ایــن چندیــن دهــان بیچــاک /اســتخوانی /مــزد ایــن مزدورهــای
مســت عیاشــش /فکــر چندیــن جایــزه از دســت خــام چنــد خاخــام
انــد /جایــزه در راســتای فکرهایــی از جنابــت تــا جنایــت پُــر /جایــزه
در راســتای گندهگوییهــا و چیــزی از همینهایــی کــه میدانیــد و
میداننــد /پولهــای هــرزه ســهم حنجــر بدبــوی فحاشــش /مرتدنــد
اینــان نــه یــک تــن شــان /مرتــد اول همیــن باالتریــن بــا بچههــای
تخــﺲ بیمــادر /بــا همــان اصحــاﺏ یــک پاشــان بــه اســرائیل /بــا همان
مســوول کالشــش /مرتــد دوم /کارگــردان چنیــن آهنــﮓ بــد آهنﮓ/
مرتــد ســوم همیــن خفــاش عیاشــش… /مانــده آن ســو مــادری چشــم
2
انتظــار راه /انزلــی شــرمندهی شــاهین… /نــه ،خفاشــش!
ساﻟومه

ســالومه رپ خوانــی اســت کــه در ســال  1363در تهــران بــه دنیــا
آمــده و از ســال  1382خوانــدن ترانههــای هیﭗهــاپ را رســما آغــاز
کــرده اســت .ســالومه زمانــی در  13ســالگیﻒ زمانــی کــه بــا خانــواده
در آذربایجــان زندگــی میکــرد ،بــا ســبک هیﭗهــاپ آشــنا شــد.
۲

 .ﺷﻌﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺰﻭﻩ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﻭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﺰﺏﺍﻟﻠﻬﯽ

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﯿﻮﺯ ﻭ ﻗﻠﻤﺴﻮﻥ ﺩﺭ  ۲۵ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

ﻗﺰﻭﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ .ﺷﻌﺮ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻓﺤﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ؛ ﻓﺤﺸﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻓﺤﺶ.
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آشــنایی او بــا هیﭗهــاپ از طریــق یــک گــروه ترکتبــار آلمانــی
بــه نــام «کارتــل» 3بــود کــه از مشــکالت غربــت و مهاجــر بــودن
در آلمــان میگفتنــد .او کــه تــا آن زمــان بــه ســبکهای مختلفــی
گــوش مــیداد ،بــا شــنیدن ترانههــای هیﭗهــاپ چنــان بــه آن وابســته
شــد کــه آنهــا را بارهــا و بارهــا بــا واکمــن عقــب و جلــو میکــرد تــا
مفهــوم کلمــات را دریابــد.
ســالومه در حــدود ســال  1377بــه ایــران بازگشــت .او در حالــی کــه
ســعی میکــرد در جامعــه ایــران کــه بــا آن تــازه آشــنا شــده بــود
جایــگاه خــود را پیــدا کنــد و خــود را بشناســد ،بیگانگــی کــه همیشــه
نســبت بــه اطرافــش حــﺲ میکــرد او را هــر چــه بیشــتر بــه ســمت
شــعر و ریتــم متمایــل میســاخت .او میگویــد« :اون موقﻊهــا بــود
5
کــه نــوار کاســت کﭙــی شــده توپــاک 4بــه نــام چشــمها روی مــن
از یــه دوســت ترکیــهای بــه دســتم رســیده بــود و دنبــال آهنﮓهــای
رپ بیشــتر و بیشــتری بــودم .اشــعار توپــاک زیبــا بــود ولــی ســبک
۳

Cartel, Turkish Hip Hop .

 . ۴ﺗﻮﭘﺎﮎ ) ،(۲PACﺭﭘﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺻﻠﯿﺖ ﭘﺮﻭﯾﯽ ،ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﯿﻪ

ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋﺍﺩﯼ ﻣﺎﺭﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﻭ ﺟﺰﻭ ﺑﻠﮏ ﭘﻨﺘﺮﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻭ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵﺗﺮﯾﻦ ﺭﭘﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ

ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺭﻭﻟﯿﻨﮓ ﺍﺳﺘﻮﻧﺰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻮﺩ .ﺗﻮﭘﺎﮎ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭﺵ

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮋﺍﺩﯼ ،ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﭖ-
ﮔﻨﮓ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ .ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۹۶ﺩﺭ ﺳﻦ  ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﺭ ﻻﺱ ﻭﮔﺎﺱ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

۵

 .ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ ) (All Eyez on Meﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۹۹۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
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گنگســتری 6مثــل یــه نقطــه نامانــوس در اکثــر اشــعارش چشــمک
مــیزد ،و بــا اینکــه بیــان حــرف خــودت از زاویــه قــدرت بــرام خیلــی
جــذاﺏ بــود ،ولــی دنبــال بیــان عمیقتــری از قــدرت و حقیقــت بــودم.
البتــه ایــن رو هــم بگــم که ایــن احساســاتم در اون موقــﻊ بود ،بعــدا ً که
بیشــتر وارد دنیــای هیﭗهــاپ شــدم فهمیــدم نمیشــه اینقــدر ســطحی
در مــورد ســبکهای رپ کــه نتیجــه ســبک زندگــی خاصــی در
شــرایط خــاﺹ هســت قضاوت کــرد و کلی موضــوع جامعهشناســی و
سیاســیه قضیــه .آشــنایی بــا مالکولــم ایکــﺲ و خوانــدن اتوبیوگرافیش
هــم تاثیــر عمیــق در شــکلگیری احساســاتم نســبت بــه هیﭗهــاپ
داشــت .بعــد اینترنــت اومــد و ایــن طــوری بــود کــه رپرهایــی مثــل
«طالــب کولــی»« ،7دد پــرز»« ،8ایمورتــال تکنیــک» 9وارد زندگیــم
شــدند .بــا ســرعت بســیار پاییــن ،آهنــﮓ هاشــونو دانلــود میکــردم،
متــن هاشــونو میگرفتــم و دیوانــهوار گــوش مــیدادم .همــه چیــزی
کــه دنبالــش بــودم در ایــن آهنﮓهــا پیــدا میکــردم ،شــعر قــوی،
سالســت ،افشــاگری ،قــدرت ،بیگانگــی ،خشــم کنتــرل شــده ،هــوش،
توانایــی دیــدن حقیقــت و تحلیلگــری ،مقابــل جریــان کلــی بــودن،
۶

 .ﺭﭖ -ﮔﻨﮓ :ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺭﭘﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﺭﭖﮐﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ

۷

Talib Kwelli .

۹

Immortal Technique .

ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺭﭖ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮﻩ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
۸

Dead Prez .
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مخالفــت بــا سیســتم و». . .

10

ســالومه در همــان ســالها شــعر نویســی را آغــاز کــرد ،امــا هیــچگاه
در فکــر خوانــدن آنهــا بــه ســبک رپ نبــود .او میگویــد« :فکــر
نمیکــردم در ایــران کســی هیﭗهــاپ را بشناســد ،بــرای همیــن
وبالگــی در ســال  81بــاز کــردم و شــروع کــردم بــه نوشــتن در مــورد
رپ بــه زبــان فارســی .بعــد از مدتــی در حــال جســتوجوی رپ
فارســی بــودم کــه بــا پایــگاه اینترنتــی  021ﻣﻮﺯﻳــﻚ کــه آن موقــﻊ
تنهــا پایــگاه اینترنتــی رپ بــود آشــنا شــدم .بــه موزیکهــا گــوش
دادم و بــا آهنﮓهــای هیچکــﺲ از همــه بیشــتر رابطــه برقــرار کــردم.
بــه وﺏســایت ایمیلــی زدم کــه اگــر میخواهنــد لینــک وبــالگ مــن
را هــم قــرار دهنــد تــا مخاطبــان اســتفاده کننــد .ایــن طــوری بــود کــه
بــا هیچکــﺲ آشــنا شــدم زیــرا او بــود کــه آن موقــﻊ آن ســایت را
میچرخانــد .بعــد از صحبتهــای فــراوان ،او کــه عالقــهام را بــه
هیــﭗ هــاپ و شــعر میدانســت ،مــن را تشــویق بــه خوانــدن اشــعارم
کــرد و بــه ایــن ترتیــب ســال  82بــود کــه در آهنــﮓ «چشــمها رو
مــن» کــه بــر روی ضربﺂهنــﮓ چشــمها روی مــن از تــو پــاک بــود،
بــا او همخوانــی کــردم .از نظــر تاریخــی یــه حقیقتــه کــه در هــر حــال
«چشــمها رو مــن» اولیــن آهنگــی بــود کــه یــک دختــر به فارســی رپ
خونــد .ولــی مــن دوســت نــدارم ایــن موضــوع رو بگــم تکــرار کنــم،
۱۰

 .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ ،ﺭ .ﮎ :ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ ،ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ.
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چــون اولیــن بــودن بــه نظــرم اهمیتــی نــداره .امــا افتخــار بــه همچیــن
چیــزی واقعــا ســطحی و احمقانــهاس! بــا ایــن حــال ایــن تجربــه یــه
شــروع بــود و بعــد از آن اعتمــاد بــه نفــﺲ کافــی پیــدا کــردم بــرای
11
اینکــه تنهایــی کار کنــم».
ســالومه در همــان ســال آهنــﮓ «هجــو شــماره یــک» را نوشــت و در
اســتودیو «کرگــدن» ضبــط کــرد .ایــن قطعــه بــه گفتــه خــودش از نظــر
فنــی ضعیــﻒ بــود امــا بــه عنــوان قــدم اول مســتقلش بــه دنیــای هیــﭗ
هــاپ ،جایــگاه جدایــی داشــت .ســالومه بعــد از آن بــه شــعر ســرایی
ادامــه داد ،از پایــگاه اینترنتــی ﺷــﺎﺩﻭﻭﻳﻞ کــه بــرای رپخوانهــای
آماتــور ضربﺂهنﮓهــای مجانــی منتشــر میکنــد ضربﺂهنــﮓ دانلــود
میکــرد و روی آنهــا شــعرآهنﮓ مینوشــت.
اشــعار او را ارضــا میکردنــد امــا چــون روش درســت خوانــدن
اشــعار روی بیــت 12را نمیدانســت ،از نتیجــه کارهایــش احســاس
رضایــت نمیکــرد .در ســال  1384بــا یــک رپ کــن ترکیــهای
همــکاری کــرد ،کــه دربــاره دخالــت نظامــی آمریــکا در امــور عــراﻕ
و افغانســتان بــود .همــان موقﻊهــا بــود کــه از یــک رپ کــن ایرانــی
 آلمانــی بــه نــام شــیرعلی ایمیلــی گرفــت کــه تقاضــای همــکاری۱۱

۱۲

 .ﻫﻤﺎﻥ.

 .ﺑﯿﺖ ) ،(beatﺿﺮﺏ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﻭ ﺭﯾﺘﻢ.
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میکــرد .از ایــده آهنگــی کــه پیشــنهاد داده بــود خوشــش آمــد و
بــا ایــن همــکاری بــود کــه آهنــﮓ «مایــوس نشــو» خلــق شــد .آن را
بــرای مســابقه ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻭﻧﻴــﻮ ســال  84فرســتادند و پنجــم شــدند .بعــد
از آن ســالومه نــزد اســتاد کاوه رمضــانزاده مشــغول آمــوزش روش
صحیــح خوانــدن و ســلفﮋ شــد و و روی ســبک خواندنــش و بخــش
فنــی کار رپ هــم تمرکــز کــرد .بــه ایــن ترتیــب در ســال  1385یــک
آلبــوم مشــترک بــا شــیرعلی بــه نــام ﻫﺬﻳــﺎﻥ کار کــرد کــه در آلمــان
بــه طــور زیرزمینــی پخــش شــد و او هــم در اینترنــت قــرارش داد.
در آن دوره درگیریهــای شــخصی و خودشناســی داشــت و بــه
همیــن دلیــل موضــوع همــه آهنﮓهــای آن آلبــوم در همیــن رابطــه
بــود .ســالومه در ســال  1385در فســتیوال موزیــک میــان کهکشــانی
کــه اولیــن فســتیوال موســیقی زیرزمینــی ایرانــی بعــد از تهــران اونیــو
بــود ودر شــهر زنــدام کشــور هلنــد برگــزار شــد ،بــرای اولیــن بــار بــا
شــیرعلی روی صحنــه رفــت.
او در ایــن میــان بــا رپرهــای ایرانــی مثــل «غوغــا» و «تهــم» نیــز
همکاریهایــی داشــت .ســالومه دربــاره آشــناییهایش بــا رپخوانــان
چنیــن میگویــد« :تهــم اون موقﻊهــا نظراتــش در مــورد هیﭗهــاپ
فــارس کمــی بــه مــن میخــورد و یــه آهنــﮓ در مــورد ایــن قضیــه
خوندیــم .ســاغر هــم کــه یکــی از دوســتامه کــه در آهنگــی کــه در
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دوران ســختی نوشــتم کنــارم بــود .غوغــا هــم فکــر کنــم تــوی اینترنت
آشــنا شــدیم .بعــد مدتــی بــود میخواســتیم یــه کار زنانــه بکنیــم کــه
13
نتیجــهاش شــد ﻣﺨﻠــﻮﻕ ﺯﻳﺒــﺎ».
او در ســال  1386بــا یــک رپکــن سیاهﭙوســت آمریکایــی بــه
نــام یوســﻒ بلــک کــه بــا تازگــی مســلمان شــده بــود آشــنا شــد و
آهنﮓهــای مختلفــی بــا او کار کــرد .بعــد از یــک دوره بحــران
عاطفــی ،موضوعهــای بحــران هویتــی و یــا اجتماعــی از ســرش
پریــد و الویتهــای زندگیــش تغییــر کردنــد ،آهنﮓهــای «شــک»
و «خیانــت» را کــه بــه هــم مربوطنــد در ایــن دوره خوانــد .امــا بعــد
از حملــه ســه هفتگــی اســرائیل بــه نــوار غــزه در ســال 1387دوبــاره
موضوعهــای سیاســی بــه ســراغش آمدنــد وآهنــﮓ «داد بــزن صــدات
برســه» را خوانــد و بــا امکانــات خــودش برایــش کلیــﭗ ســاخت.
در ایــن میــان بــرای خــودش کارت صوتــی ،میکروفــون و هدفــون
مناســب خریــد و نــرم افــزار کیوبیــﺲ را هــم تــا حــدی یــاد گرفــت
تــا بتوانــد ضبــط کارهایــش را خــودش انجــام دهــد .آهنــﮓ «عــدن
شــماره  »1نوعــی تســت بــرای ســنجش قــدرت میکــﺲ خــودش بــود.
«فهمیــدم همچیــن هــم اســتعداد نــدارم» 14امــا بحرانهــای شــخصی
ادامــه داشــتند و آهنــﮓ «نقطــه برگشــتناپذیر» محصــول ایــن دوره
۱۳
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بــود.
وقتــی وارد دوره انتخابــات ســال  88و درگیــر جریانــات سیاســی شــد،
کــم کــم از بحرانهــای شــخصی در آمــد و منظومــه ای بــا عنــوان «درد
مزمــن مــن» منتشــر کــرد .در ایــن منظومــه کــه بــه دلیــل دوره بحرانــی
آن موقــﻊ ،آن را بــه اســم مســتعار «کلمــه» بیــرون داد ،ترانــه ای بــا نــام
«نکنیــم آﺏ را گل» بــود کــه بــه جنبــش اعتراضــات انتخاباتــی مربــوﻁ
مــی شــد.
ســالومه در تابســتان  1388در کلوپهایــی مثــل «هایماتلــوس» و
«بلــو داگ» در اســتانبول اجــرای زنــده داشــت .او بعــد از آرام شــدن
بحرانهــای پــﺲ از انتخابــات دورﺓ دهــم ریاســت جمهــوری ایــران و
تحــول ذهنــی کــه در ایــن دوره در افــکار اجتماعــی او رﺥ داده بــود،
آهنــﮓ «ســبز شــدیم در ایــن خــاک» را در زمســتان  1388خواند .بعد
در ســال  1389آهنﮓهــای «هبــوﻁ» کــه خالصــهای از تجربههــای
عشــقی اوســت و «چیــز خاصــی نیســتی» را تهیــه و ضبــط کــرد کــه در
واقــﻊ «هجــو شــماره  »2اســت.
او در حــال حاضــر مشــغول تهیــه آلبــوم جدیــدش بــه تهیهکنندگــی
«مارویــن ســانتیاگو» اســت .میگویــد آهنﮓهایــش ماننــد
دفترچــه خاطراتــش هســتند کــه تاریخچــه همــه جنبههــای زندگــی
شــخصیاش را بیــان میکننــد« .میخواهــم آخریــن آهنﮓهایــم در
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مــورد دغدغههــای یــک پیــرزن باشــد کــه در بــاالی کوهــی تــوی
15
کلبــهای چوبــی زندگــی میکنــد».
آلبومهــا و آهنﮓهــا :آلبــوم هبــوﻁ ،آلبــوم هذیــان بــا همــکاری
شــیرعلی (ســال )1384
تــک آهنﮓهــا« :هجــو شــماره یــک» (« ،)1382هجــو شــماره دو»
(« ،)1383شــک» (« ،)1386اســمش روشــه» (خیانــت؛ « ،)1386داد
بــزن صــدات برســه» (« ،)1387درد مزمــن منــم (« ،)1388عدن شــماره
یــک» (« ،)1388نقطــه برگشــتناپذیر (« ،)1388ســبز شــدیم در ایــن
خــاک» (« ،)1388هبــوﻁ» (« ،)1389چیــز خاصــی نیســتی» (.)1389
همکاریهــا« :چشــمها رو مــن» (هیچکــﺲ و ســالومه،)1382 ،
«مخلــوﻕ زیبــا» (غوغــا و ســالومه« ،)1384 ،تقصیــر مــن» (ســالومه
و تهــم« ،)1385 ،هرچــی کــه داشــتیم» (ســالومه و ســاغر،)1386 ،
«میخــوام تنهــا باشــم» (یوســﻒ بلــک و ســالومه« ،)1387 ،رویاهــا»
(یوســﻒ بلــک و ســالومه.)1388 ،
ســالومه یــک رپخــوان عمیق و دقیــق و باســواد اســت .او میداند چه
میخواهــد و خواندههایــش برآمــده از دانــش اوســت .گوشــههایی
16
از نظراتــش را میخوانیــم.
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هیﭗهاپ مﻦ رﻭ انتخاب کرد

وقتــی مــن شــروع کــردم رپکــردن ،بــه هیــچ وجــه مُــد نبــود .تــو
ایــران کــه اصــ ً
ال ،حتــی تــو دنیــا هــم بــه اینقــدر شــکل تجــاری
پیــدا نکــرده بــود هنــوز .گاهــی فکــر میکنــم مــن هیﭗهــاپ رو
انتخــاﺏ نکــردم ،هیﭗهــاپ مــن رو انتخــاﺏ کــرد .هیﭗهــاپ یــه
ســبک زندگیــه ،بایــد بــا خــودت رو راســت باشــی ،بتونــی اتفاقاتــی
کــه تــو زندگیــت و در اطرافــت میفتــه درســت ببینــی و خــوﺏ هضــم
کنــی ،بعــد درســت و محکــم و مســتقیم بیــان کنــی ...همــه چیــزی که
تــوی دوران هویتیابــی خــودم دنبالــش بــودم تــوی مخصوصــا رپ
آگاه پیــدا کــردم ،غیــر از شــعر قــوی ،سالســت ،افشــاگری ،قــدرت،
بیگانگــی ،خشــم کنتــرل شــده ،هــوش ،توانایــی دیــدن حقیقــت
و تحلیلگــری ،مقابــل جریــان کلــی بــودن ،مخالفــت بــا سیســتم
کاپیتالیســت و تجــاری و ...هیﭗهــاپ آگاه تاثیــر زیــادی از درک
عمومــی مــن از اطرافــم و خــود مــن بــه عنــوان یــک بخشــی از ایــن
سیســتم داشــت.
بدم میاﻭمد بﻬم میگﻔتﻦ رپﺧوان ﺯن

در دوره هویتیابــیام هرگونــه اســتفاده از «زن» بــه عنــوان صفتــی
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کــه بــار معنایــی فــرای مهبــل داشــته باشــه رو رد میکــردم و تبعیــﺾ
جنســیتی میدونســتم .دیگــه اینکــه رســانههای خارجــی عالقــه
خاصــی بــه تاکیــد روی جنســیت و موقعیــت زنــان در ایــران دارنــد
چــون ایــن موضوعهــا زیــاد فــروش مــیره و ایــن تاکیدشــون روی
یــک نکتــه خــاﺹ باعــث میشــه بقیــه پیامهایــی کــه داری نادیــده
گرفتــه بشــه و از اون ور چــون بــه کارشــون نمــیآد ایــن قضیــه رو
نادیــده میگیرنــد کــه اگــه شــما اصــال صــدای مــن رو االن داریــن
میشــنوید ،نشــون مــیده زنــان ایرانــی خیلــی بیشــتر از اونــی کــه
داریــد تــوی رســانههاتون جلــوه میدیــد در جامعــه حضــور دارنــد.
اون وقــت از حقــوﻕ زنــان در کشــوری مثــل عربســتان ســعودی کــه
زنــان حتــی حــق رانندگــی هــم ندارنــد کمتــر ســخن گفتــه مــی شــد
و همیــن هــا باعــث میشــد کــه موضــﻊ حملــهای بگیــرم در برابــر
«رپــر زن» بــودن .حــاال هــم ایــن مســائل هســت نــه اینکــه نیســت ،ولــی
دیگــه مــن هویــت زن بودنــم در عرصــه هیﭗهــاپ رو نــه تنهــا قبــول
کــردم کــه بــه عنــوان نشــانی از رســالت اجتماعــی خــودم در جامعهای
کــه حقــوﻕ زنــان در ســطح قانــون اساســی پایمــال میشــه پرچمــش
کــردم .تــو ایــن چنــد ســال اخیــر مــوارد زیــادی از حــوادث دلخــراش
دیــدم و شــنیدم کــه باعــث شــد نســبت بــه موضــوع حقــوﻕ زنــان
حســاستر بشــم.
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 ...آگاهــی درد مزمــن بــه درمــون ،مســکن خــون بیشــتر نیســت ایــن
تقالهــا
اگــه میخــوای بشــی رهــا بایــد رفــت ،تنهــا ،دور از اهــداف خفــای
انســانهای محافــﻆ قــدرت
که به بهای صعب دارن به دست زمام امور وقت
هــر لحظــه میشــه ســخت تحمــل جهالــت انســانهای نابینــا بــه ﻇلــم
و خفقــان و فقــر
باید رفت
 .....رفتن یعنی ترس ،که ارزش بیغمهای بیخبره
اینجا بحث سر انتخاﺏ بین خیر و شر ه
چونکــه تــر لــب دهنهــای ماهــر بــه حفــﻆ ﻇاهــر و شســتن مغزهــای
جاهــل
تا کی تا کی نصفمون ساکت نصفمون راکد
اینه که چشمانداز آزادی این قدر تنگه ،مایه ننگه
آگاهی به معنای مصلح شدن به تیﻎ و قلم واسه جنگه
ﺟﻨﺒﺶ سﺒز ﻭ ﺧواندن برای سیاست

تــو آهنــﮓ درد مزمــن کــه بعــد از انتخابــات  88نوشــتم هــم میگــم:
«خواســتیم بریــم تــو کلبــهای بــاالی کــوه ،بشــیم دور ،ولــی نمیشــه
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چــون اینجاســت کــه داره زور ».کــه اشــاره میکنــه هــم بــه جنــﮓ
درونــی خــود مــن کــه بعــد از دزدیــده شــدن رایام خشــم ناشــی از
ناحقــی باعــث شــد کــه مونــدن و جنگیــدن و تظاهــرات رو انتخــاﺏ
کنــم .خیلیهــا هــم ســکوت رو انتخــاﺏ کــردن بــه هــر دلیلــی؛
خانــواده و کار و انــواع وابســتگیها و در کشــوری کــه چــون جــدت
زمــان شــاه کارهای بــوده از دانشــگاه اخراجــت میکنــن ،نمیشــه
واقعــا قضــاوت کــرد در مــورد کســی .از طرفــی بــه موســوی کــه بعــد
از دوره نخســت وزیریــش بــه علــت دیــدن قدرتطلبــی یــه ســری
افــراد بــه جــای مونــدن در صحنــه و جنگیــدن ،تــرک کــرد و خــود
رو بــه فعالیتهــای فرهنگــی ســﭙرد امــا بعــد از ســالها بــا هرچــه
بدتــر شــدن وضعیــت دیگــه نتونســت تحمــل کنــه دوبــاره بــه صحنــه
برگشــت و نامــزد ریاســت جمهــوری شــد .خالصــه اینکــه ســالومه
جنگجــو کــه در صحنــه حضــور داره از ایــن بــه بعــد در فعالیتهــای
هیﭗهــاپ هــم پررنﮓتــر میشــه.
فلسﻔهی ﺧرده فرهﻨﮓ هیﭗهاپ

یکــی از زیباییهــای فلســفهی هیﭗهــاپ رو میشــه در ایــن ســخن
بایزیــد بســطامی دیــد« :یــا چنــان نمــا کــه هســتی ،یــا چنــان بــاش کــه
مینمایــی .هیﭗهــاپ یــه مجــرای بیانــی غیــر متظاهــر بــرای انســان
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امروزیــه ،شــخصی کــه درگیــر امــرار معــاش ،روابــط شــخصی و
اجتماعــی و یاسهــای فلســفی گاه و ناگاهشــه .انســانی کــه نــه اون
قــدر تــوی روتینهــا و زندگــی روزمــره گــم شــده کــه نتونــه وقایــﻊ
اطــراف و تــوی ذهنــش رو بــه درســتی و بــا کیفیــت تحلیــل کنــه و نــه
اون قــدر تــوی درگیریهــای ذهــن خــودش گمــه کــه با دنیــای خارج
قطــﻊ ارتبــاﻁ باشــه و تصاویــر ذهنــش جــز بــرای خــودش معنــیای
نداشــته باشــند .مــن دورانــی داشــتم کــه تــوی هــر کــدوم از ایــن دو
نقطــه افراطــی گــم بــودم؛ امکانــش بــود کــه خــودم رو بــه رنــﺞ لــذت
بخــش غوطــهوری در دنیــای ذهنــی و توهمهــای خــودم بســﭙارم و بــه
نیمــه شــاعری بــا افــکار آشــفته تبدیــل شــم یــا بــا کار روزمــره ،حرﺹ
باالتــر رفتــن و بیشــتر بــه دســت آوردن تــوی دام مصرفگرایــی و
کاپیتالیســم بیفتــم ،دنیــای کار واقعــا مثــل باتــالﻕ میمونــه و هرچــی
بیشــتر تــوش میمونــی بیشــتر گرفتــارش و وابســتهاش میشــی .ولــی
هربــار از طریــق هیﭗهــاپ بــود کــه تونســتم دوبــاره پاهــام رو روی
زمیــن بــزارم و بــه خــودم بیــام .وقتــی ســعی میکــردم تــوی جامعــهی
ایــران جــای خودمــو رو پیــدا کنــم و از بیگانگــی رنــﺞ مــی بــردم،
اشــعار رپ کــه تصادفــی دســتم رســیده بودنــد شــدند پنــاه گاه مــن.
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چرا رپ میﺧوانم؟

میگــن خــوﺏ بنویــﺲ ...مــا ســالهای ســاله بهتریــن متفکــران و
تحلیلگــران رو داریــم کــه در انــواع رســانهها مینویســند و صــد
درصــد تاثیرشــون رو گذاشــتند ولــی چــه مقالــهای میتونــه تاثیــر
یــک آهنــﮓ رپ بــا مضمــون خــوﺏ و سالســت بیــان و گیرایــی الزم
رو داشــته باشــه؟ چــرا مســووالن مملکتــی ایــن قــدر از رپ هــراس
دارنــد کــه انــواع ضدارزشهــا رو بهــش میچســبونند و بــرای
شستوشــوی مغــزی مــردم و کاســتن تاثیــر ایــن رســانه کلــی وقــت
و انــرژی و پــول صــرف میکننــد؟ نفــش هیﭗهــاپ در جریــان بهــار
عــرﺏ کــه دیگــه برکســی پوشــیده نیســت .تــو اســناد ﻭﻳﻜــﻰ ﻟﻴﻜــﺲ
دیدیــم کــه آمریــکا از رپرهــای مســلمون اســتفاده میکنــه تــا تــوی
دل جوانهــای مســلمون و خشــمگین اروپایــی بــرای خــودش جــا بــاز
کنــه و در کشــورهای مســلمون افریقــا و خاورمیانــه تطابــق اســالم بــا
ســبک زندگــی آمریکایــی رو ترویــﺞ کنــه .فهمیــدم کــه هیﭗهــاپ
چقــدر قدرتمنــده .چــون قدرتــش از واژههــا هــم فــرا مــیره و بــا
ریتــم و وزن کــه مثــل نبــﺾ انســان بــا سرشــت مــا عجینــه میتونــه بــه
درونیتریــن نقــاﻁ یــه انســان نفــوذ کنــه .یــه نکتــه اینجــا مهمــه اشــاره
کنــم اونــم اینکــه گاهــی میشــنوم کــه میگــن رپ واقعــی رپ
اعتراضیــه .مــن ایــن حــرف رو قبــول نــدارم .درســته کــه بــرای مــن
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هیﭗهــاپ یــه جنبشــه ،جنبــش بــرای تحــول درونــی و در پــﺲ آن
تحــول جامعــه و در نتیجــه ســاختن یــه دنیــای بهتــر بــرای نــوع بشــر،
ولــی ایــن تحــوالت همیشــه بــا اعتــراﺽ بــه دســت نمــیآد .اعتــراﺽ
یکــی از راههاســت .ولــی محــدود کــردن هیﭗهــاپ بــه اعتــراﺽ
از اهمیــت اون میکاهــه .در واقــﻊ اعتــراﺽ خشــک و شــعاری و
توخالــی باعــث پاییــن اومــدن کیفیــت رپ میشــه .خیلــی مواقــﻊ یــه
جملــه اســتعارهای تاثیــر صــد تــا جملــه شــعاری رو داره.
گرافیتی نوشتﻦ در سﻌادﺕآباد

ســال  83بــود فکــر کنــم کــه اســﭙری بــه دســت گرفتــم و چنــد جــا
ســالومه نوشــتم .یــک بــار بــا ســیکیوان هــم بــا هــم در ســعادت
آبــاد کار کردیــم .ولــی بعــد از یکــی دو ســال دیگــه اشــتیاقی بــه ایــن
کار نداشــتم بــا اینکــه هنــوز هــم گرافیتــی ایــران را دنبــال میکنــم
و خیلــی دوســت دارم .بــا ایــن حــال دوره کوتــاه فعالیتــم در عرصــه
گرافیتــی بیثمــر هــم نبــود .دورهای کــه در ایــران بــه عنــوان طــراﺡ
چــاپ لبــاس در کارخانــهای در بندرانزلــی کار میکــردم از حــروف
فارســی در طرﺡهــام زیــاد اســتفاده میکــردم و ایــن بــرای بــازار ایــران
کاری نــو بــود چــون ایــده جاافتــاده در بــازار ایــران اینــه کــه همیشــه
مدلهــای غربــی و خارجــی فــروش مــیرن و متاســفانه طراحانــی کــه
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تــو بخــش صنعتــی کار میکننــد بیشــتر کﭙــی کارنــد تــا ایدهپــرداز.
ولــی مــن مدیــر عاملــم را راضــی میکــردم و بیــن هــر دو -ســه
تــا کار بــازاری ،یــه دونــه طــرﺡ بــا حــروف فارســی و عطﻒهــای
مختلــﻒ بــه زندگــی شــهری ایرانــی مــیزدم و واقعــا هــم فــروش
میرفــت .اخیــرا پــﺲ از کســب کارشناســی ارشــد در رشــته تاریــﺦ
هنــر و ادامــه تحصیــل در رشــته هنرهــای تجربــی (اکســﭙریمنتال) 17بــه
هنــر تجســمی غیرکاربــردی رو آوردم و مجموعههایــی کــه در حــال
حاضــر مشــغول بــه تصویرســازی هســتم پــر از عناصــر خوشنویســی
ایرانــی و حــروف فارســی و زندگــی شــهری تهــران هســت.
رابﻄه گرافیتی ﻭ هیﭗهاپ

اگــه یکــی از نقشهــای عمــده هیﭗهــاپ رو صــدای فــرد شهرنشــین
در امیــد ایجــاد تغییــر بدونیــم مســلما گرافیتــی ایــران بــا هیﭗهــاپ
رابطــه تنگاتنــﮓ داره .پیامهــای صلــح و بــه چالــش کشــیدن انــواع
معضــالت شــهری از کــودکان کار گرفتــه تــا جنــﮓ رو میشــه تــو
کارهــای گرافیتــی کارهایــی مثــل «تنهــا»« ،آیســی» و «صــوت» دیــد.
البتــه ایــن وســط گروهــی رو هــم میشــه شناســایی کــرد کــه پیــام
عشــق و صلحشــون بیشــتر مزمــون پاسیفیســتی هیﭙــیوار داره تــا نوعــی
۱۷

 .ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﲡﺮﺑﯽ.
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فعالیــت اجتماعــی هدفمنــد .مــن کارهــای ســیکیوان رو از ایــن
دســته میبینــم و زیــاد بــا روحیــه هیﭗهــاپ تطبیــق نمــیدم .هرچنــد
نهایتــا همهمــون مســافر یــه کشــتیایم .امــا اگــه میپرســی کــه بــه
غیــر از رابطــه مضمونــی ،رابطــه بــه معنــای همــکاری برقــرار هســت یــا
نــه؟ مــن رابطــهای از ایــن قبیــل ندیــدم هرچنــد «تنهــا» جــزو معــدود
کســانی هســت کــه در انــواع پروژههــا و برنامههــا ســعی کــرده رپ
و گرافیتــی رو کنــار هــم بیــاره.
کار ایران با ﺧداست

پارســال یــه تهیــه کننــده آمریکایــی بــا ریشــه آمریــکای التیــن بــه نــام
آرمــادا بــه مــن ایمیــل زد و گفــت کــه تحــت تاثیــر پیــام رپ ام قــرار
گرفتــه و دوســت داره بــرام آلبــوم تهیــه کنــه .در پــی اش چنــد تــا
ضربﺂهنــﮓ بــرام فرســتاد .یــادم نمــی ره کــه اولیــن ضرباهنگــی کــه
فرســتاد اســمش) Sin Politicas (Fuck Politicsبــود و مــن
اون موقــﻊ مســتزادی از ملــک الشــعرای بهــار رو کــه مــی گــه کار
ایــران بــا خداســت ،تــازه خونــده بــودم و تــو مخــم بــود و بــه عنــوان
همخــون روی ضــرﺏ آهنــﮓ خوندمــش و تعــداد ســیالﺏ هــا کامــال
بــا ضــرﺏ هــا مطابقــت داشــت .االن اتفاقــا پــی حملــه بــه ســفارت
انگلیــﺲ و مســائل جدیــد دیگــه شــعر اون آهنــﮓ بــه تازگــی کامــل
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شــده .آره خالصــه خیلــی هیجانــی شــدم و گفتــم باشــه .و اینطــوری
همــکاری شــروع شــد .در طــی زمــان مضمــون خاصــی بــرای آلبــوم
در نظــر گرفتــم و بــا برنامــه داریــم پیــش مــی ریــم .آلبــوم دارای ســه
بخــش زیســت جهــان ،خویــش جهــان و بــا جهــان هســت کــه در
واقــﻊ رابطــه ام بــا دنیــای طبیعــی ،دنیــای روانــی و دنیــای اجتماعــی
رو در بــر مــی گیرنــد .مــن فضایــی کــه بــرای آهنــﮓ در نظــر دارم
رو بــرای آرمــادا مــی گــم و بــا آنکــه رابطــه اینترنتیــه مــوج هامــون
خیلــی خــوﺏ مــی گیــره .مــن اولیــن بــاره کــه اینطــوری مــی تونــم
ضربﺂهنــﮓ هــای منحصــر بــه فــرد داشــته باشــم کــه ایــده خــودم
هــم تــوش تاثیــر گــذاره و ایــن خیلــی تجربــه خوبیــه .همیشــه فکــر
میکــردم بایــد یــا پــولدار باشــی یــا رفیقبــاز کــه بتونــی بــه همچیــن
چیــزی برســی ،کــه مــن جفتــش هــم نبــودم .آرمــادا خیلــی هــم
ســرش شــلوغه ،تهیهکننــده افرادیــه کــه تــور دارنــد و همــهاش بایــد
یــا اســتودیو باشــه یــا مســافرت و زمــان کمــی کــه بــرای خــودش
داره رو مــیآد واســه ایــن پــروژه مــیذاره و مــن خیلــی خیلــی ازش
سﭙاســگزارم .امیــدوارم نتیجــهاش خــوﺏ بشــه.
اﺯ اﻭﻝ رپ ﻭاسه ﺧاﻟی کردن دﻟم بود

مــن واقعــا بــه فکــر تهیــه آلبــوم نبــودم چــون از اول رپ واســه مــن
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وســیلهای بــرای خالــی کــردن دلــم بــود و تــا اتفاقــی میفتــاد مینوشــتم
و مــیدادم بیــرون .اســرائیل بــه غــزه حملــه کــرد و اون شــد «داد بــزن
صــدا برســه» ،دوســت پســرم بهــم خیانــت کــرد و اون شــد «خیانــت».
رایــی کــه بــه موســوی داده بــودم دزدیــده شــد و اون شــد «درد مزمــن
مــن» .بــرای همیــن واقعــا االن ســختمه روی آلبــوم کار کــردن؛ چــون
ســریﻊ میخــوام حرفمــو بزنــم .خیلــی حرفهــا بــه وقــت بودنــش
مهمــه!
ﻗاﻑ )علی ﺟی سابﻖ(

علیرضــا قاســمﻲ ،ملقــب بــه قــاف (علــﻲ جــﻲ ســابق) متولــد دﻱ
مــاه  1363در تهــران از رپخوانهــای قدیمــﻲ و تاثیرگــذار در
هیﭗهــاپ ایــران بــه حســاﺏ میآیــد .او در واقــﻊ بــا نــام «علــﻲ
جــﻲ» و بــا رپآهنــﮓ «وسوســه» مطــرﺡ شــد ،امــا قبــل از آن در
دوره نوجوانــی بــا راهانــدازی گــروه « َمــد» در ســال  1377فعالیــت
موســیقایی خــود را آغــاز کــرده بــود .اعضــای اولیــه گــروه َمــد علــی
جــی (علیرضــا قاســمی) ،مهیــار فتاحیتبــاری و دامــون تــذرو بودنــد
کــه حــروف اول نامهــای اعضــای گــروه نــام « َمــد» را میســاخت.
علــی جــی در ســال  1382بعــد از قبولــی در امتحانــات کنکــور از
گــروه َمــد جــدا و بــه تحصیــل در دانشــگاه آزاد گیــالن -رشــت
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مشــغول شــد .در ســال  1383گــروه َمــد را بــاری دیگــر بــا عضــوی
جدیــد بنــام «اِمﭙــو» تشــکیل داد .گــروه َمــد بــا راهانــدازی پایــگاه
اینترنتــی اختصاصــی خــود رپآهنــﮓ «تهــران -شــهرک غــرﺏ» را
تهیــه و منتشــر کردنــد .پــﺲ از اینکــه رپآهنﮓهایــی بــه همــراه
امﭙــو و همچنیــن همکارﻱهایــﻲ بــا مســعود ســعیدی ارائــه داد ،مــورد
توجــه ســروش هیچکــﺲ قــرار گرفــت .پــﺲ از مدتــﻲ علــﻲ جــﻲ
تصمیــم بــه تغییــر نــام مســتعار خــود گرفــت .در آهنگــﻲ بــا عنــوان
«مﻲگــن قــاف» بــا همراهــﻲ و اینتــرو هیچکــﺲ تغییــر نــام خــود را از
«جــﻲ» بــه «قـــاف» بــه عمــوم اعــالم کــرد .بعــد از آن همکاریهــای
هیچکــﺲ و قــاف بیشــتر و همیــن ســبب شــد کــه گــروه َمــد از هــم
پـــاشده شــود و قـــاف بــه عضویــت تشــکل «صامــت» در بیایــد .از
معـــروفترین آهنﮓهــاﻱ قـــاف مﻲتــوان بــه «ســاقﻲ» بــه همراهــﻲ
«بیــداد» ،آوازهخــوان نوپــرداز جــوان و همچنیــن آهنــﮓ «خیابونیــا»
اشــاره کــرد.
قــاف اولیــن آلبــوم خود را بــه نام ﺯﻳــﺮ ﻭ ﺑــﻢ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ بــا تهیهکنندگی،
تنظیــم و میکــﺲ مهدیــار آقاجانــﻲ ،از پیشــگامان آواپــرداز جنبــش
هیﭗهــاپ ایــران ،و مســترینﮓ جــو دکترمــن 18در مهرمــاه 1390
منتشــر کــرد .آلبومــی کــه در زمــان خــود تحولــی مهــم در جهــت
پیشــرفت هیﭗهــاپ ایــران اســت.
۱۸

Joe Dochtermann .
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ﻗاﻑ؛ ﺯیر ﻭ بم ﺯمیﻦ

قــاف و مهدیــار از پاییــز  1386نوشــتن اشــعار و آهنگســازی را بــه
صــورت همزمــان شــروع کردنــد و تــا آخــر زمســتان همــان ســال طول
کشــید .وقتــی وارد مرحلــه میکــﺲ شــدند ،مهدیــار از ایــران رفــت و
تــا در اروپــا جــا بیفتــد یــک ســالی در کار وقفــه افتــاد .بعــد از آن
هــم مشــکالت مالــی و پراکندگــی بعضــی از آرتیســتهای مهمــان
در آلبــوم و همچنیــن شــرایط سیاســی و اجتماعــی ایــران دســت بــه
دســت هــم دادنــد تــا دوره آمــاده شــدن آلبــوم بیشــتر از حــدی طــول
کشــید کــه انتظــار میرفــت ،امــا باالخــره تمــام شــد.
همــه مراحــل ایــن آلبــوم از ســاخت گرفتــه تــا ضبــط بــه صــورت
زیرزمینــی انجــام شــد؛ ضبــط همــه کارهــا در خانــه بــود ،و هــم بــه
دلیــل جنبــهی متافیزیــک و اســتعاری ایــن کلمــه بــود کــه نــام ﺯﻳــﺮ ﻭ
ﺑــﻢ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴــﻦ برایــش گذاشــته شــد .کل آلبــوم از صداهــای زیــر و بــم
تشــکیل شــده و بــه قــول قــاف «معنــی جیــک و پیــک هــم مــیده!»
ـر زندگــی زیرزمینــی و شــرایط زندگــی بــا ایــن ســبک
معنــی َســر و سـ ّ
را هــم میدهــد ...قــاف میگویــد« :در ایــن آلبــوم مــن نــه بــرای
نــوآوری حــدی تعییــن کــردم و نــه بــرای مهدیــار مــرزی ...بــی شــک
از لحــاﻅ تکنیکــی شــبیه هیــچ کــدوم از کارهــای قبلــی مــن و مهدیــار
نخواهــد بــود ،چــون بــر خــالف اکثــر آرتیســتها ،مــا ســطح درک
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و ســلیقه مخاطــب رو مــورد نظــر قــرار ندادیــم ،یــا بــه قولــی ســعی
19
نکردیــم کارهــا عامهپســند باشــه».
بــرای تهیــه ایــن آلبــوم خواننــدگان مهمــان ماننــد «رویــل و لــو کــی»
از لنــدن« ،بیــداد»« ،اشــراﻕ» و «هفــت خــط» از تهــران و «فدائــی» از
پاریــﺲ بــا قــاف همــکاری کردنــد .او تصمیــم گرفــت در ابتــدا آلبــوم
را بــه صــورت اینترنتــی پیشفــروش کنــد و دو هفتــه پــﺲ از فــروش
اینترنتــی آن را بــا همــان قیمــت «همــت عالــی» 21تحــت وینــدوز یعنــی
پرداخــت از صفــر تــا هــر چقــدر بــرای دانلــود آلبــوم بــه بــازار عرضــه
کنــد .او در ایــن آلبــوم روی فلوهــای پیچیــدهی متفاوتتــری کار
کــرده اســت .خــودش میگویــد« :مخصوصــا تــو یکــی از ترکهــا
کــه  4/3هســتش ،البتــه مــن وســواس خاصــی تــو شــعر نوشــتن دارم،
هرگــز حاضــر نیســتم مفهــوم موضــوع رو فــدای قافیــه کنــم ،ســعی
میکنــم نزدیــک بــه زبــان محــاوره بنویســم کــه همیــن باعــث میشــه
لحــن و فولــو اهمیــت بیشــتری بــرام پیــدا کنــه کــه نهایتــا باعــث غنــی
20

۱۹

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﻑ ،ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ.

۲۱

 .ﺷﯿﻮﻩ »ﻫﻤﺖ ﻋﺎﻟﯽ« ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﯿﻮﻩﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ

۲۰

Lowkey .

ﺍﺛﺮ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﯽ ﺩﯼ ﺍﻑ ،ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﯼ ﻣﺜﻼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ

ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﳔﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﮐﻨﺪ.
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و گوشنوازتــر شــدن کار میشــه 22».قــاف معتقــد اســت آلبــوم
جدیــدش چیزهــای تــازهای دارد ،میگویــد« :نمیتونــم دقیــق بگــم
چــه چیــز جدیــدی کــه تــا حــاال وجــود نداشــته ،مســلما اشــعا ِر جدیــد
بــا موضوعــات قابــل لمﺲانــد کــه فــرم جدیــدی از رپ اجتماعــی
رو ارائــه مــیده البتــه نــه بــه ســبک یــاس!  . .ولــی در ایــن حــد بگــم
کــه حاصــل تمــام ایــن ســالهایی کــه بــا ایــن ســبک زندگــی کــردم،
از تجربیــات اجــرا تــو کوچــه خیابونهــا تــا ضبــط تــو اســتودیو و
آشــنایی بــا تکنیکهــای مختلــﻒ خونــدن یــا شــعر نوشــتن گرفتــه تــا
تنظیــم فولــو و غیــره ...تجربههایــی شــد کــه بــا بــه کار بستنشــون
23
جرئــت جمﻊکــردن ﺯﻳــﺮ ﻭ ﺑــﻢ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴــﻦ رو پیــدا کنــم».
عرفان

عرفــان متولــد  12مــرداد  1362در اصفهــان اســت .او از دوره دبســتان
عالقــه زیــادی بــه موســیقی ،ادبیــات و شــعر و شــاعری داشــت .او بــه
ســبب شــغل پــدر مــدام میــان ایــران و آمریــکا در حــال رفــت آمــد
بــود تــا اینکــه در  12مــی 1998 ،در ســن  16ســالگی بــرای بــار آخــر
از ایــران بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد .عرفــان فعالیــت خــود را در ســن
۲۲

۲۳

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﻑ ،ﻫﻤﺎﻥ.
 .ﻫﻤﺎﻥ.
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 20ســالگی ،از ســال  ،1382آغــاز کــرد .ورود بــه محیطی تــازه ،طالﻕ
پــدر و مــادر ،مشــکالت قانونــی و مهاجرتــی ،هفــت ســال اقامــت
غیرقانونــی در آمریــکا ،نداشــتن اجــازه کار ،زندگــی بــدون حمایــت
مالــی ،زنــدان مهاجــرت و دوری از ایــران ،همــه و همــه مشــکالتی
بــود کــه از یــک فیلســوف میتوانســت یــک رپــر بســازد ،چــه رســد
بــه یــک جــوان  20ســاله .عرفــان در همــان روزهــای ســخت موفــق
شــد کــه دوســتانی خــوﺏ پیــدا کنــد و بــا آنــان نزدیــک شــود .بعــد از
طــالﻕ پــدر و مــادرش رابطــه بــا آنــان را قطــﻊ کــرد و تصمیــم گرفــت
جهــت زندگیــش را بــه ســوی هنــر تغییــر دهــد .او بــرای گریــز از
فشــارهایی کــه از نوجوانــی بــه او وارد شــده بــود ،بــه ســوی شــعر و
موســیقی رفــت .نخســتین بــار وقتــی  18ســاله بــود و پــﺲ از جدایــی
پــدر و مــادرش بــا آریــو ،از دوســتانش ،جایــی را اجــاره کــرد و همــه
اوقــات فراغتــش را بــه رپ کــردن میگذرانــد .در دانشــگاه هــم
مــدام شــعر میگفــت و تصمیــم میگرفــت رپ فارســی کار کنــد،
حتــی اگــر هیــچ کــﺲ رپ فارســی نفهمــد.
عرفــان نخســتین نمونههــای تجربــی رپ خــود را بــرای عــادل،
بــرادرش ،و دوســتانش اجــرا کــرد و چنــد قطعــه را هــم روی
کامﭙیوتــر خــودش روی ضرباهنﮓهــای آمــاده ضبــط کــرد .بــا
تشــویق آشــنایانش تصمیــم گرفــت کــه رپآهنــﮓ «شستشــو» را در
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یــک اســتودیو ضبــط کنــد .در همــان دوره بــود کــه امیــر ،دوســت
قدیمــیاش ،ملقــب بــه امیرآپــالس ) (Amir A.plusکــه آهنگســاز
موســیقی هیﭗهــاپ در آمریــکا شــده بــود ،عرفــان را در صفحــهی
مایاســﭙیﺲ بعــد از مدتهــا پیــدا کــرد کــه همیــن موضــوع ســرآغاز
همکاریهــای ایــن دو و شــروع رپآهنﮓهــای حرفهایتــر عرفــان
بــود .رپآهنﮓهــای «بیــا بیــا» و «صــد قســم» از اولیــن قطعــات آن
دوره هســتند .در ســال  2007نخســتین آلبــوم خــودش را بــا عنــوان
از خانــه تــا گــور تهیــه و از طریــق شــرکتM4/Avang mu-
sicمنتشــر کــرد .عنــوان ایــن آلبــوم از یکــی از اشــعار موالنــا رومــی
الهــام گرفتــه شــد و محتــوای آن بــر اســاس احساســات و ذهنیــت
یــک مهاجــر ایرانــی دور از وطــن تنظیــم شــده بــود .عرفــان در ســال
 2009در گرماگــرم اعتراضــات مــردم ایــران بــه نتایــﺞ انتخابــات دهــم
و خیــزش جنبــش ســبز ایــران تــک آهنگــی را بــه نــام «تصمیــم» 24و
۲۴

 .ﺗﺮﺍﻧﻪ »ﺗﺼﻤﯿﻢ« ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪﺍﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﭘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ .ﺍﺯ

ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ» :ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺏ ﻣﯽﺁﺩ«

)ﻫﯿﭽﮑﺲ(» ،ﭘﺮﻧﺪﻩ« )ﺷﺎﻫﯿﻦ ﳒﻔﯽ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﻃﺒﯽ(» ،ﭘﻠﻨﮓ ﺯﺧﻤﯽ« )ﺷﺎﻫﯿﻦ ﳒﻔﯽ(» ،ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺎﻧﻊ

ﮊﺍﻟﻪ« )ﺷﺎﻫﯿﻦ ﳒﻔﯽ(» ،ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮﯼ« )ﺷﺎﻫﯿﻦ ﳒﻔﯽ(» ،ﺁﺏ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮔﻞ«)ﺭﭖ ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ(،

»ﻣﻦ ﻧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻢ« )ﻣﺎﻣﮏ ﺧﺎﺩﻡ(» ،ﺻﺪﺍﻫﺎ« )ﺭﻋﻨﺎ ﻓﺮﺣﺎﻥ(» ،ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ« )ﻋﺮﻓﺎﻥ(» ،ﻋﻠﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰ«

)ﺁﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﮋﺍﺩ(» ،ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ« )ﺁﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡﻧﮋﺍﺩ(» ،ﺑﺮﺍﯼ ﳌﺲ ﺁﺯﺍﺩﯾﻢ« )ﺁﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﮋﺍﺩ(» ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺗﻠﺦ«
)ﺁﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡﻧﮋﺍﺩ(» ،ﺩﺷﺖ ﺳﺒﺰ« )ﺁﺭﺵ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ(» ،ﻋﺸﻖ ﺳﺮﻋﺖ« )ﺁﺭﺵ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ(» ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ«

)ﮐﻠﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﺭﺵ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ(» ،ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎﺭ ﺭﻓﯿﻖ« )ﺳﯿﺎﻭﺵ ﻗﻤﯿﺸﯽ(» ،ﺧﺎﻧﻪﺍﻡ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ«

)ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ(» ،ﺧﻔﻘﺎﻥ« )ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ(» ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﻘﺪﺱ« )ﺷﻬﯿﺎﺭ ﻗﻨﺒﺮﯼ(» ،ﮔﻞ ﻻﻟﻪ«
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در سال  2010دومین آلبوم خود را با نام همیشگی منتشر کرد.
عرفــان تاکنــون در آمریــکا و چنــد کشــور اروپایــی از جملــه ســوئد و
انگلیــﺲ اجراهــای متعــدد زنــده داشــته اســت .او همچنیــن پایهگــذار
شــرکت تولیــد موســیقی هیﭗهــاپ «پایــدار» نیــز هســت .اعضــای
ایــن شــرکت کــه خــود را خانــواده «پایــدار» مینامنــد از ایــن قــرار
هســتند :عرفــان ،افــرا ،خشــایار ،امانوئــل ،امیــر  ،Aplusســوگند،
ســرکش ،میــالد مــوج ،بهــزاد لیتــو ،تهــم ،دیــن ،E-man ،نویــد
ســﭙلین ،داوود انتهــا.
)ﺷﻬﯿﺎﺭ ﻗﻨﺒﺮﯼ(» ،ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ« )ﺭﻋﻨﺎ ﻓﺮﺣﺎﻥ(» ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ« )ﺁﺑﺠﯿﺰ(» ،ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻧﺪﺍﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ«

)ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺍﺻﻼﻧﯽ(» ،ﺁﻣﺎﺭ« )ﻫﺎﺗﻒ(» ،ﺍﻟﻒ ﻣﺚ) «. . .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯽﺑﺎﮎ( ،ﺗﺼﻨﯿﻒ »ﻭﻃﻦ« )ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ

ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ(» ،ﺧﺸﻢ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ« )ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻨﺮ ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻝ(» ،ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺧﻮﺑﺎﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ«
)ﻫﻤﺎﯼ ﻣﺴﺘﺎﻥ(» ،ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺁﺭﻭﻣﻪ« )ﺣﻤﯿﺪ ﻃﺎﻟﺐﺯﺍﺩﻩ(» ،ﻧﺘﺮﺳﻮﻥ« )ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ(» ،ﺳﺮﺍﺏ«

)ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ(» ،ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺴﯿﺠﯽ« )ﺳﻨﺪﯼ(» ،ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ« )ﻓﺮﯾﺪ ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ(» ،ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ«

)ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺳﭙﺎﻧﻠﻮ(» ،ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﯼ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« )ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﯽ(» ،ﺗﺼﻤﯿﻢ« )ﺍﺑﯽ ﺣﺎﻣﺪﯼ(» ،ﺳﮑﻮﺕ«

)ﻣﻬﺴﺎ ﻭﺣﺪﺕ(» ،ﺷﻬﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ« )ﺭﺿﺎ ﻣﻘﺼﺪﯼ(» ،ﻗﻘﻨﻮﺱ« )ﻫﺎﺗﻒ(» ،ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﯾﺮﺍﱎ«

)ﮔﻮﮔﻮﺵ(» ،ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ« )ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﺑﯿﻨﺶﭘﮋﻭﻩ(» ،ﺭﺯﻡ ﻣﺸﺘﺮﮎ« )ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ(» ،ﻫﻤﻨﻔﺲﻫﺎ« )ﺳﺘﺎﺩ

ﮐﺮﻭﺑﯽ(» ،ﺳﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ« )ﻫﻔﺖ ﻭﺭﮊﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﯼ ﺟﯽ ﺧﺸﺎﯾﺎﺭ(» ،ﺁﻥ ﺧﺲ ﻭ ﺧﺎﺷﺎﮎ
ﺗﻮﯾﯽ« )ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ(» ،ﯾﺎﺭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻦ« )ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ(» ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮ ﻋﺰﯾﺰ« )ﻣﺤﺴﻦ

ﻧﺎﻣﺠﻮ ﻭ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﯾﮕﺮ( ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﺎ ﺁﳒﺎ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ
»ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺎﺵ« )ﺁﻭﺭﯾﻞ ﻻﺭﻭﯾﻦ(» ،ﻣﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ« )ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺋﺰ(» ،ﺗﺮﺍﻧﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺪﺍ« )ﮐﺮﯾﺲ ﺩ

ﺑﺮﮒ(» ،ﺑﺎﺑﯿﻠﻮﻥ« )ﺗﯽ ﺍﻡ ﺑﺎﮐﺲ(» ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ« )ﺑﻮﻥ ﺟﻮﻭﯼ ﻭ ﺍﻧﺪﯼ( ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ» ،ﺗﺮﺍﻧﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺪﺍ« )ﺩﻭﻧﯽ ﺩﺍﭘﺮﯾﺴﺖ(» ،ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺳﺒﺰ« )ﺍﺯ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﮊﺍﭘﻦ(» ،ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ

ﺍﯾﺮﺍﻥ« )ﻣﯿﺸﻠﻪ ﻣﻨﺘﺰﺭﯼ( ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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یاس ،یﻚ توپاک ایرانی

یــاس در ســال  1360در تهــران متولــد شــد و از  16ســالگی شــروع
بــه گــوش کــردن بــه موزیکهــای رپ کــرد؛ وقتــی پــدرش از ســفر
تجارتــی از آلمــان بــرای او آخریــن ســیدیهای توپــاک و دیگــر
خوانندههــای هیﭗهــاپ را مــیآورد .یــاس بعــد از مــرگ ناگهانــی
پــدرش ،در موقعیتــی قــرار گرفــت کــه میبایســت مســوولیت خانواده
خــود را بــه عهــده گیــرد .بدهیهــای پــدرش بــر دوش او افتــاده بــود
و او بــه ســختی توانســت از پــﺲ مخــارج خانــواده خــود برآیــد.
او در همیــن روزهــا شــعرهایی ســرود کــه خیلــی زود بــه متــن
موزیکهایــش تبدیــل شــدند؛ راهــی بــرای نزدیــک مانــدن بــه
خاطــرات پــدرش .بعــد از زلزلــه بــم در ایــران ،یــاس نخســتین
آهنگــش را بــه نــام «بــم» نوشــت .ایــن ابتــدای حرفــه خوانندگــی او
بــود .او دریافــت کــه در مســیر موســیقی رپ ایــن توانایــی را دارد تــا
بــا گفتــن همــه داســتانهایش بــا مــردم ارتبــاﻁ برقــرار کنــد .چیــزی
کــه او گمــان میبــرد بیانشــان بــا دیگــر ســبکهای موســیقی کــه
فقــط شــامل چنــد وزن و قافیــه بودنــد امکانپذیــر نیســت .او تصمیــم
گرفــت تــا آهنﮓهــای خــود را بــه مســووالن معرفــی کنــد و بــرای
گرفتــن مجــوز انتشــار یــک آلبــوم تقاضــا دهــد.
پــﺲ از ســالها «نــه» شــنیدن از مســووالن و بارهــا مــورد تمســخر قــرار
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گرفتــن 25بــرای ســبک خواندنــش یعنی رپ که شــباهت داده میشــد
بــه «روزنامــه خوانــی» ،تالشهــای او در آخــر بــه ثمــر نشســت؛ در
ســالهای  1383تــا  ،1391در حرکتــی غیرمنتظــره شــش آهنــﮓ از
ده آهنــﮓ او مجــوز انتشــار گرفــت و بــه زودی یــاس بــه اولیــن رپــر
ایرانــی تبدیــل شــد کــه موفــق بــه انتشــار آلبومــی بــه صــورت قانونــی
میشــد .او گفتــه اســت « :مــن در آهنﮓهایــم فحاشــی نمیکنــم
یــا در مــورد ســکﺲ و خشــونت نیــز نمیخوانــم .مــن میخواهــم کــه
قــادر باشــم تــا بــا افتخــار آهنﮓهــای خــود را در مقابــل خانــوادهام
بخوانــم .آهنﮓهــای مــن معمــوال بــا شــکایت یــا دردهــای اجتماعــی
شــروع میشــوند ولــی همیشــه بــا امیــد خاتمــه مییابنــد .ایــن بســیار
مهــم اســت کــه بــه نســل جــوان القــا کنیــم تــا بــه باالتریــن درجــه
26
خــود برســند و بهتریــن باشــند .مــا بــه ایــن نیازمندیــم».
در ســال  2006یــاس آهنگــی نوشــت بــه نــام «ســیدی رو بشــکن»
کــه دربــاره زهــرا ابراهیمــی یــک هنرپیشــه زن ایرانــی نوشــته شــده
بــود27؛ کســی کــه قربانــی یــک انتقامگیــری غیراخالقــی شــده بــود.
۲۵

 .ﺑﺮﺧﻼﻑ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﱳ ﯾﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﭖ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ

۲۶

 .ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎﺱ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﺮﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ

ﻣﺠﻮﺯ ﺑﮕﯿﺮﺩ.
ﺍﺳﺖ.

۲۷

 .ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  ۱۳۸۵ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ،ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﺎﻝ

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﭘﺎﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ
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در آن آهنــﮓ یــاس از همــه مردمــی انتقــاد کــرد کــه در بیاعتبــار
کــردن آن هنرپیشــه نقــش داشــتند و از همــه خواســت کــه جلــوی
انتشــار آن مایــهی شرمســاری را بگیرنــد و آن فیلــم را از کامﭙیوترهــا
و موبایلهــای خــود پــاک کننــد.
میگوینــد بــه دنبــال آن آهنــﮓ هــزاران نفــر آن ســیدی را شکســتند
و تصاویــر خصوصــی را از کامﭙیوترهــای خودشــان پــاک کردنــد.
گفتــه شــده اســت کــه آن آهنــﮓ حداقــل در ایــران حــدود ســه
میلیــون بــار شــنیده و دانلــود شــده اســت .موســیقی یــاس جــز در
حــوزه داخــل ایــران ،در ســطح جهانــی نیــز مخاطبــان بســیاری پیــدا
کــرد .برخــی از او بــه عنــوان توپــاک ایرانــی یــاد مــی کننــد .یــاس در
آهنــﮓ «هویــت مــن» از غــرورش نســبت بــه میــراث و تاریــﺦ ایــران
خوانــد و بــه فیلــم جنجــال برانگیــز  300اشــاره کــرد.

ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﺯﻫﺮﺍ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺗﺎ ﮔﺎﺭﺩﯾﻦ ﻫﻢ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺯﻫﺮﺍ

ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﻓﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﭗ »ﺯﻟﻒ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ« ﻧﺎﻣﺠﻮ ﻧﯿﺰ

ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ .ﯾﺎﺱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺳﯽ ﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺿﺪﺍﺧﻼﻗﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﻏﺮﺍﻕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
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ساتراپ

ﺗﻨﻬﺎﻳــﻰ ســاتراپ فقــط عاشــقانه و نوســتالﮋیک عامهپســند در وصــﻒ
آرزوهــای دســت نیافتنــی مــادی یــا زمینــی نیســت ،ربطــی بــه تنهایــی
عرفانــی و مفاهیــم فلســفی هــم نــدارد ،بلکــه تنهایــی او استعارهایســت
در بیــان فردیــت وجــودی وی در ابعــادی اجتماعــی از ذهنیتــی
شــخصی .انســانی امــروزی کــه در جامعــهای ایســتا هســتی خویــش
را ســﭙری میکنــد و در نتیجــه محکــوم بــه تنهایــی و انزواســت ،امــا
مــدام میجنگــد و در حرکــت اســت.
ســاتراپ تهیهکننــده همــه قطعــات آلبــوم تنهایــی اســت .او دربــاره
ضبــط ایــن آلبــوم چنیــن میگویــد« :ایــن آلبــوم در اســتودیو 01
ضبــط شــده و بچههــای اســتودیو «پایتخــت» و اســتودیو بیــﮓ بــوی
در ضبــط وکال هــم کمــک کــردن کــه تشــکر میکنــم ازشــون .تــو
کــوراس آهنــﮓ «زندگــی» از صــدای بچههــای  01کمــک گرفتــم
کــه صداهــا حجیمتــر باشــه .بقیــه کارهــای آلبــوم از جملــه تکســت،
موزیــک ،ملــودی از خودمــه .ایــن آلبــوم کارای پخــش نشــده دو
ســاله گذشــت مــن هســت و همــه توانایــی مــن نبــود .اول آلبــوم 15
آهنــﮓ بــود و قــرار بــود فروختــه شــه کــه بــه خاطــره یه ســری مســائل
28
شــخصی کال کنســل شــد و اون آلبــوم تبدیــل بــه ایــن شــد».
۲۸

 .ﺍﺯ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺳﺎﺗﺮﺍﭖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻭ ،ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﯿﭗ ﻫﺎﭖ ﻓﺎﺭﺳﯽ.
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آوای ضرباهنﮓهــای آلبــوم ﺗﻨﻬﺎﻳــﻰ تلفیقــی از ســبکهای «اَســید
جــاز» 29و « ُســل» 30و آر انــد بــی مــدرن 31بــا فنــاوری موســیقی
الکترونیکــی اســت.
او در رپآهنــﮓ «تــو» بــه عشــقی نمادیــن میپــردازد کــه بــا تکنیــک
و آرایههــای شــاعرانه بــر ضرباهنگــی مــدرن و محــرک آواپــردازی
شــده اســت .در قطعــه «زندگــی» نگاهــی انساندوســتانه امــا منتقــد بــر
جامعــه خویــش دارد و دلنوشــتههای خــود را بــا مخاطــب در میــان
میگــذارد .رپآهنــﮓ «تنهایــی» حــرف اول و آخــر را میزنــد.
تنهایــی ســاتراپ در دریایــی کــه در اعماقــش از روزمرهگــی و
فشــارهای زندگــی و آنچــه هســتیِ او و همنســلیهایش را ســیاه و
تاریــک کــرده دیگــر خبــری نیســت .عمقــی کــه در آن تنهایــی معنــا
نــدارد .بیانــی متافیریــک بــر آنچــه در محیــط زندگــی او میگــذرد و
امیــد او بــه دریایــی کــه رهایــی او باشــد.
یکــی دیگــر از جذابیتهــای ایــن آلبــوم کــه بهویــﮋه در قطعــه
«مــن اولــم» بیشــتر شــنیده میشــود ،بهرهگیــری از شــیوه همخوانــی
گروهــی در کو ُراسهاســت کــه حــال و هوایــی محــرک ،شــاد و
پرانــرژی القــاء میکنــد و حســی زنــده دارد .ایــن گونــه همخوانــی
۲۹

Acid Jazz .

۳۱

R&B Modern .

۳۰

Soul .
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برگرفتــه از همخوانیهــای آفریقایــی -آمریکاییهاســت کــه در
گرایشــی از هیﭗهــاپ مناطــق جنوبــی کشــور آمریــکا زیــاد شــنیده
میشــود .رویکــردی کــه بــدون شــک آوایــی تــازه در موســیقی
هیﭗهــاپ ایــران اســت .ایــن گرایــش در آلبــوم اَخیــر رضــا پیشــرو
بــه نــام ﺁﻏــﺎﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳــﺖ هــم بــه طــور عمــده شــنیده میشــد.
ســاتراپ بــا ارائــه ایــن مجموعــه نشــان داد کــه تهیهکننــده و
ضرباهنﮓســاز ماهریســت .او چیرهدســتی الزم را در رپنویســی
و رپخوانــی دارد و مهمتــر از همــه نگاهــی فرهنگــی و اجتماعــی
دگرخــواه هــم دارد کــه ترکیــب ایــن آگاهیهــا میتوانــد در آلبــوم
آینــده او بــا کمــی جرئــت و خالقیــت نوپردازانــه و انســجام بیشــتر،
آلبــوم برتــری را ارائــه دهــد.
بﻬرام ،اتﻔاﻕ تاﺯهای در رپ فارسی

بــه نظــر میرســد هیﭗهــاپ و رپ امــروز ایــران از نظــر ترانهســرایی
بــه موقعیتــی بهتــر و ملیتــر از راکبــازان و راکنــوازان رســیدهاند،
ســروش هیچکــﺲ و گروهــش از یــک ســو ،بهــرام کــه بــه تازگــی
نامــش بــر ســر زبانهــا افتــاده ،ســالومه کــه بهرغــم اطالعــات عمیــق
و توانایــیاش در کار هنــوز بــه قــدرت بیــان نرســیده ،شــاهین نجفــی
کــه میکوشــد از هــر راهــی بــرای رســیدن بــه موقعیــت اســتفاده کنــد
613

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

و گروههایــی ماننــد زدبــازی کــه رپ گنــﮓ را بــا شــیوه پوززنــی و
شــاﺥ و شانهکشــی دنبــال میکننــد.
رپ کنونــی کشــور را در چهــار جریــان اصلــی میتــوان تعریــﻒ
کــرد:
اول :رپ خیابانــی تهــران کــه بیــش از هــر چیــز بــه دادن گــزارش
اجتماعــی از زندگــی شــهری مشــغول اســت و هیچکــﺲ از بهتریــن
زبانهــای ممکــن را بــرای بیــان یافتــه اســت .او بــا چنــد کنســرت کــه
بــا حمایــت رویــل ،همــراه و همــکارش ،صــورت گرفتــه در حــال
عبــور از فضــای زیرزمینــی بــه فضــای حرفــهای اســت .گرچــه بعیــد
بــه نظــر میرســد مجــوز هیﭗهــاپ بــه ســادگیها صــادر شــود.
دوم :رپ اعتراضــی ،کــه هویــت داخلــی و درون کشــوری خــودش
را حفــﻆ کــرده ،بــه خوانــدن و تولیــد مشــغول و کارهــای قابــل
توجهــی را ارائــه کــرده اســت .بهــرام از بهتریــن شــاخصهای موفــق
ایــن گــروه اســت .ایــن گــروه بیــش از آنکــه بــه کشــﻒ ملــودی یــا
ایرانیــزه کــردن موســیقی رپ فکــر کنــد ،فعــال درگیــر رپنویســی
خــوﺏ اســت.
ســوم :رپ سیاســی بیــرون ایــران کــه بــه خوانــدن ترانههــای تنــد و
هنجارشــکن و تابوشــکن مشــغول اســت و هــر روز میکوشــد تابــوی
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جدیــدی را بشــکند ،یــک روز ایــن تابــو سیاســت میشــود ،یــک
روز مســائل زنــان ،یــک روز مســائل همجنﺲگرایــان ،یــک روز
ترانههــای ضــد دینــی و همــه ســعی ایــن گروههــا و افــراد ایــن اســت
کــه بــا تحریــک افــکار عمومــی در صــدر خبرهای سیاســی -موســیقی
بماننــد .کار ایــن افــراد عمدتــا در حــوزه سیاســت اســت و بــه نقــد
اجتماعــی واقعــی یــا گزارشــگری یــا کار موســیقایی نمیپردازنــد.
شــاخص ایــن افــراد شــاهین نجفــی و رپــری بینــام وابســته بــه
مجاهدیــن خلــق اســت .نجفــی پــﺲ از ترانــهی موفــق و بــاارزش و
فراگیــر «زن» بــه ســکﺲ و دیــن پرداخــت و فضــای خــودش و دیگــر
رپخوانهــا را ناامــن کــرد.
چهــارم :رپ -گنﮓخوانهــا کــه از موضــوع شــاﺥ و شــانه کشــیدن
گروههــای رپ در فرنــﮓ کﭙــی گرفتــه و معمــوال بیــان رکیــک را
تــا حــد غیرقابــل تحملــی بــه شعرهایشــان تحمیــل میکننــد .شــاخص
ایــن گــروه زدبــازی و گروههایــی اســت کــه در مقابــل آنــان بــه شــاﺥ
و شــانه کشــیدن پرداختهانــد.
پنجــم :رپخوانــی اســتثنایی بــه نــام یــاس کــه ســعی میکنــد همــه
قواعــد را رعایــت کنــد و تــا کنــون مجــوز بســیاری از کارهایــش را
گرفتــه و مخاطبانــی بســیار دارد و تنهــا رپــری اســت کــه موفــق بــه
دریافــت مجــوز از وزارت ارشــاد شــده اســت.
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نکتــه مهــم ایــن اســت کــه رپ فارســی بــه طــور طبیعــی بایــد جریانــی
چــﭗ باشــد ،یعنــی همــان کــه در داخــل کشــور اتفــاﻕ میفتــد و بــه
زبــان خیابانــی نزدیــک باشــد ،در حالــی کــه رپ شــیک بیــرون از
ایــران از هــر دو خصلــت دور میشــود .هــر چــه چهــره رپــر داخــل
بــه بچههــای جنــوﺏ شــهر شــبیه میشــود ،چهــره رپرهــای بیــرون بــه
کﭙیهــای دســت ســوم امینــم شــبیه میشــود.
در ایــن میــان بهــرام پــﺲ از هیچکــﺲ چهــره تــازهای اســت کــه وارد
صحنــه هیﭗهــاپ فارســی شــده اســت.
بهــرام از رپخوانهــای فعــال هیﭗهــاپ ایــران اســت کــه بهتازگــی
نامــش بــر ســر زبــان طرفــداران و شــنوندگان کنجــکاو موســیقی رپ
فارســی افتــاده اســت و شــهرت وی بــه عنــوان آوای معتــرﺽ نســل
جــوان و تحــول جــوی داخــل ایــران حتــی به آن ســوی مرزهــای ایران
نیــز رســیده اســت .یکــی از قطعههــای رپخوانــی کــه از بهــرام در
وبالگهــا و پایگاههــای اینترنتــی ویــﮋه موســیقی رپ فارســی منتشــر
شــده و بهســرعت نــام او را بــه عنــوان یکــی از معــدود رپخــوان های
انتقــادی -اجتماعــی درونمــرزی معرفــی و مطــرﺡ کرد ،رپنوشــتهای
بــود بــا عنــوان «نامــهای بــه رئیــﺲ جمهــور» .واقعیت آن اســت کــه این
رپنوشــته از دیــدگاه فنــی رپ -نویســی اثــر چنــدان کاملــی نیســت
امــا بهــه ســبب تــوان بیــان و رپخوانــی پرقــدرت بهــرام و همچنیــن
616

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

محتــوای معتــرﺽ ایــن رپنوشــته و بهویــﮋه آنکــه ایــن رپخــوان از
دل جامعــه داخــل ایــران ســربلند کــرده و بیواهمــه شــخص رئیــﺲ
جمهــور ،آقــای «احمــدی نــﮋاد» ،32را بــه بحــث و چالــش میکشــد،
باعــث شــده تــا ایــن قطعــه اهمیــت بیشــتری پیــدا کنــد.
از ایــن رپخــوان تــا بــه حــال ســه آلبــوم بــه نامهــای درد دل،
فرصــت و مجموعــهای بینــام و دههــا تــک آهنــﮓ هیﭗهــاپ بــه
زبــان فارســی بــه طــور زیرزمینــی انتشــار پیــدا کــرده اســت .چنــدی
پیــش نیــز شــاهد انتشــار چهارمیــن آلبــوم کامــل و غیروابســته بهــرام بــا
عنــوان  24ســاعت بودیــم کــه بــه طــور غیررســمی و رایــگان از طریــق
اینترنــت پخــش شــد.
آلبــوم  24ﺳــﺎﻋﺖ مجموعــهای از نــه قطعــه موســیقی هیﭗهــاپ
فارســی اســت .نــام آهنﮓهــای ایــن آلبــوم عبارتنــد از 24« :ســاعت»،
«مــن»« ،خیابــون»« ،راه مــن»« ،اینجــا ایــران»« ،گلــه نکن»« ،دلنوشــت»،
«بیخیالــش» ،و «افســوس».
آنچــه آلبــوم  24ﺳــﺎﻋﺖ را از دیگــر مجموعههــای انتشــار یافتــه
موســیقی رپ فارســی متمایــز میکنــد ،نــگاه آگاه و انتقــادی بهــرام
» . ۳۲ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ« ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﺭﭖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ .ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ
ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺎﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
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نســبت بــه شــرایط حاکــم و نظــام اجتماعــی و حتی دیــد انتقــادی او به
روزمرهگــی و بیتفاوتــی جوانــان و رپخوانهاســت .ایــن دیــدگاه
انتقــادی تمامیــت مفهومــی آلبــوم  24ﺳــﺎﻋﺖ را در بــر میگیــرد.
تــا بــه امــروز بیشــترین تــالش رپخوانهــای  -داخــل ایــران  -بیانــی
گزارشگونــه در ابــراز شــرایط جــاری و واقعیــت روزمــره زندگــی
آنــان بــه عنــوان نســل بیگانــه و بــه حاشــیه کشــیده شــده جامعــه
شهرنشــین ایرانــی بــوده اســت .امــا بهــرام بــا رویکــردی منتقدانــه و
آگاه ،شــرایط ایســتا و بیمارگونــه جامعــه خــود را تصویــر ،آن را نقــد
کــرد و بــا آن برخــورد میکنــد .از ایــن رو آلبــوم  24ﺳــﺎﻋﺖ از
معــدود مجموعههــای هیﭗهــاپ فارســی تولیــد شــده در داخــل
ایــران در جهــت ایجــاد ژانــر اعتراضــی -سیاســی رپ فــارس اســت.
همچنیــن شــاید اولیــن آلبــوم رپ اجتماعــی فارســی نیــز بــه حســاﺏ
بیایــد کــه در آن از دیدگاههــای ناسیونالیســتی ایرانــی خبــری نیســت؛
دیدگاهــی کــه گاه حتــی رپ فــارس را بــه افــکار نﮋادپرســتانه نیــز
کشــیده اســت.
بهــرام انتقــاد میکنــد و شــرایط حاکــم و فرهنــﮓ متــداول شهرنشــین
ایرانــی را زیــر ســووال میبــرد .او ســاخته و پرداختــه همــان جامعــه
مذهبــی 33و ســنتهای آن اســت و از دل همــان شــرایط برمیخیــزد،
۳۳

 .ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﭘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ
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آن را بــه تصویــر میکشــد و بیآنکــه از آن بهراحتــی بگــذرد،
اعتــراﺽ میکنــد و ســخنگوی نســل گمگشــته خــود میشــود .او
خیابانــی نیســت امــا رابطــه تنگاتنگــی بــا خیابانهــای تهــران دارد.
خیابــان در واقــﻊ کانالــی اســت کــه او بــا جامعــه پیرامونــی خــود در
ارتبــاﻁ قــرار میگیــرد .همــان طــور کــه در قطعــه «خیابــون» ابــراز
می کنــد.
کــﻒ آســفالت صافــه ولــی تــرک داره /مــث دل منــه کــه غمهــا
رو یــدک داره /اینجــا قوانینــی داره کــه بیتبصــره اســت /نگاههــا
شــلیک میشــه بهــت از غــرﺽ /ممکنــه آرزوهــا تــوی حبــاﺏ بمونن/
تــا وقتــی ســنﮓ قبــرت رو بــا گالﺏ بشــورن /اینجــا غریــب نــوازن بــه
طــرز فجیعــی /اگــه تــک بﭙــری میگیــردت تــرس عجیبــی /مهمتریــن
چیــز اینــه توبایــد زنــده بمونــی /ولــی مــا اون گوشــه وایســادیم تشــنه
بــه خونیــم. . .
کــوراس؛ داره بــازم میگــذره همــه لحظههــای مــن /تــوی خیابــون/
اگــه مثــل مایــی از جنــﺲ مایــی پــﺲ بیــا تــوش /همیــن بــوده قبــال
همیــن هــم میمونــه تــا ابــد زندگــی /یعنــی بمونیــم تــا بمیریــم مــا
تــوی خیابــون...
مــن بچــهی خیابونــا نیســتم ولــی /خیابونــا بچــه منــو نیســت کمتریــن/
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺟﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺁﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
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احتمالــی کــه مــن بچــه مــو تــرک کنــم /تُــو تــو اشــتباهی /بایــد هــر
شــبو ســر کنــم /بــه همیــن رســم آشــنا یــا ســنت قدیــم /کــه خیابــون
داره رو قلــم قــدرت عجیــب /عــادت میکنــی وقتــی کــه هــر شــب
تــوش پــا بــذاری /اســم ماهــا تــا ابــد میمونــه روش یــادگاری. . .
در قطعــه «خیابــون» بهــرام از محیــط زندگــی خویــش در حریــم
خیابانــی خــود ســخن میگویــد و شــنونده را بــا نبــﺾ کوچــه و
خیابانهــای نابســامان تهــران آشــنا میکنــد.
بــه نظــر نمیآیــد کــه موســیقی رپ بــرای او وســیلهای باشــد  -فقــط
 بــرای رســیدن بــه نــام و شــهرت ،بلکــه ذهــن روشــن او صافــیروشــنفکرانهای اســت بــرای ابــراز نارضایتیهــای نســل جــوان عاصــی
و محــدود امــروز ایرانــی .او انتقــاد میکنــد و موســیقی هیﭗهــاپ
ایــران را بــه فضــای بحــرانزده و آلــوده کوچــه بــازار نزدیکتــر
میســازد.
بــا همــه اینها آلبوم  24ﺳــﺎﻋﺖ حــاوی آن نگاه مردانــه و خودمرکزبینی
غلوآمیــزی اســت کــه مشــخص کننــده فرهنــﮓ اصیــل هیﭗهــاپ
اســت .یعنــی بیانــی کــه برگرفتــه از خــرده فرهنﮓهــای محلــی-
منطقــهای و مرزبندیهــای دســتههای خیابانــی یــا بــه طــور مشــخص
خــرده فرهنــﮓ «التــی» اســت کــه از زبــان رپخوانهــا (در اینجــا
بهــرام) در تعریــﻒ از خــود و حریــم و قــدرت اجتماعــی خویــش
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در شــکل َ
«کل َکل» و «شــاﺥ و شانهکشــی» در رپنوشــتهها ابــراز
میشــود .همیــن رویکــرد خــرده فرهنگــی ،آلبــوم  24ﺳــﺎﻋﺖ را
برخــالف هیﭗهــاپ سیاســی کــه بــه دســت رپخوانهــای مقیــم در
خــارج از کشــور تولیــد میشــود و عمومــاً خصوصیتــی شــعارگونه
و نوستالﮋیک-سیاســی دارنــد ،بــه واقعیــت و نبــﺾ روزمرگــی
خیابانهــای تهــران نزدیکتــر کــرده و آن را از کنشــی سیاســی بــه
پدیــدهای انتقادی-اجتماعــی آگاه موســیقایی در جنبــش هیﭗهــاپ
ایــران تبدیــل میکنــد.
امــا در شــکل موســیقی و ترکیبــات ریتمیــک قطعههــای آلبــوم 24
ﺳــﺎﻋﺖ خالقیــت چنــدان تــازه و پیشــگامی شــنیده نمیشــود .ایــن
آلبــوم تمامـاً تحــت تاثیــر هیﭗهــاپ قدیمــی و کالســیک اوایــل دهــه
 1980طرﺡریــزی شــده اســت کــه عمدت ـاً ســاختار چیدمــان ضربــی
ســاده ،یکنواخــت و در واقــﻊ «پــاپ» دارنــد و بــا جمــالت قافیــهدار
متصــل و طویــل در هــم میتننــد و هیچگونــه شکســت ناموزونــی
در ســاختار آنهــا شــنیده نمیشــود .آنچــه مشــخص اســت بهــرام
همــه تمرکــز خــود را بــر پیشــبرد فــن رپنویســی و ابــراز ســخنوری
ریتمیــک آن گذاشــته و نیــروی کمتــری را بــر ایجــاد آوایــی متفــاوت
و منحصــر بــه فــرد موســیقایی صــرف کــرده اســت .فقــط قــدرت
بیانــی فوﻕالعــاده و صــدای پرطنیــن بهــرام و محتــوای مفهومــی
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رپنوشــتههای وی جذابیــت درخشــانی را بــه قطعههــای ایــن آلبــوم
میدهــد و شــنونده را مجــذوﺏ خویــش میکنــد.
تنهــا حرکــت نســبتاً خالقانــهای کــه در موســیقی ایــن مجموعــه دیــده
میشــود ،در اولیــن قطعــه ،یعنــی رپ « 24ســاعت» اســت کــه عنــوان
آلبــوم هــم هســت .در ایــن قطعــه از ریتــم شکســته شــدهی ضــرﺏ
شــش هشــتم بــا چیدمــان آوایــی اســتفاده شــده اســت کــه حــال
و هــوای موســیقی ایرانــی را در آن میتــوان شــنید .ایــن قطعــه از
دیــدگاه ترکیبــی قطعــهای جــذاﺏ بــا آوایــی هیجانانگیــز و حــاوی
هویتــی ایرانــی اســت .قطعــه «اینجــا ایرانــه» تنهــا اثــر تلفیقــی ایــن
مجموعــه و از آوای ســاز تــار در آن اســتفاده شــده اســت .بهــرام در
ایــن رپنوشــته مســوولیت خــود را در بیــان وضعیــت زمانــه بیپــروا
برعهــده میگیــرد و ایــران را آن گونــه تعریــﻒ میکنــد کــه میبینــد؛
تصویــری تاریــک ،امــا رپنوشــتهای روشــنگرانه کــه از روابــط و
شــرایط اجتماعــی فاســد حاکــم بــر کشــورمان ســخن میگویــد.
آلبــوم  24ﺳــﺎﻋﺖ اثــری اســت موفــق در بــه تصویــر کشــیدن چهــره
بیهویــت و بیگانــه نســل جــوان ایرانــی پــرورش یافتــه در دوره
بعــد از انقــالﺏ اســالمی ایــران کــه در ســرآغاز آگاهــی اجتماعــی
و سیاســی خــود بــه ســر میبــرد و شــرایط زیســت نامســاعد خویــش
را بــه روشــنی میبینــد و نقــد میکنــد؛ نســلی کــه در جســتوجوی
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راه حلــی جدیــد بــرای ادامــه بقــای موجودیــت خویــش در جهــت
رســیدن بــه شــرایط انســانیتر و زندگــی آزاد اجتماعــی بهتــر در
جنبــش اســت.
آلبــوم  24ﺳــﺎﻋﺖ مجموعــهای اســت بــا کیفیــت موســیقایی خــوﺏ
و محتوایــی زنــده و ملمــوس کــه بــا تﭙــش قلــب نســل جــوان ایرانــی
همــگام و آشناســت.
»تریﭗ هیﭽﻜﺲ« ،تریﭗ مردمی رپ فارس

هیچکــﺲ رپــری هیجانانگیــز اســت ،او مخاطــب را وامــیدارد تــا
دربــارهاش حــرف بزنــد .مــن میتوانســتم و میتوانــم ســاعتها
دربــاره او حــرف بزنــم ،امــا نصیرمشــکوری ،دوســت مــن ،بــه طــور
جــدی در مقالــهای بســیاری از نقطــه نظرهــای مــرا بیــان کــرده اســت.
34
نخســت ،متــن ترانــه را بخوانیــد:
بــه نــام خداونــد جــان آفریــن /حکیــم ســخن بــر زبــان آفریــن /خیابونا
بــا مــا آشــنان /قدمهامــون روشــون مونــدگاره /کــی نفــﺲ بکشــه یــا
کــه نــه رســم روزگاره /بچههــا تــو خیابونــن امــا زیــاد تــوش نمیمونن
چونکــه میدونــن زندگــی خیابونــی چــه خطــر داره /کســی نیســت
۳۴

 .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ )ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(۲۰۰۷
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کــه بکــﺲ رو بــر حــذر داره /قــدم هامــون چــه ســنگینن وقتــی راه
میریــم /تریــﭗ بکســمون رو همیــن جــا میگیــم /قمههــا بــه کمــر
زیــر لــب ایــن جملــه رو میخونیــم /خــدا تــو جنــگل آســفالت
بگــذار زنــده بمونیــم /درختهــای آهنــی حیوونهــای انســاننما/
رســم شــاخبازی رو تــو خیابــون میکنــن روا /بچههامــون هنــوز
مثــل عشــاﻕ مســتن /نــوک تیغههــا بــا ایــن بــدن آشــنا هســتن /هنــوزم
بکــﺲ مــا بــا مرامــن /مــیذارن تریــﭗ معرفــت و برامــن /دارم بــرادری
پاهاشــو بینیــن تنــه آهنیــن /امــا نیســتش از جنــﺲ آدمی /خــون آریایی
داره تــو رگــم جریــان /ایــن واژه حیاتــه کــه هنــوز داره شــریان/
ایرانــی زندگــی میکنــم ایرانــی میمیــرم /وقــت جنــﮓ اســلحهتو
دســت میگیــرم /قمههــا بــه دستشــونه شــروع میشــه رقــص قمــه/
معصومانــه میرقصنــد هــر چنــد هیجــان کمــه /اینــه تریــﭗ مــا ...تــوی
خیابونــا. . .
نصیــر مشــکوری دربــاره «تریــﭗ مــا»ی مینویســد« :حــدود دو ســال
پیــش بــرای اولیــن بــار رپ «تریــﭗ مــا» را شــنیدم و آنچــه مــرا تحــت
تاثیــر قــرار داد ســاختار ســاده و همگامــی موســیقی اصیــل ایرانــی
بــر ریتــم جهانــی هیﭗهــاپ ،و ایجــاد فضایــی شــهری برآمــده از
فرهنــﮓ جوانــان و دســتههای خیابانــی تهرانــی بــود .دیدگاهــی نــو از
هیﭗهــاپ کــه در میــان مــوج تــازهوارد رپ فارســی آن زمــان کــه
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اکثــرا ً تقلیــدی و برگرفتــه از رپ آمریکایــی بــود ،اثــری مســتقل و
متفاوتــی بــود».
ایــن قطعــه موســیقی بــا آوای ســاز ســهتار و همخوانــی ســنتی گــروه
ُکــر ،جــوی ســنگین و اصیــل در پــﺲ زمینــه آهنــﮓ بــه وجــود
مــیآورد کــه جایگاهــی مناســب بــرای ترانــه «تریــﭗ مــا» خلــق کــرده
اســت .همــه ایــن عناصــر ســوار بــر ضــرﺏ و گامهــای هیﭗهــاپ بــه
بیانــی دراماتیــک و ملمــوس درونشــهری رســیدهاند.
محتــوا و کالم ایــن اثــر همراه بــا رپ برگرفته از زبان رایــﺞ محاورهای
تهرانــی ،بنیــادی محکــم و ترکیبــی بســیار دینامیــک ایجــاد کــرده کــه
حــﺲ زندگــی در تهــران بــزرگ را در آن بهراحتــی بیــان میکنــد.
آنچــه ایــن آهنــﮓ را یــک حادثــه موســیقایی فرامــدرن میســازد،
تلفیــق فرهنــﮓ خیابانــی اســت کــه بــا آوای ســاز ســه تــار هویــت
ســنتی و ایرانــی خــود را حفــﻆ میکنــد و بــا ریتــم هیﭗهــاپ مرزهــا
را در هــم میشــکند و جهانــی میشــود.
«تریــﭗ مــا» بهرغــم کمبودهــای آشــکار فنــی و تجربــی کــه در تنظیــم
آن شــنیده میشــود ،بیتردیــد از معــدود آهنﮓهــای رپ فارســی
بــا بیــان واقﻊگرایانــه از زندگــی خشــن و شــرایط غیرانســانی جوانــان
مقیــم تهــران اســت کــه از زبــان ســروش لشــگری (هیچکــﺲ) بــه
همراهــی «مهــرک» معــروف بــه « »Revealو تنظیــم و آهنگســازی
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«شــاهین پــﮋوم» ابــراز میشــود.
داســتان در اینجــا بــه پایــان نمیرســد .جــز نمونههایــی متنــوع
از تجربهاندوزیهــای هیچکــﺲ کــه در طــی  6ســال گذشــته بــه
بــازار زیرزمینــی رپ فــارس ارائــه شــده و همــه قطعاتــی کــه از او بــه
صــورت ام پــی تــری ( )mp3در اینترنــت بــه جــای مانــده ،چنــدی
پیــش آلبومــی هــم بــه طــور غیرمجــاز بــا عنــوان جنــگل آســفالت در
ایــران ســاخته و از طریــق  Itunesبــه بــازار خــارج از ایــران ارائــه
کــرد .آلبومــی کــه بیشــک در بــاال بــردن معیارهــای کیفــی رپ
فــارس نقشــی بــزرگ را ایفــا میکنــد.
قبــل از بررســی ایــن آلبــوم میخواهــم کمــی بــر کلیــت پدیــدهای بــه
نــام «هیچکــﺲ» تمرکــز داشــته باشــیم .زیــرا واژه «هیچکــﺲ» فقــط
عنــوان یــک رپخــوان باتجربــه و بااســتعداد ایرانــی نیســت ،بلکــه
ایــده منســجم و هدفمنــد موســیقایی اســت .مجموعــهای از پدیدههــای
مختلــﻒ کــه تمامیــت فرهنگــی پیوســتهای را بــه وجــود آوردهانــد.
بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه انتخــاﺏ نــام و یــا عنــوان «هیچکــﺲ»
اشــاره و ایــن ســووال را مطــرﺡ کــرد کــه چــرا ســروش لشــگری نــام
مســتعار هیچکــﺲ را بــرای لقــب هنــری خــود انتخــاﺏ کــرده اســت؟
در اینجــا رابطــﺔ فرهنگــی و مفهومــی ایــن واژه بــا فرهنــﮓ هیﭗهــاپ
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قابــل توجــه اســت .بــا نگاهــی دقیقتــر بــر واژه «هیچکــﺲ» متوجــه
میشــویم کــه ایــن اســم بــه ســبب بــار معنایــی آن یعنــی همــان
«کســی نبــودن» ،هویتــی اجتماعــی -فرهنگــی بــه خــود میگیــرد و
برمیگــردد بــه یکــی از آداﺏ ایرانــی کــه «تواضــﻊ» نامیــده میشــود.
در فرهنــﮓ عامیانــه فارســی بــه آن میگوییــم «خاکــی بــودن»؛ «زمینی
بــودن» کــه برگرفتــه از اصــول خردهفرهنــﮓ خیابانــی ایرانــی یعنــی
«لوطیگــری» اســت؛ صفتــی فرامــوش شــده کــه کمتــر در میــان
ایرانیهــای امــروز رواج دارد.
عنصــر دیگــری کــه در موســیقی هیچکــﺲ نقشــی مهــم جهــت ایجــاد
هویتــی درونشــهری بــازی میکنــد شــیوه خوانندگــی و لحــن و
صــدای ســروش لشــگری ســت .اگــر چــه صــدای خشــن و دریــده
او طبیعــی و ذاتــی اســت ،امــا ایــن ویﮋگــی در کنــار لهجــه تهرانــیاش
وســیلهای بــرای بیــان فرهنــﮓ خیابانــی و هــر چــه واقعگرایانــه جلــوه
دادن درونمایــه موســیقی او فراهــم کــرده اســت.
»هیﭽﻜﺲ« نﻤاد کیست؟

یــک جــوان تهرانــی ،شــاید بــیکار و یــا کــم درآمــد کــه بــرای
لقمــهای نــان مــدام در خیابانهــا و کوچــه پــﺲ کوچههــای شــلوﻍ
تهــران در تــالش اســت .او در خیابــان زندگــی میکنــد ،همانجــا نفﺲ
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میکشــد و هســتی خــود را تجربــه میکنــد .دوســتانش خانــوادهاش
هســتند و خانــهاش کوچههــای تهــران اســت؛ کوچههــای شــهری
کــه نقــش مویرگهــای وجــود او را بــازی میکننــد و بــه او هویــت
میدهنــد .شــهری بــی در و پیکــر کــه مرکــز تجمــﻊ میلیونهــا ایرانــی
در رفــت و آمــد اســت.
«هیچکــﺲ» نمــاد آن جــوان تهرانــی نامرئــی اســت کــه کســی او را
نمیبینــد و از وجــود او خبــر نــدارد .کســی نــه میخواهــد ،نــه وقتــش
را دارد و نــه اجــازه دارد راجــﻊ بــه او بدانــد« .هیچکــﺲ» آن جــوان
تهرانــی اصیلــی اســت کــه ســخنگوی همــه جوانــان نامرئــی و بیگانــه
شــهر اســت.
...اینجــا تهرانــه /یعنــی شــهری کــه /هرچــی کــه تــوش میبینــی باعــث
تحریکــه /تحریکــه روحــت تــا تــو آشــغالدونی /میفهمــی تــو هــم
یــه آدم نیســتی یــه آشــغال بــودی /اینجــا همــه گرگــن /میخــوای
باشــی مثــل یــه بــره /بــذار چشــم و گوشــت رو مــن وا کنــم یــک
ذره. . ./
اینجــا جنــگل ،بخــور تــا خــورده نشــی /اینجــا نصــﻒ عقدهایانــد،
نصــﻒ وحشــی /اختــالف طبقاتــی اینجــا بیــداد میکنــه /روﺡ مــردم
و زخمــی و بیمــار میکنــه /همــه کنــار هــم فقیــرن و مایــهدار خفــن/
تــوی تاکســی همــه میخــوان کرایــه نــدن /حقیقــت روشــنه خــودت
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و بــه اون راه نــزن /روشــنترش میکنــم پــﺲ بمــون ،جــا نــزن/
خــدا پاشــو مــن چنــد ســالی باهــات حــرف دارم /خــدا پاشــو پاشــو
نشــو ناراحــت از کارم /کجاهاشــو دیــدی تــازه اول کارم /خــدا پاشــو
مــن یــک آشــغالم باهــات حــرف دارم. . .
بخﺸی اﺯ رپ »اﺧتﻼﻑ« اﺯ مﺠﻤوعه آهﻨﮓهای آﻟﺒوم ﺟﻨگل
آسﻔاﻟت.

آلبــوم ﺟﻨــﮕﻞ ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ اولیــن آلبــوم کامــل هیچکــﺲ اســت .ایــن
آلبــوم مجموعــهای اســت پرمحتــوا و از لحــاﻅ ترکیــب موســیقی
بســیار رســا و از لحــاﻅ بنیــاد ریتمیــک اثــری متنــوع اســت .در مجموع
کیفیــت ضبــط و تنظیــم آثــار از زاویــه فنــی و صدابــرداری بســیار
حرفــهای اســت و بــا توجــه بــه شــرایط و محدودیتهــای موجــود در
ایــران از کیفیتــی بــاال و عالــی برخــوردار اســت.
در ایــن آلبــوم آن پدیدههــای ذهنــی و حســی کــه ســاختار اصلــی
را شــکل میدهنــد ،بیــان چنــد بعــدی هویــت اجتماعــی ،فرهنگــی
و ملــی درونشــهری امــروز ایرانــی اســت کــه در ترکیبهــای بکــر
موســیقایی امــروزی تصویــری رنگــی و چشــماندازی از حقیقــت
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وجــودی ایــن جوانــان را بــه نمایــش میگــذارد .ایــن آلبــوم برآمــده
از وجــدان آگاه جوانــی اســت کــه خــود و زندگــی اجتماعــی خویش
را ماننــد گزارشــگری بــه تصویــر میکشــد .گزارشــی مســتند از
زندگــی پرخطــر و تنشهــای روزانــه جوانــان و تــراژدی روزمرگــی
نســل فرامــوش شــده و منــزوی کــه حتــی در خیابانهــای شــهر خــود
در کنــار میلیونهــا تهرانــی دیگــر بیگانــهای بیــش نیســتند؛ گزارشــی
از نســلی فرامــوش شــده و خامــوش امــا سرشــار از امیــد بــه فــردای
خویــش.
هیچکــﺲ در آلبــوم ﺟﻨــﮕﻞ ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ میکوشــد تــا بیــان موســیقایی
دگرگونــهای را در چهارچــوپ ســبک هیﭗهــاپ کشــﻒ کنــد و
بتوانــد رپ فارســی را بــه عنوان یک ســبک موســیقی مســتقل در ایران
بــه ثبــت برســاند و از ایــن رو میآزمایــد و بــه دنبــال راهحلهــای نــو
میگــردد .او میخواهــد بــه نقطــه تلفیــق موســیقیها و فرهنﮓهــا
برســد و همزمــان تضادهــای روزانــه نســلی ســردرگم را مســتقیم
از کوچــه پــﺲ کوچههــای درهــم و آشــفتگی خفقــان آورش بــه
تصویــر بکشــد.
پشــتکار نوپردازانــه هیچکــﺲ در تنظیــم موســیقیاش باعــث شــده
اســت کــه تامــل بــر آثــار ایــن آلبــوم ماننــد ســفری از میــان انگارههــا
و برداشــتهای ذهنــی هنرمنــدی مردمــی باشــد.
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بــه عنــوان نمونــه در آهنــﮓ «دیــده و دل» کــه برگرفتــه از بخشــی از
شــعر باباطاهــر اســت ،هیچکﺲ دربــاره فقــر و آرزوهای دســتنیافتنی
برگرفتــه از زندگــی شــخصی خــود رپ میخوانــد .ایــن آهنــﮓ بــا
ضــرﺏ ســاز تنبــک شــروع میشــود کــه بنیــاد ریتمیــک سراســر ایــن
قطعــه را تشــکیل میدهــد و بــا نــوای نــی و آواز خوانــی ســنتی همــراه
اســت .ایــن اثــر تجربــه تازهایســت و بــا موضوعیتــی کــه در محتــوای
رپ آن وجود دارد و همچنین اســتفاده از ضرﺏ و ترکیبات موســیقی
ســنتی ،بیشــک رپ فــارس را بــه اوج قلههــای جدیــدی ارتقــا داده
اســت« .دیــده و دل» بــه نوعــی ادامــه تجربــی ایــده موســیقایی رپ
«تریــﭗ ما»ســت کــه گونــهای آگاهانهتــر و منســجمتر بــه خــود
گرفتــه اســت.
در کنــار آن رپ «اختــالف» دروازههایــی دیگــر را میگشــاید.
ایــن آهنــﮓ از پراحســاسترین ،امروزیتریــن و ملموستریــن
آهنﮓهــای رپ هیچکــﺲ اســت کــه بهراحتــی بــا مخاطبانــش
ارتباطــی حســی برقــرار میکنــد .ایــن قطعــه بــا آوا و ملــودی
اضطراﺏآمیــزی آغــاز میشــود کــه حســی نگرانکننــده را در
شــنونده برمیانگیــزد و در آمیــزش بــا رپ «اختــالف» و قــدرت
بیانــی اســتثنایی هیچکــﺲ ،تهــران در ســرآغاز فاجعــهای مخــرﺏ بــه
نقــد کشــیده میشــود.
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یکــی دیگــر از آهنﮓهــای جالــب ایــن آلبــوم رپ «اون منــم»
اســت کــه بــا چیدمــان بخشهایــی از یکــی از آهنﮓهــای قدیمــی
گوگــوش بــه همیــن نــام ســاخته شــده اســت .هیچکــﺲ در ایــن قطعــه
خــودش را بــرای مخاطبانــش میگشــاید و از کودکــی و کمبودهــای
خــود رپ میخوانــد .ایــن آهنــﮓ بــا خصوصیــات ســاختاری کــه
دارد ،بهویــﮋه اســتفاده از فــن «نمونــه چینــی» 35در بخشهایــی کــه
از آهنــﮓ و صــدای گوگــوش بــر گرفتــه شــده اســت ،میتوانــد
رپ فــارس را بــا مخاطبــان جدیــدی آشــنا کنــد کــه موســیقی پــاپ
میپســندند .امــا ایــن واقعیــت کمــی نگــران کننــده اســت کــه
رپ ســنگین و اجتماعــی هیچکــﺲ بــا نزدیکــی بــه موســیقی پــاپ
میتوانــد آغــازی باشــد بــرای گــذار او از هنرمنــدی مردمــی بــه
ســوی هنرمنــدی مردمپســند.
بــا همــه اینهــا ایــن آهنــﮓ حــﺲ نســتالﮋیک و غریبــی را در شــنونده
برمیانگیــزد و بــه نوعــی نســلهای قدیمیتــر را بــا نســل جدیــد و
تحولطلــب امــروز آشــتی میدهــد و ایــن خــود ویﮋگــی منحصــر بــه
فــردی اســت کــه در ایــن آهنــﮓ شــنیده میشــود.
آلبــوم ﺟﻨــﮕﻞ ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ مجموعــهای از  11آهنــﮓ رپ فارســی بــا
ویﮋگیهــای نــو و گویاســت ،ماننــد رپ «زنــدان» و «قانــون» کــه
۳۵

Sampeling.
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میتــوان تکتــک آنهــا را از زوایــای مختلــﻒ نقــد و بررســی
کــرد امــا شــاید بهتــر باشــد کــه شــنوندگان آگاه هیچکــﺲ خــود نیــز
قضاوتهــای خــود را داشــته باشــند.
«مهدیــار» از جملــه موســیقیپردازانی اســت کــه در تنظیــم و تکمیــل
موســیقی ایــن آلبــوم بــا هیچکــﺲ همــکاری کردهانــد .او ســازنده و
تنظیمکننــده آثــار هیچکــﺲ اســت .آهنگســاز جــوان  18ســالهای کــه
بــا میزانهــا و ترکیببندیهــای موســیقی رپ آشناســت و همچنیــن
رابطــه تنگاتنــﮓ حســی او بــا فرهنــﮓ و آوای موســیقی ایرانــی و
شــرقی همــراه بــا قــدرت و بیــان موســیقایی خالقانــهای کــه دارد ،از
پایههــای اصلــی رپ هیچکــﺲ بــه شــمار مــی آیــد.
ریویــل ،رپخــوان ایرانــی -انگلیســیتبار ،هنرمنــد دیگــری
اســت کــه بــا هیچکــﺲ در گذشــته همکاریهایــی داشــته اســت
و در ایــن آلبــوم هــم حضــور او کامــال بــه گــوش میرســد .او از
موســیقیپردازان جــوان هیﭗهــاپ در صحنههــای رپ زیرزمینــی
لنــدن بــه حســاﺏ میآیــد کــه بــه اعتقــاد مــن همــکاری و تاثیرهــای
تجربــی او در بعضــی از آثــار هیچکــﺲ تــا حــدی موجــب تجلــی
آن نیــز شــده اســت .همــکاری ایــن رپخــوان کــه عموم ـاً بــه زبــان
انگلیســی رپ میخوانــد از دالیلــی اســت کــه رپ هیچکــﺲ را بــه
ســوی جهانیتــر شــدن ســوﻕ میدهــد.
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موســیقی رپ هیچکــﺲ ســخنان هنرمندی اســت امروزی کــه در زمان
خــود زندگــی میکنــد .او آگاه از محدودیتهــا و موقعیتهایــی
اســت کــه جامعــه ایــران در برابــر او نهــاده اســت .او از همــان ســنت و
فرهنــﮓ تغذیــه میشــود ،در آن رشــد میکنــد ،آن را بــاور دارد و
در آغــوش آن متحــول میشــود .ســروش لشــگری بــا قــدم نهــادن در
دنیــای آزاد موســیقی جهانــی و خلــق زبــان موســیقایی امــروزی کــه
بــا هنجارهــای موجــود جامعــه شــهری ایرانــی همخوانــی دارد ،نقــش
آینــهای را بــرای انعــکاس زمانــه نســل خــود و حقــوﻕ پایمــال شــده
آن ایفــا میکنــد.
هیچکــﺲ هنرمنــدی مردمــی و دگراندیــش اســت ،زیــرا در روزگار
آشــفته مــا ،زمانــی کــه عقایــد ایســتا جایــی بــرای رشــد و آگاهــی و
پیشــرفت اجتماعــی نمیگذارنــد ،او برمیخیــزد و زبــان و وجــدان
آگاه نســل خــود میشــود .او بــا بهرهگیــری از زبــان آزاد هیﭗهــاپ
بــه جــای تخریــب آنچــه باقــی مانــده اســت از آن پاســداری و خــالف
جهــت جریــان رایــﺞ عوامپســندانه روز حرکــت میکنــد .هیچکــﺲ
بــدون شــک در دوره نابــودی ارزشهــای انســانی و آداﺏ برتــر
پارســی ســنت شــکن اســت ،زیــرا حافــﻆ تــه ماندههــای آن اســت.
او در ایــن راه تنهــا نیســت (نصیــر مشــکوری ،در ســﭙتامبر  2007در
مجلــﺔ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴــﻦ منتشــر شــده اســت).
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مــن ترجیــح میدهــم نکاتــی را دربــاره هیچکــﺲ فهرســتوارد
بگویــم و بــه همیــن بســنده کنــم:
 )1واژه «هیچکــﺲ» بــا فرهنــﮓ رپ نوعــی تضــاد دارد؛ مبنــای
شــخصیتپردازی در رپ معمــوال شــاﺥ و شانهکشــی اســت کــه
بــا ادعــا و رو کــم کنــی شــروع میشــود ،در حالــی کــه هیچکــﺲ
خــودش را انــکار میکنــد .او از شــهر دفــاع نمیکنــد ،بلکــه آن را
دارای وضــﻊ بیمارگونــه میدانــد و امیــدوار اســت یــک روز خــوﺏ
بیایــد .ولــی او وضــﻊ شــهر را گــزارش میکنــد و گــزارش او از شــهر
گــزارش روشــنفکر آگاه اســت .یعنــی کســی کــه از نظر ﻇاهری شــبیه
بچههــای کــﻒ خیابــان اســت امــا بــه وضــﻊ شــهر آگاه اســت .بــرای او
شــهر یــک واقعیــت اســت؛ واقعیتــی پــر از تبعیــﺾ و خشــونت .شــاید
خشــونت در چهــره هیچکــﺲ و صــدای او بــه نوعــی واکنــش حفــﻆ
خــود در فضایــی ﻇالمانــه اســت .هیچکــﺲ تقریبــا هیــچ قضاوتــی
نمیکنــد .برخــالف شــاهین نجفــی از آفتابــه بــه گردنهــا دفــاع
نمیکنــد و اتفاقــا شــهری کــه نشــان میدهــد شــهری اســت کــه در
حاشــیه قــرار دارد .او بــه نمایــش شــهروندان حاشیهنشــین میپــردازد.
برخــالف فیلمهــا و موســیقی خیابانــی ،در کلیﭗهــای هیچکــﺲ مــا
هیــچ کــﺲ جــز خــودش و اعضــای گروهــش را نمیبینیــم.
 )2در فرهنــﮓ شــیعی ایرانــی کــه در نــگاه هیچکــﺲ خــون آریایــی
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هــم در آن هســت و قمــه هــم ســروکلهاش پیــدا میشــود ،هیچکــﺲ
بــه معنــای انــکار خــود بــه معنــای یکــی مثــل بقیــه اســت .او از شــیوه
نادیــده انگاشــته شــدن اســتفاده میکنــد و بیشــتر از همــه دیــده
میشــود .بــزرگ بــودن بــه معنــای هیــچ بــودن و هیــچ بــودن در
مقابــل شــهری بــزرگ کــه نمیگــذارد تــو کســی باشــی .هیچکــﺲ
اولیــن رپــر ایرانــی اســت کــه تیــﭗ و ﻇاهــرش کامــال ترجمــه شــده و
زبــان ملــی گرفتــه اســت .از بــاالی شــهر نیامــده کــه در جنــوﺏ شــهر
نقــش پابرهنــه بــازی کنــد ،بلکــه بــه مــا میگویــد یکــی از آدمهــای
معمولــی شــهر اســت.
 )3هیچکــﺲ از فرمهــای شــناخته شــده هیﭗهــاپ اســتفاده
نمیکنــد ،نــه معتــرﺽ وضــﻊ سیاســی اجتماعــی اســت ،گرچــه از
وضــﻊ راضــی نیســت ،نــه عضــو گنــﮓ اســت و بــا نوچههایــش پــوز
بقیــه را میزنــد .نوعــی روشــنفکر جدیــد اســت ،روشــنفکری کــه
شــهر را گــزارش میکنــد امــا گــزارش بــا مشــارکت اســت .او اگــر
شــکایتی هــم دارد ناشــی از اختــالف او بــا خداســت .او از اینکــه چــرا
کل وضعیــت چنیــن اســت شــکایت دارد .فحــاش نیســت ،پــردهدر
نیســت ،در شــهری کــه میلیونهــا تــن معتــاد هســتند او معتــاد نیســت.
طرفــدار دزدهــا نیســت ،بــا آنهــا هــم جنــﮓ نــدارد .دعــوای او بــا
«جنــگل آســفالت» اســت؛ یکــی از روشــنفکرانهترین تعابیــر بــرای
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شــهر.
 )4گزارشــگران هنرمنــد اعــم از فیلمســاز و نقــاش و روزنامهنــگار
معمــوال از بیــرون از وضعیــت شــکایت میکننــد ،خودشــان جزئــی از
مشــکل یــا بخشــی از درد نیســتند ،امــا هیچکــﺲ چنیــن اســت؛ نــه بچه
سوســولی اســت کــه بــا نشــان دادن فاحشــهها قــرار اســت غریبههــا را
از فاجعــه آگاه کنــد نــه بــه شــهری کــه هســت افتخــار میکنــد .او بــا
زبــان خیابــان گــزارش میکنــد و گــزارش او هــم بــه ریتمــش کامــال
مینشــیند .گاه احســاس میکنــی ســرگردان اســت .آیــا او بــه مقابلــه
بــا دشــمن مــیرود و کشــته میشــود ،یــا بــه یــک روز خــوﺏ فکــر
میکنــد؟ آیــا روز خوبــی کــه میآیــد مشــکل او را حــل خواهــد
کــرد؟ مشــکل او تبعیــﺾ و بیعدالتــی اســت نــه ﻇلــم و نداشــتن
آزادی .او نمیخواهــد بــه کالنتــر شــلیک کنــد ،نمیخواهــد روی
ماشــین پولدارهــا خــط بینــدازد .او ناراحــت اســت؛ تنــش میخــارد و
میخواهــد واکنــش نشــان دهــد.
 )5آیــا هیچکــﺲ نمونــه یــک لمﭙــن اســت؟ چنیــن فکــر نمیکنــم.
اولیــن نشــانه لمﭙــن ســرگردانی و عــدم آگاهــی اوســت ،در حالــی کــه
هیچکــﺲ آگاه اســت .لمﭙــن تســلیم قویتــر اســت و بــه ضعیﻒتــر
زور میگویــد .لمﭙــن شــدچار بیارزشــی اســت ،در حالــی کــه
هیچکــﺲ اینهــا نیســت .او حتــی از وضــﻊ شــخصیاش هــم ناراضــی
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نیســت .او از موقعیــت عمومــی ناراضــی اســت .شــاید بــه گونــهای از
زنــدان اجتمــاع و زنــدان جغرافیــا ناراحــت اســت.
 )6هیچکــﺲ بهشــدت ایرانــی اســت .ایرانــی بــهروز اســت .او ایرانــی
شــمارهدار و تاریــﺦدار اســت .کشــور را نــه بــرای بعدهــا کــه خــوﺏ
خواهــد شــد میخواهــد ،نــه بــرای قبــال کــه خــوﺏ بــوده اســت .او
حتــی مثــل شــاهین نجفــی و رپرهــای همانند او چســنالههای سوســولی
هــم نمیکنــد .او میدانــد کــه جغرافیایــش کجاســت؛ ممکــن اســت
از محلــی کــه هســت راضــی نباشــد ،ولــی میدانــد کجاســت .شــاید
از ایــن نظــر او موجــودی منحصــر بــه فــرد اســت.
ﺯبان رکیﻚ در موسیقی هیﭗهاپ ایران

زبــان رکیــک از مشــکالت رپخوانــی رســمی در ایــران بــوده
و هســت ،اگــر بنــا باشــد کار رپ بــه شــکلی جــدی شــود کــه بــه
موقعیــت معمــول خــودش در جهــان نزدیــک شــود ،طبعــا فحاشــی
و شــاﺥ و شــانه کشــیدن و اســتفاده از الفــاﻅ رکیــک در آن جــا
خواهــد داشــت ،اگرچــه گاه در بهتریــن کارهــای رپ معاصــر
ایــران کــه از اغلــب گونههــای دیگــر هنــری موســیقی بــه اعتــراﺽ
نزدیــک شــدند ،متــن رپنوشــته بــدون الفــاﻅ رکیــک بــا تــوان و
قــدرت نوشــته شــد و بســیار هــم موفــق بــود .نکتــه اینکــه همزمــان بــا
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شــکلگیری رپ در ایــران در دهــه هفتــاد و هشــتاد زبــان مخفــی در
اغلــب خردهفرهنﮓهــای ایــران بخصــوﺹ در میــان جوانــان رایــﺞ
بــود و زبــان رایــﺞ گفتوگــوی شــهری بــه شــمار میآمــد.
توجــه کنیــم کــه اگــر یــک فرانســوی بــرای تقلیــد از هیﭗهــاپ
آمریکایــی بایــد فحــش را بــه فرهنﮓ خیابانی بکشــاند ،مــا در فرهنﮓ
کنونــی فارســی بــه طــور عــادی فحــش را اســتفاده میکنیــم و تنــوع
و گســترش آن بهحــدی اســت کــه کامــال تخصصــی شــده اســت.
بــه نظــر مــن هیﭗهــاپ بــه دالیــل مختلــﻒ اجتماعــی موفقتریــن
شــیوه موســیقی متفــاوت غربــی اســت کــه در ایــران موفــق میشــود.
نخســت اینکــه :رجزخوانــی و روکــم کنــی بــه عنــوان بخشــی از
فرهنــﮓ هیﭗهــاپ اصــوال بخــش مهــم فرهنگــی ماســت .دوم اینکــه:
فحاشــی در ایــران بخشــی بســیار مهــم ،متنــوع و چنــد الیــه در انــواع
فرهنﮓهــای ماســت .ســوم اینکــه :فرهنــﮓ کوچــه و فرهنــﮓ خیابان
در ایــران از واژههــا و زبــان مخصــوﺹ خــود اســتفاده میکنــد کــه
در بســیاری مــوارد حتــی آهنگیــن هــم هســت و شــکل هنــری هــم
دارد .چهــارم اینکــه :حاشیهنشــینی از مســائل واقعــی زندگــی شــهری
در ایــران اســت .در طــول  50ســال گذشــته بــه طــور دائــم  45درصــد
کل جامعــه از روســتا بــه شــهر منتقــل شــده و همیشــه حلقــهای بــزرگ
در اطــراف همــه شــهرها (بــا توجــه بــه نظریــه پــارک) خردهفرهنــﮓ
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حاشیهنشــینان را حمــل میکردنــد .پنجــم اینکــه :اصــوال اگــر در
آمریــکا یــا فرانســه حاشیهنشــینان بــرای ورود بــه حــوزه هنــر رســمی
و مــورد حمایــت ،بایــد تــالش خاصــی بکننــد تــا موفــق شــوند ،و
اصــوال اخــالﻕ سیاســی و تفکــر اغلــب هیﭗهاپخوانهــای جهــان
ضدیــت بــا ســرمایهداری و پولدارهاســت ،در ایــران ایــن تفکــر خــود
حکومــت اســت .بــه همیــن دلیــل اگــر بچــه سوســولی هیﭗهــاپ
بخوانــد و ادای پابرهنههــا را دربیــاورد ،ممکــن اســت دولــت بــا او
مشــکل پیــدا کنــد ،امــا اگــر هــر کســی از هیﭗهاپخوانهــا همــان
حرفهایــی را در ایــران بزننــد کــه بــه طــور طبیعــی میزننــد ،مشــکلی
ایجــاد نخواهــد شــد .در ایــران اعضــای حکومــت بســیار بیادﺏتــر و
رکیکتــر از گروههــای هیﭗهــاپ حــرف میزننــد.
در حقیقــت میشــود گفــت کــه هیﭗهــاپ ایــران در واقــﻊ زمینهســاز
ورود زبانــی ُرک و صریــح در موســیقی مردمپســند ایــران شــد .ایــن
رویکــرد بیانگرایانــه در وصــﻒ هرآنچــه در زندگــی جامعه شهرنشــین
ایــران میگــذرد موجــب خلــق آثــاری محبــوﺏ و مانــدگار شــد .در
واقــﻊ فــن رپنویســی و رپخوانــی تحولــی در فرهنــﮓ مردمپســند
ایــران ایجــاد کــرد و بــرای اولیــن بــار موســیقی مردمپســندی در تاریﺦ
موســیقیهای ایرانــی بــه وجــود آمــد کــه نــه فقــط مــورد پســند اقشــار
متنــوع و گســتردهای از جوانــان اســت ،بلکــه مســتقیم برآمــده از زبــان
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معاصــر نســل جــوان اســت.
نﺼیر مﺸﻜوری» :فﺤﺶ بدهیم به ﺟای ایﻨﻜه آدم بﻜﺸیم«

یــک نظریــه معتقــد اســت :جنبــش موســیقی و شــکلگیری
خردهفرهنــﮓ هیﭗهــاپ در آمریــکا وســیلهای شــد بــرای نجــات
یــک نســل؛ یعنــی خالقیــت و موســیقی جایگزیــن خشــونت و
خالفــکاری شــد و ایــن موســیقی کــه هیﭗهــاپ نــام گرفــت
رســانهای بــرای روایــت موضوعــات روزمــره ایــن جوانــان شــد .از
ســوی دیگــر میــان مناطــق حومــه و فقیرنشــین ،زبانــی از اصطالحــات
و اشــارات رواج پیــدا کــرد؛ آنــان از درون زندگــی آلــوده و شــرایط
غیرانســانی کــه داشــتند هویتــی نویــن و گویــش ویــﮋه خــود را
ســاختند . ...بیشــترین موضوعــات ایــن گرایــش در هیﭗهــاپ ایــران
رجزخوانیهــای تحقیرآمیــز میــان رپ خوانــان از مناطــق مختلــﻒ
تهــران و فحاشــیهای رکیــک بــا لحــن و بیانــی ناهنجــار ،غیــر اخــالﻕ
و ضــد معیارهــای پســندیده رایــﺞ جامعــه ســنتی و مذهبــی ایــران بــود
و در مــواردی روابــط جنســی میــان زن و مــرد و مهمانیهــای پنهــان
را روایــت میکــرد .امــا بیانگــر روابــط اجتماعــی بــود کــه در کوچــه
بــازار و خیابــان میــان عــام مــردم بــه طــور روزمــره زندگــی میشــد.36
۳۶

 .ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺯﺑﺎﻥ ﺭﮐﯿﮏ ﻭ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﻨﺠﺎﺭﮔﺮﯾﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﯿﭗ ﻫﺎﭖ ﺍﯾﺮﺍﻥ« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺼﯿﺮ
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ﺯدباﺯی :داداﺵ! مﻦ ﺧودم ایﻨﻜاره ام!

بهــزاد بلــور گزارشــگر ﺑــﻰ ﺑــﻰ ﺳــﻰ در مصاحبهای بــا زدبازی پرســید:
«شــما اولیــن گروهــی بودیــن کــه فحــش رو تــوی آهنﮓهــای رپ
37
ایرانــی آوردیــن .چطــور شــد ایــن کار رو کردیــن؟»
مهــراد هیــدن گفــت« :فحــش جــزو فرهنــﮓ موســیقی رپــه! وقتــی
شــما بــا کســی دعــوات میشــه دیگــه بــر نمﻲگــردی بگــی «بــیادﺏ
چــرا ایــن کار رو مﻲکنــی؟ دیگــه دوســتت نــدارم!» ایــن جــوری کــه
نمﻲشــه! فحــش یــک جــور رو راســت بودنــه .بــه نظــر مــن همــه بایــد
یــاد بگیــرن کــه خودشــون باشــن ».ســهراﺏ  MJهــم اضافــه کــرد:
«مــن خــودم ایــن کاره هســتم! بــه نظــر مــن فحــش در ایــران فقــط
تــوی محیــط خانــواده بــده! ولــی هــر کســی تــوی محیــط مدرســه بــره
و ببینــه ،متوجــه مﻲشــه کــه فحــش مثــل نقــل و نبــات از دهــن بچههــا
مــﻲآد بیــرون و کســی بــراش مهــم نیســت و دیگــه اون زشــتی قــرن
پیــش رو هــم از دســت میــده .جــدا از فرهنــﮓ رپ غربــی ،تــوی
فرهنــﮓ خــود مــا« ،ایــرج میــرزا» تــوی شــعرهاش خیلــی حرفهــای
رکیکــی مــیزد و فحــش مــیداد .پــﺲ نشــون مــیده فحــش تــوی
ادبیــات مــا بــا وجــود اینکــه زشــته و همــه جــا نبایــد بــه کار بــرده
ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ) ۳۰ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ  .(۱۳۹۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ
۳۷

 .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺑﻠﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﺩﺑﺎﺯﯼ )ﺟﻤﻌﻪ  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ

.(۱۳۸۵

642

سید ابراهیم نبوی

آوازهای زیرزمین

بشــه ،وقتــی بــا هنــر آمیختــه بشــه جلــوه بهتــری پیــدا بکنــه ».و ســامان
ویلســون از گــروه زدبــازی چنیــن نتیجــه گرفــت« :رپ اصــال دربــاره
صحبــت عامیانــه اســت .یعنــی همــون صحبتهایــی کــه تــو روز آدم
بــا دوســتاش میکنــه و فحــش یــک قســمت از اونــه!»
رﻭیل» :رپر باید هﻤون ﻃور که با مادرﺵ حرﻑ میﺯنه رپ بخونه«

رویــل (مهــرک گلســتان) ،پســر کاوه گلســتان ،از رپخوانــان
ایرانیتبــار مقیــم انگلیــﺲ و از یــاران هیچکــﺲ دربــاره رابطــه زبــان
خیابانــی در موســیقی هیﭗهــاپ میگویــد ...« :38اگــر یــک ســری
مــردم تــوی جامعــه ایــن جــوری (رکیــک) صحبــت میکنــن...
نشــون مــیده کــه یــه چیــزی تــوی جامعــه درســت نیســت ...مــن
همیشــه ســعی میکنــم کلماتــی کــه خــودم بــه طــور طبیعــی اســتفاده
میکنــم تــو رپــم اســتفاده کنــم .مــن اعتقــاد دارم یــه رپــر اون جــوری
کــه بــا مــادرش صحبــت میکنــه بایــد رپ بخونــه ...اگــر واقع ـاً بــا
مــادرت ایــن جــوری حــرف میزنــی بیــا و رپــت رو هــم ایــن جــوری
بخــون ...میدونــی ...ببیــن! اَدا درآوردن درســت نیســت ...اگــه یکــی
فکــر میکنــه چــون رپــر هســت بایــد بیشــتر خیابونــی صحبــت کنــه،
بــه نظــر مــن یــارو احمقــه ...تــو هیﭗهــاپ بایــد خــودت باشــی...
۳۸
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اون جــوری کــه هســتی صحبــت کــن ...اگــر هــم بچــه مثبــت هســتی
همــون جــوری صحبــت کــن ...بیشــتر بــرات احتــرام قائلــم». . .
مسﻌود کوﺛری» :اﺻوﻻ ﺯبان رپ ﺧﺸﻦ است«

دکتــر مســعود کوثــری اســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــﻲ دانشــگاه
تهــران ،در مقالــه «موســیقی زیرزمینــی در ایــران» کــه در مجلــه
اینترنتــی ﻫﻔــﺖ ﺳــﻨﮓ منتشــر شــد ،نوشــته اســت« :39موســیقی رپ،
نظیــر راک ،بخشــی از موســیقی زیرزمینــی ایــران بــه شــمار میآیــد.
امــا ،بیــش از راک توجــه نوجوانــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
بــه طــوری کــه خواننــدگان و نوازنــدگان رپ از میانگیــن ســنی حتــی
پایینتــری نیــز برخــوردار هســتند .عــالوه بــر آن ،اگــر چــه موســیقی
راک نیــز وجــه اعتراضــی و انتقــادی دارد ،امــا زبــان رپ از تنــدی
و خشــنی خاصــی برخــوردار اســت کــه در راک یافــت نمیشــود.
صراحــت لهجــه و رکگویــی چنــان در رپ بــا موســیقی درآمیختــه
اســت کــه گویــی ایــن کالم اســت کــه بــر موســیقی ســلطه دارد .دقیقاً
بــه همیــن دلیــل رپ را یــک جــور ریتمیــک حــرف زدن میداننــد
کــه بــه کمــک زبــان خیابانــی صــورت میگیــرد .کالم تاثیرگــذار
بخــش مهــم هــر آهنــﮓ رپ بــه شــمار مــی رود».
۳۹

 .ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﻮﺛﺮﯼ ،ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ) ۳۰ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ .(۱۳۹۰
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شاهیﻦ نﺠﻔی :برای مسوﻭﻻن ایرانی هرچه ﻏیردیﻨی است رکیﻚ
است

شــاهین نجفــی رپخــوان ایرانــی دربــاره زبــان رکیــک در بیــان
ناهنجاریهــا در فرهنــﮓ و موســیقی هیﭗهــاپ میگویــد« :در
فرهنــﮓ شــفاهی هــر جامعــه  -رکیــک  -را بــه تناســب ســقﻒ
فرهنگــی همــان جامعــه میســنجند .امــا در هنــر هیــچ ســقفی
نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد .یعنــی آنچــه کــه در هنــر اتفــاﻕ
میفتــد لزوم ـاً بازتــاﺏ عینــی و نَــرم روزمــره جامعــه نیســت . ...بــرای
مســووالن ایرانــی هرچــه غیردینــی و ســنتی اســت رکیــک اســت ،بــا
اینکــه ادبیــات سیاســی خودشــان نیــز ایــن رکیــک بــودن را حمــل
میکنــد .ایــن همــان اســتفاده نابجــا از کلمــات اســت ،یعنــی یــک
سیاســی نمیتوانــد بــا زبــان کوچــه حــرف بزنــد .زبــان سیاســت بایــد
زبــان فنــی باشــد .جــز ایــن میشــود زبــان پروپاگاندایــی و لمﭙنیســم
40
سیاســی .امــا همیــن زبــان در زبــان روزمــره طبیعــی اســت».
هیﭽﻜﺲ» :ما رپ فارسی رﻭ نﻤیﺧوایم مﺜل رپ ﻏرب بﻜﻨیم«

هیچکــﺲ از آن دســته رپگویــان اســت کــه از کاربــرد زبــان رکیک
و بیپــرده در رپنوشــتههایش از ســرآغاز دوری میجســت و معتقــد
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اســت کــه ایــن رویکرد بــا فرهنــﮓ اجتماعی ایرانــی همخوانــی ندارد.
او در رپآهنﮓهایــش از گویــش خــرده فرهنــﮓ لوطیگــری بــا
رفتــاری خیابانــی بهــره میگیــرد و محتــوای رپنوشــتههایش بیشــتر
موضوعــات روابــط اجتماعــی و روایــت شــرایط و زندگــی شــهری
جوانــان اســت .امــا از فحــش و کالم رکیک در آثارش خبری نیســت.
جالــب توجــه اســت کــه پیــروی او از خــرده فرهنــﮓ لوطیگــری و
جاهلــی ،و همزمــان پایبنــدی وی بــه هنجارهــای رســمی حاکــم بــر
جامعــه گویــای تناقضــی اســت کــه برآمــده از فشــار زیــاد فرهنــﮓ
حاکــم اجتماعــی و خــط قرمزهــای موجــود در جامعــه اســت .او در
ســالهای آغازیــن فعالیتــش در پایــگاه اینترنتــی شــبکه اجتماعــی
ُﺍﺭﻛﺎﺩ در صفحــه رپ فارســی و هیﭗهــاپ 41در پبغامــی بــرای دیگــر
رپخوانــان گذاشــت ...« :در مــورد فحــش هــم بایــد بگــم ،مــا رپ
فارســی رو نمیخوایــم مثــل رپ غــرﺏ بکنیــم ...رپ مــا بایــد فــرم
اصــالﺡ شــده رپ غــرﺏ باشــه ،و حتــی بهتــر ...اشــتباهات دیگــران رو
42
مــا نبایــد تکــرار کنیــم(». . .دهــم مــاه ژوئــن )2004

۴۱

Persian rap and hiphop .
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ساتراپ» :دری ﻭری ﺧوندن که کاری نداره«

گــروه نابغههــا شــاید از تندروتریــن و تندخوتریــن در ایــن مــوج بــود
کــه بعــد از انتشــار چنــد تــک آهنــﮓ منحــل شــد .ســاتراپ یکــی از
اعضــای ســابق ایــن گــروه چنیــن میگویــد ...« :دلیلــش ایــن بــود کــه
گروههایــی کــه کارهــای فحــشدار میســاختن زیــاد شــده بــودن ،از
گــروه زدبــازی گرفتــه تــا کســایی کــه ناشــناخته بــودن ...مــا آمدیــم
اون موقــﻊ بــه مــردم یــک شــوک وارد کردیــم ...یعنی اینکــه کارهای
قــوی ولــی بــه زبونــی کــه بیــن جوونــا رایــﺞ بــود دادیــم بیــرون... ،
چــون میدونســتیم تــوی اون ســبک کســی قویتــر از مــا نمیتونــه
کار کنــه ...و بــه یــک نــوع اون جریــان رو از بیــن بردیــم .چــون همــه
میدونســتن کــه دیگــه رو دســت اون آهنــگا نمیتونــن بســازن،
پــﺲ جریــان عــوﺽ شــد .بــرای مــا یــک نــوع مبــارزه منفــی بــود.
االن بــه خاطــر ایــن بــه اون شــکل کار نمیکنیــم کــه زندگیهامــون
کال عــوﺽ شــده ...چنــد ســاله ...کال الزم بــود اون موقــﻊ یــه کار اون
شــکلی انجــام شــه کــه بگیــم کاری نــداره َدری َوری خونــدن ...مهــم
43
چیــز دیگــهای هســت!»

۴۳
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ﺟریان مﺤافﻈهکار ،ﺟریان رادیﻜاﻝ در رپ فارسی

جریــان محافظــهکار و اخالﻕگــرا در موســیقی هیﭗهــاپ ایــران کــه
بــه رفتــار و گفتــاری تصفیــه شــده معتقــد و بــه هنجارهــای رســمی
حاکــم بــر فرهنــﮓ جامعــه پایبنــد اســت ،در مــوازات بــا گرایشــات
تنــدرو و غیراخالقــی کــه خــود را مــدام بــه خردهفرهنﮓهــای
کوچــه بــازاری ،زبــان و اخالقیــات پنهــان رایــﺞ نزدیــک میکردنــد
تــا ســالها در کنــار هــم بــه جلــو رفتنــد .ایــن دو جریــان رادیــکال
بــا مســنتر شــدن رپخوانانــش و تجربهانــدوزی آهنگســازانش
در هــم ادغــام شــد و بــه زبــان مفهومــی هیﭗهــاپ ایــران هویتــی
درونشــهری بــر آمــده از کوچــه و خیابــان دادنــد بــا ایــن تفــاوت کــه
امــروز شــمار کمتــری از رپ خوانــان نســل دوم از زبــان رکیــک و
تحقیرآمیــز در ایــن موســیقی بهــره میگیرنــد.
مﺤﻤد مﻬدی موﻻیی :تﺠارﺕ در هیﭗهاپ تﻐییر ﺟﻬاﺕ داد

محمــد مهــدی موالئــی در پاســﺦ بــه اینکه آیــا زبــان تنــد و تحقیرآمیز
اعتــراﺽ بــه فرهنــﮓ عرفــی جامعــه اســت ،میگویــد« :اگــر رپ
فارســی روزگاری صرفــا یــک ماجراجویــی نوجوانانــه بــود ،اینروزها
بــه بخشــی از صنعــت پردرآمــد ســرگرمی تبدیل شــده اســت .ورود به
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صنعــت ســرگرمی بــرای بخشــی از رپکنهــای جــوان منافــﻊ مالــی
قابــل توجهــی داشــته اســت ،آنهــا نیــز بــرای پذیرفتــه شــدن در ایــن
جریــان تغییراتــی در کارشــان ایجــاد کردهانــد .برخــی از آنهــا حــاال
بــا شــرکتهای تجــاری قرارداهــای مالــی دارنــد و کلیﭗهایشــان در
شــبکههای ماهــوارهای پخــش میشــود ،برخــی از آنهــا کنســرتهای
رســمی در خــارج از کشــور برگــزار میکننــد و برخــی دیگــر در
داخــل کشــور بهصــورت غیررســمی از طریــق اجــرای موســیقی در
مراســمهایی مبالغــی دریافــت میکننــد و بهطــور کلــی رپکنــی
بــه محلــی بــرای کســب درآمــد تبدیــل شــده اســت .ورود بــه ایــن
میــدان مســتلزم هماهنگــی بیشــتر بــا شــرایط عرفــی جامعــه بــوده کــه
برخــی از رپکنهــا بــا کمــال میــل بــه ایــن تغییــر تــن دادهانــد .در
حــال حاضــر تعــدادی از رپکنهــا هــم مثــل بخشــی از خواننــدگان
موســیقی پــاپ بــه ســتارههای فرهنــﮓ مردمپســند تبدیــل شــدهاند
44
و دیگــر چهرههــای زیرزمینــی نیســتند».
بﻬرام» :فﺤﺶ یﻚ ﻗسﻤت اﺯ فرهﻨﮓ ایرانیه ،درﻭﻍ نگیم«

در قســمت ششــم رادیــو ﺩﻳــﻮﺍﺭ کــه اولیــن رادیــوی غیرمجــاز اینترنتــی
۴۴

 .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮﻻﯾﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺯﺑﺎﻥ ﺭﮐﯿﮏ ﻭ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﻨﺠﺎﺭﮔﺮﯾﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﯿﭗ ﻫﺎﭖ

ﺍﯾﺮﺍﻥ« ،ﻫﻤﺎﻥ.
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ویــﮋه هیﭗهــاپ ایــران بــود ( 1384تــا  ،)1387برنامــهای تهیــه شــده
بــود دربــاره زبــان رکیــک در هیﭗهــاپ و جایــگاه آن در موســیقی
هیﭗهــاپ ایــران .بخشــی از ایــن برنامــه گفتوگویــی بــود میــان
احســان آتــور (از پیشــگامان بیتســاز هیﭗهــاپ ایــران) و بهــرام (از
رپخوانــان مطــرﺡ ایــران) .بهــرام در پاســﺦ بــه ایــن ســووال احســان
آتــور کــه پرســید «بــه نظــر تــو در جامعــه مــا ایــن الفــاﻅ و فحــش و
ایــن جــور چیــزا ...مطــروده؟ یــا واقعــا جزئــی از زندگــی مــا هســت؟»،
گفــت ...« :ببیــن ...یــه واژه ای هســت اینجــا کــه خیلیهــا معنــی
دقیقــش رو نمیدونــن ...واژه فرهنــﮓ ...خیلیهــا میگــن الفــاﻅ
رکیــک و فحــش تــو زبــون و فرهنــﮓ مــا جــا نــداره ...فرهنــﮓ رو
بــه مجموعــهای از رفتــار و گفتــار و کــردار مــا میگــن ...خــب وقتــی
مــن مــیآم تــو رفتــارم و حــرف زدن عادیــم ،بــا افــرادی کــه باهاشــون
صمیمــی هســتم فحــش مــیدم و بددهنــی میکنــم ...پــﺲ حتم ـاً تــو
فرهنــﮓ ایرانیهــا جــا داره دیگــه ...منــم یــه ایرانــیام دیگــه ...تــو
روابــط اجتماعــی کــه بــا دوســتامون داریــم] ،بــا[ اون راحتــی کــه در
کالم داریــم ،حتمـاً فحــش هــم تــوش جــا داره ...ایــن یــه چیــزه خیلــی
طبیعیــه ...منتهــی ایرانیهــا ...یــه فرهنــﮓ ﻇاهــری دارن ...حــاال اون
فرهنــﮓ ﻇاهــری رو اسمشــو مــیذارن سیاســت زندگــی ،یــا مث ـ ً
ال -
احتــرام  ... -در صورتــی کــه ایــن جــور حــرف زدن تــو فرهنــﮓ
مــن هســت ...مــن فقــط مــیآم ایــن رو وارد فرهنــﮓ موســیقاییم
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میکنــم ،ولــی بعضیهــا نمیکنــن و اون فرهنــﮓ ﻇاهــری رو حفــﻆ
میکنــن ...مــا قصــد داریــم اون فرهنــﮓ ﻇاهــری رو تــو موســیقی
رپ بذاریــم کنــار ...رپ یــه فرهنــﮓ عامیانــه داره ...اصـ ً
ال بــه خاطــره
همینــه کــه این قــدر محبوبــه ...چــون راحتــه ...از مردمــه برای مــردم...
یعنــی حــرف دلــه و اون چیــزی رو میخــواد نشــون بــده کــه واقعــا
هســتیم ...یعنــی اگــر میاییــم تــو صحبتهــای عامیانــه در روز کلــی
فحــش میدیــم نمیتونیــم تــو رپمــون جلــوش رو بگیریــم ،مگــر
اینکــه طــردش کنیــم ...اگــرم جلــوش رو بگیریــم یعنــی داریــم فیلــم
45
بــازی میکنیــم دیگــه». . .

۴۵
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تﺼاﻭیر فﺼل دهم
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ﻃﺮﺡ ﺟﻠﺪ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺯﯾﺮ ﻭ ﰈ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﲤﺎﻡ ﺷﻮﺩ
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ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕﺍﺵ
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ﻓﺼﻞ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ

متاﻝ ﻭ متاﻝ مترﻗی امرﻭﺯ ایران
فرﺯاد گلﭙایگانی ،متاﻝ ،راک ﻭ آﻟترناتیو

فــرزاد گلﭙایگانــی متولــد  1358در تهــران اســت .او فرزنــد «بهــزاد
گلﭙایگانــﻲ» (نقــاش و گرافیســت  )1317-1364و فارﻍالتحصیــل
رشــته گرافیــک اســت و در زمینــه هنرهــای تجســمی هــم فعالیــت
دارد .او اولیــن آلبــوم خــود (یــک) را ســال 1381تکمیــل و مجــوز
انتشــار آن را بــه عنــوان نخســتین آلبــوم رســمی و متــال ایــران دریافــت
و اولیــن کنســرت گــروه خــود را ســال  1382برگــزار کــرد .آثــار
موســیقی فــرزاد گلﭙایگانــی «متــال مترقــی ایرانــی» و «تلفیقــی» اســت و
از خصوصیــات آهنﮓهــای او میتــوان بــه اجــرای تکنیکــی گیتــار
الکتریــک (هفــت ســیم) و آکوســتیک ،اســتفاده از کوکهــای
شــرقی بــرای گیتــار آکوســتیک ،بهرهبــردن از بداههنــوازی ،اســتفاده
و تلفیــق موســیقی شــرقی ،ایرانــی و کالســیک بــا متال ،و تنــوع فضای
آهنﮓهــا در یــک آلبــوم اشــاره کــرد .فــرزاد موســیقی آلبومهایــش
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را نوشــته و اجــرا ،تنظیــم ،صدابــرداری ،میکــﺲ ،مســتر و طراحــی
جلــد را شــخصا انجــام داده اســت .گیتــار الکتریــک و آکوســتیک،
گیتــار بــاس و ویولــن را نواختــه و معمــوال بــرای ســازهای کوبــهای
و کیبــورد نــت نوشــته و بــه وســیله نرمافزارهــای کامﭙیوتــری اجــرا
کــرده اســت.
نــام آهنﮓهــای فــرزاد گلﭙایگانــی فقــط عــدد اســت .ایــن اعــداد در
واقــﻊ ترتیــب آهنﮓهــای ســاخته شــده در لیســت او هســتند .دلیــل
ایــن کار اهمیــت برداشــت موســیقایی از آهنﮓهاســت تــا برداشــتی
تحــت تاثیــر نامشــان .او عــالوه بــر آلبــوم هــای شــخصی ،بــرای
پیامهــای بازرگانــی ،بازیهــای کامﭙیوتــری ،انیمیشــن ،فیلــم کوتــاه
و غیــره نیــز موســیقی میســازد .فــرزاد گلﭙایگانــی عــالوه بــر فعالیــت
در صحنــه موســیقی غیرمتعــارف و راک ایــران ،نقاشــی هــم میکنــد
و همچنیــن گرافیســت اســت .او تــا کنــون چنــد نمایشــگاه طراحــی و
نقاشــی برگــزار کــرده اســت .یــک نظریــه در میــان هنرمنــدان هنرهای
تجســمی معتقــد اســت کــه گذاشــتن نــام بــرای اثــر باعــث اختــالل در
برقــراری ارتبــاﻁ اثــر بــا مخاطــب مــی شــود .آیــا فــرزاد گلﭙایگانــی
چنیــن فکــری میکنــد؟
طبیعــی اســت بــا توضیحــی کــه دادیــم نــام نخســتین آلبــوم او ﻳــﻚ
باشــد .آلبــوم ﻳــﻚ (بهــار و تابســتان  )1381در ســبک متــال تلفیقــی
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و بــدون کالم اســت کــه فــرزاد گلﭙایگانــی آهنﮓهــا را نوشــته و
اجــرا ،تنظیــم و صدابــرداری کــرده و حتــی طــرﺡ جلــد کار اوســت.
آلبــوم از وزارت فرهنــﮓ و ارشــاد اســالمی مجــوز دارد و از تیرمــاه
 1383توســط شــرکت «نــوای همایــون» (شــهرام) منتشــر شــده اســت.
ایــن آلبــوم بــه دلیــل مشــکالتی کــه در مرحلــه پخــش وجــود داشــت
پــﺲ از گذشــت دو ســال از ضبــط و گرفتــن مجــوز از وزارت ارشــاد
بــه بــازار عرضــه شــد.
دومیــن آلبــوم فــرزاد بــا نــام ﺩﻭ در اردیبهشــت  1384در دســت
انتشــار بــود کــه بــه دلیــل متوقــﻒ شــدن مجــوز ســرانجام در مــرداد
 1385توســط موسســه فرهنگــی و هنــری بــم آهنــﮓ منتشــر شــد.
ایــن آلبــوم کــه شــامل  11آهنــﮓ اســت ،ماننــد ﻳــﻚ متــال تلفیقــی
بــدون کالم اســت و توســط او اجــرا ،ضبــط و تنظیــم شــده و فقــط
ﺩﻭ آهنــﮓ را «کاوه همدانیــان» بــا ویلــن ســل اجــرا کــرده اســت .بــه
دلیــل بــه تعویــق افتــادن پخــش آلبــوم ﻳــﻚ ،مراحــل تهیــه آلبــوم ﺩﻭ
نیــز بــا تﺄخیــر مواجــه و ایــن کار طــﻲ دو ســال ( 1382تــا  )1383ضبــط
شــد.
ﺳــﻪ آلبــوم جدیــد فــرزاد گلﭙایگانــی پــﺲ از ســه ســال در دﻱ مــاه
 1386تکمیــل شــد .ایــن آلبــوم متــال مترقــی ایرانــی اســت و فقــط
شــامل ســه آهنــﮓ و هــر کــدام حــدود  17تــا  18دقیقــه اســت.
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گیتــار الکتریــک ،آکوســتیک ،بــاس ،آوا ،برنامهنویســی بــرای
درامــز و کیبــورد توســط فــرزاد انجــام شــده اســت .همچنیــن «آرش
جعفــری» کــوزه ،داربــوکا و دف نواختــه اســت .هماننــد آلبومهــای
پیشــین ضبــط ،تنظیــم ،مســترینﮓ و طراحــی جلــد را فــرزاد انجــام
داده اســت .از ویﮋگﻲهــای ایــن آلبــوم تلفیــق تمهــای متفــاوت بــه
همــراه تﺄثیــر قابــل مشــاهده از موســیقی ایرانــی و خاورمیانــه اســت.
نــام آهنﮓهــای ایــن آلبــوم  39 ،14و  47اســت .در ایــن آلبــوم یــک
قطعــه آهنــﮓ مخفــی 1بــه شــکل بازنــوازی از تعــدادی قطعــات راک
و متــال از بلــک ســابات ،جیمــی هندریکــﺲ ،دیــﭗ پارپــل ،کیــﺲ،2
اســالیر ،3متالیــکا ،4اوورکیــل ،5ســﭙولتورا ،6مگــدث 7و پانتــرا 8اجــرا
شــده اســت.
ﭼﻬــﺎﺭ آلبــوم چهــارم فــرزاد گلﭙایگانــی در دی مــاه  1388منتشــر
شــد .برخــالف آلبومهــای قبــل ایــن آلبــوم در ســبک متــال نیســت.
۱

 .ﺁﻫﻨﮓ ﻣﺨﻔﯽ ) ،(Hidden Trackﺗﺮﺍﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﯽ ﺩﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ

۲

Case .

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ.

۳

۴

Slayer .

Mettalica .

Overkill . ۵
۶

۷
۸

Sepultura .

Megadeth .
Pantera .
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در هیــچ یــک از قطعــات از گیتــار الکتریــک و حتــی ســاز کوبــهای
اســتفاده نشــده اســت .ترکیبســازی ایــن آلبــوم گیتــار آکوســتیک
ســیم فلــزی و نایلــون ،گیتــار رزونانــﺲ ،9گیتــار بــاس و ویولــن اســت.
از دیگــر مشــخصههای ایــن آلبــوم «تلفیقــی» تاثیرپذیــری از موســیقی
ایرانــی و خاورمیانــه و همچنیــن اســتفاده از گیتــار آکوســتیک بــا
کــوک شــرقی اســت .همــه ســازها توســط فــرزاد نواختــه شــدهاند،
نیــز در دو آهنــﮓ آخــر آلبــوم «علــی ثنایــی» (بــاس گیتــار) نواختــه
اســت.
اعﻀای گرﻭه فرﺯاد گلﭙایگانی

اگرچــه کــه اغلــب کارهــای فــرزاد گلﭙایگانــی توســط خــودش
انجــام میشــود ،گروهــی از نوازنــدگان در کنســرتهای مختلــﻒ
بــا او همــکاری کردهانــد« :علــی ثنایــی» :گیتــار بــاس ( ،)1386آرش
جعفــری :کــوزه ،داربــوکا و دف (« ،)1386ادوارد واســنیﺞ» :درامــز،
داربــوکا (« ،)1386نعیــم مســچیان» :گیتــار بــاس(« ،)1385وحیــد
ثابــت قــدم» :دف ،تبــال« ،)1385( 10ســهیل دانــش اشــراقی» :گیتــار
۹

 .ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﺍﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺪﻧﻪ ﺁﻥ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ

ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺻﺪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻣﭙﻠﯽ ﻓﺎﯾﺮ ﺷﻨﯿﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ  ۱۹۲۰ﺗﺎ  ۱۹۳۰ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
۱۰

 .ﺗﺒﻼ ﯾﺎ ﻃﺒﻼ ﺩﻭ ﻃﺒﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺩﺭ
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آکوســتیک ،11آوا(« ،)1385بهرنــﮓ بشــاش» :گیتــار بــاس (-1382
« ،)1383مهیــار وثوقــی» :گیتــار الکتریــک ،کیبــورد (،)1383-1382
«مهیــار پورحســابﻲ» :درامــز (« ،)1383-1382رضــا شــفقتی» :ســه تــار
(« ،)1383-1382امیــر جدید االســالم» :تمبــک ،دف (،)1383-1382
فــرزاد گلﭙایگانــی :گیتــار الکتریــک هفــت ســیم ،گیتــار آکوســتیک.
فــرزاد گلﭙایگانی را عموم راکبازان و طرفداران موســیقی راک ایران
میشناســند .چــه از آن دوره کــه در گــروه متــال «اَمرتــاد» مینواخــت
و چــه بعــد از آن کــه بــه طــور انفــرادی شــروع بــه آهنگســازی کــرد
و تــا امــروز شــش آلبــوم انفــرادی غیروابســته در ســبکهای متــال
ارکســترال 12و متــال مترقــی بــا رویکردهــای تجربــی و تلفیقــی ســاخته
و تنظیــم کــرده اســت .ایــن روزهــا نیــز موسســهای بــا نــام «راکســتان»
تاســیﺲ کــرده کــه خدمــات ویــﮋهای بــرای موســیقیپردازان راک
13
ایــران ارائــه میدهــد .گوشــههایی از نظراتــش را بخوانیــم:

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻮﺍﻟﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
۱۱

۱۲

۱۳

 .ﮔﯿﺘﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪﺍﯼ ﺟﺰ ﺑﺪﻧﻪ ،ﺻﺪﺍﯼ ﺳﯿﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﳕﯽﮐﻨﺪ.
 .ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮﺍﻝ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻫﺎﯼ ﻣﺘﺎﻝ.

 .ﮔﭙﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺷﺶ ،ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﺶ ﻭ ﺧﻼﻗﯿﺘﺶ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﻭ

ﻣﺘﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ .ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ ) ۹ﺧﺮﺩﺍﺩ (۱۳۹۱؛ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝﻫﺎﯼ ﻓﺮﺯﺍﺩ
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﺳﺖ.
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ﺧﻼﻗیت در موسیقی یﻌﻨی چه؟

«خالقیــت در رســیدن بــه روشــی منحصــر بــه فــرد هســت .در
آهنگســازی جــدا از تجربیــات شــخصی ،تاثیــر از موســیقیهای
موفــق قبــل یــا همزمــان بــا اثــر هــم تاثیرگــذارن .ولــی آهنــﮓ خــالﻕ
آهنگــی هســت کــه بــرای دســتیابی بــه ترکیــب زیبــا از راهحلهایــی
کــه گروههــا و آهنگســازهای دیگــه قبــال پیــدا کردهانــد اســتفاده
نکنــه و شــیوه خــودش رو داشــته باشــه .اینــو هــم بایــد اضافــه کنــم
کــه ایــن کار بــرای گروههایــی کــه فقــط بــه دنبــال جلــب شــنونده
بیشــتر هســتند روش صحیحــی نیســت .چــون بیشــک معیــار مــورد
پســند واقــﻊ شــدن در برابــر عامــه اثــر خــالﻕ بــه وجــود آوردن
نیســت .در حــال حاضــر هــم بعضــی موزیســینهای ایرانــی صرفــا در
ســبکهایی کــه پیشــتر توســط گروهــای غربــی مطــرﺡ شــده فعالیــت
میکنــن ولــی زیــاد شــنونده دارنــد و شــناخته شــده هســتن .گاهــی
فقــط اشــعار فارســی میشــن و بــه تنهــا بــه کمــک آواز فارســی
مضامیــن از نمونههــای دیگــه متمایــز میشــن و آهنﮓهــا بــدون
صــدای خواننــده همــون چیــزی هســتند کــه در نمونههــای غربیشــون
وجــود داره .ولــی مــن بــه شــخصه بــه وزن هنــری موســیقی اهمیــت
بیشــتری مــیدم .اگــر هــم اســتقبال زیــادی از کارهــام نبینــم هــم
باعــث نمیشــه معیارهــام رو تغییــر بــدم یــا کار نکنــم .همــون طــور
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کــه در طــول ایــن ســالها تــن بــه موســیقی کــه بهــش اعتقــاد نداشــتم
نــدادم .شــرایط نامســاعد بــرای موزیــک راک و متــال در ایــران بــرای
بســیاری بزرگتریــن دلیــل بــرای دســت کشــیدن از تــالش شــده،
مــن هــم مشــکالت رو خــوﺏ میشناســم و هنــوز باهــاش درگیــر
هــم هســتم ولــی مطمﺌنــم اگــر بــر فــرﺽ همــه محدودیتهــا هــم
برداشــته بشــه اوضــاع میتونــه از خیلــی لحــاﻅ بدتــر هــم بشــه .چــون
اون وقــت موســیقی تجــاری روی کل بــازار ســایه مینــدازه و بــا وجود
تعــداد زیــاد کار ،کیفیــت پایینتــر میــاد .نظــر شــخصی مــن اینــه کــه
جایــی کــه مــن زندگــی میکنــم ،ترکیــه ،چنیــن وضعیتــی داره و در
کلوپهــای راک و رســانهها کلــی گــروه دیــده میشــن کــه اکثــرا
کارهــای کلیشــهای و کــم کیفیــت دارن».
ترانهسرایی در راک ایران

«چیــزی کــه در ایــران اتفــاﻕ میفتــه بیشــتر ترانهســرایی بــه زبــان
فارســی هســت .در کل نمیشــه تنهــا بــا ملیــت و زبــان خواننــده یــا
موزیســین ،آثــارش رو معــرف موســیقی کشــورش دونســت ولــی در
عیــن حــال بهــره بــردن از موســیقی ســنتی ،بومــی و کالســیک هــم بــا
وجــود موثــر بــودن تنهــا راه شــکل گرفتــن موســیقی راک و مــدرن
معاصــر یــک کشــور نیســت .موســیقی کــه تنهــا ترانــهاش بــه زبــان
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فارســی باشــه یــا در ترکیبســازیش از یــک ســاز ایرانــی اســتفاده
شــده رو هــم ایرانــی تلقــی کــردن کمــی ســطحیه .در صورت اســتفاده
از ترانــه فارســی بایــد عناصــر زیــادی رو در نظــر گرفــت کــه کار رو
ســختتر میکنــه .اســتفاده از ســازهای ایرانــی هــم بایــد هوشــمندانه
انجــام بشــه و نیازمنــد شــناخت خــود موزیــک ایرانــی و راک هســت
و تنهــا دونســتن نوازندگــی کافــی نیســت».
فرﺯاد گلﭙایگانی دنﺒاﻝ چیست؟

«تهیــه ایــن آلبومهــا و بــه طــور کلــی وقــت گذاشــتن بــرای موســیقی
و حتــی نقاشــی بــرای مــن روال عــادی زندگیــم هســت ،تجربــه کردن
و بیشــتر یادگرفتــن بــرام الزمــه و بهــم آرامــش و احســاس رضایــت
مــیده .اگــر ایــن فعالیتهــا رو نداشــته باشــم جــای یــک چیــزی در
روزمــرهام خالــی میشــه .اوقاتــی کــه بــرای مــدت طوالنــی درگیــر
کارهــای دیگــه میشــم روزشــماری میکنــم دوبــاره فرصــت ادامــه
کارهــای شــخصیم رو پیــدا کنــم .ابایــی نــدارم بگــم کــه ازشــون
درآمــد کمــی دارم و در واقــﻊ اصــال بــرای کســب درآمــد ایــن
کارهــا رو انجــام نمــیدم .خوشــبختانه محــل درآمــد مــن کارهایــی
هســتند کــه بــا کارهــای صــرف هنــریام ارتبــاﻁ دارن .مثــل طراحــی
گرافیــک ،آمــوزش موســیقی ،یــا کارهــای آهنگســازی ،تنظیــم،
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مســترینﮓ کــه ســفارش میگیــرم .متاســفانه زیــاد شــاهد هســتم کــه
بیــن دســت اندرکارهــای موســیقی راک و متــال در ایــران هنــوز ایــن
ذهنیــت اشــتباه هســت کــه بــا تهیــه یــک آلبــوم ســتاره راک میشــن
یــا کلــی درآمــد خواهنــد داشــت ،در صورتــی کــه همــه در هــر
ســطحی احتیــاج بــه کار زیــاد و تجربــه داریــم و هرچــه بیشــتر کار
کنیــم متوجــه میشــیم بیشــتر نیــاز بــه آموختــن داریــم و اصــال بــه
دنبــال ســتاره شــدن بــودن اشــتباه هســت .حتــی اگــر یــک نفــر واقعــا
ســتاره موســیقی بشــه ولــی هدفــش بــه جــای ســاختن موســیقی بــا
ارزش تنهــا مرکــز توجــه قــرار گرفتــن باشــه ممکنــه بهراحتــی اون
موقعیــت رو هــم از دســت بــده یــا میتونــه بــه شــرایطی برســه کــه
حتــی ســتاره بــودن بهــش ضربــه بزنــه و از لحــاﻅ هنــری یــا اجتماعــی
نــزول کنــه».
فــرزاد گلﭙایگانــی مدتــی اســت مقیــم ترکیــه شــده اســت .او از ایــران
خــارج شــده تــا امنیــت فکــری داشــته باشــد و بــه اروپــا نرفتــه تــا
بــه ایــران نزدیــک باشــد .دو ســال اســت در ایــن کشــور زندگــی
میکنــد .البتــه ترکیــه هــم بــه قــول فــرزاد مشــکالت خــودش را
دارد ،و گاه ایــن مشــکالت بســیار شــبیه ایــران اســت .البتــه خــودش
فکــر میکنــد روال زندگیــش شــبیه ایــران اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه
مشــغله فکــری و درگیریهایــش کمتــر اســت .اغلــب در خانــه بــه
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فعالیتهــای گرافیکــی و موســیقی میپــردازد و تدریــﺲ میکنــد.
بــهزودی آلبــوم ﺷــﺶ تمــام میشــود و ایــن بــرای او کــه آلبومهایــش
بــه لحــاﻅ مالــی دیربــازده اســت ،اوضــاع را ســخت میکنــد.
چگونه میشود با ترکها کار کرد؟

«از وقتــی کــه بــه ترکیــه اومــدم پیگیــر آمــاده کــردن گروهــم بــودم و
تــا بــه حــال بــا تعــدادی از موزیســینهای ایرانــی و تُــرک کار کــردم،
ولــی متاســفانه بــا وجــود عالقــه اونهــا بــه کارکــردن بــا مــن ،هــر بــار
بعــد از چنــد وقــت تمریــن گــروه رو تــرک کردنــد و من مجبور شــدم
دوبــاره بــه دنبــال یــک نفــر جدیــد باشــم .خصوصــا بــا موزیســینهای
ترکیــه وارد یــک پــروژه جــدی شــدن خیلــی ســخت هســت .اکثــرا
فقــط بــه بازنــوازی و پــول درآوردن از اجراهــای کوچــک فکــر
میکننــد .وقــت گذاشــتن بــرای تجربــه جدیــد ،تمریــن ،کنســرت،
انتشــار آلبــوم یــا حتــی اجــرای خــارج از کشــور براشــون بیاهمیــت
هســت و کال انگیــزهای کــه معمــوال مــا موزیســینهای متــال ایــران بــه
دلیــل محدودیــت داشــتیم رو ندارنــد .در طــول دو ســال گذشــته در
صورتــی کــه گروهــم آمــاده بــود میتونســتم از خیلــی موقعیتهــا
اســتفاده کنــم و در اجراهــای گروهــم پیشــرفت بــه وجــود بیــارم،
ولــی بــه دلیــل احســاس مســوولیت نکــردن بقیــهی اعضــا تمــام اون
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موقعیتهــا رو از دســت دادم .اگــر داخــل ایــران بــودم راحتتــر
میتونســتم بیــام ترکیــه و کنســرت بــدم ،همــون طــور کــه پنــﺞ ســال
پیــش ایــن کار رو کــردم ولــی در حــال حاضــر بــا وجــود اینکــه
اینجــا زندگــی میکنــم ایــن کار بــرام ســختتر هســت .بــه هــر
حــال تمریــن رو بــرای اجــرا ادامــه مــیدم .بــرای آمــاده شــدن گــروه
و عــادت بــه خونــدن در حیــن ســاز زدن یــک تعــدادی آهنــﮓ رو
بــرای بازنــوازی انتخــاﺏ و تــا حــد زیــادی آمــاده کــردم .مــن حــدود
 18ســال هســت کــه ســاز میزنــم ولــی ســابقه زیــادی بــرای ســاز
زدن بــه همــراه خونــدن نــدارم ،بــرای همیــن مدتــی روی ایــن مــورد
کار کــردم و حــاال تواناییــش رو دارم .همچنــان بــار موســیقی بــدون
کالم در آهنﮓهــای بعــدی مــن بیشــتر خواهــد بــود ولــی بــه احتمــال
زیــاد آلبــوم بعدیــم در بخشهایــی بــا آواز همــراه هســت .تصمیــم
دارم آهنﮓهایــی کــه بازنــوازی کــردهام رو هــم یــا بــه شــکل یــک
آلبــوم مجــزا و یــا در کنــار آلبــوم یــا آلبوهــای بعــد اضافــه و منتشــر
کنــم».
علی عزیزیان ﻭ گرﻭه هﺸت

علــی عزیزیــان بــه قــول خــودش ایــن بــازی هیجانانگیــز را از
ســالهای اصالحــات ( )1377آغــاز کــرده .میگویــد« :میخواســتیم
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موزیــک بزنیــم ببینیــم چطــوری یــه؟» بعــد میخنــدد و میگویــد:
«چشــم بــاز کــردم دیــدم از اون بــه بعــد تمــام زندگیــم رو صــرف
موســیقی کــردم ».او از اینکــه توانســته بخشــی از بهتریــن کارهایــش
14
را در ایــن آلبــوم جمــﻊ و منتشــر کنــد ،خوشــحال اســت.
ترانــه «مدرســه» از بهتریــن قطعــات موســیقی از نظــر شــعر ،موزیــک
و شــیوه ترانهخوانــی اســت کــه توســط علــی عزیزیــان بــرای گــروه
هشــت انجــام شــده اســت .در بخشــی از ایــن ترانــه آمــده اســت:
اون بــه کفشــامون نــگاه کــرد /دســتامون رو از هــم جــدا کــرد /اون بــه
عشــقامون میخندیــد /مثــل کســی کــه تــو آتیــش میرقصیــد /اون
همــه چیــز و بمــا یــاد داد /آرزوهامــون و کشــت و بــه بــاد داد /اون مــا
رو بخشــید و دعــا کــرد /مــا رو کــور تــوی نــور رهــا کــرد ... /مثــل من
تــو رم خــوردت کــردن /مثــل مــن تــو رم تنهــا گذاشــتن /مثــل مــن تــو
رم دســتاتو بســتن /مثــل مــن تــو رم دلتــو شکســتن. . .
موســیقی یــادآور ترانــه «خشــتی دیگــر در دیــوار» آلبــوم دیــوار پینک
فلویــد اســت .مضمــون مدرســه و لــه کــردن اســتعداد و تواناییهــای
بچههــا در سیســتم ســنتی مدرســه در ترانــه «مدرســه» بــه بهتریــن
شــکل آمــده و اتفاقــا اینجــا جایــی اســت کــه اقتبــاس کــردن یــا
۱۴

 .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻭ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﺳﺖ .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯼ ﻧﺼﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮﺭﯼ

ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰﯾﺎﻥ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺸﮑﻦ )ﺍﺳﻔﻨﺪ .(۱۳۸۹
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برداشــت کــردن معنــا میدهــد .سیســتم مــدارس دهــه  1360کــه همــه
ایــن بچههــا پــرورده آن سیســتم بودنــد مــورد اعتــراﺽ قــرار گرفتــه
اســت.
علــی عزیزیــان دربــاره ســاختن ایــن قطعــه میگویــد« :خیلــی دلــم
میخواســت بلــد بــودم کــه تصمیــم بگیــرم راجــﻊ بــه یــه موضوعــی
آهنــﮓ بســازم و ایــن کار رو هــم بکنــم .امــا متاســفانه یــا خوشــبختانه
بلــد نیســتم .در نتیجــه تمــام آهنﮓهایــی کــه از مــن میشــنوین هــر
کــدوم در شــرایط خاصــی از زندگــی مــن ســاخته شــده کــه گویــای
اون تجربــه یــا حــﺲ خــاﺹ مــن بــوده .در واقــﻊ ایــن آلبــوم میتونــه
زندگینامــه یــا دفتــر خاطــرات مــن بــه حســاﺏ بیــاد .در مــورد ایــن
آهنــﮓ هــم خیلــی خــوﺏ یادمــه کــه اولیــن انگیــزهاش از کجــا
شــروع شــد .داشــتم از ســازمان نظــام وﻇیفــه بــر میگشــتم خونــه،
چنــد ماهــی میشــد کــه هــر روز میرفتــم اونجــا بــرای انجــام کارای
معافیتــم ،الزم بــه توضیــح نیســت .هرکســی گــذارش اون طرفهــا
افتــاده خــوﺏ میدونــه چــی میگــم ،هرکــی هــم نــه ،خــوش بــه
حالــش! خالصــه تــوی راه برگشــتن بعــد از یــه روز بلنــد بینتیجــه
دیگــه ،پــر از توهیــن و تحقیــر و بینظمــی ،نظــرم بــه صــدای
افکتــی جلــب شــد کــه تــوی آهنگــی کــه داشــتم گــوش میکــردم
میشــنیدم ،گفتــم بــرم خونــه ایــن افکــت رو امتحــان کنــم کــه آخــر
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همــون شــب آهنــﮓ «مدرســه» ضبــط شــده و آمــاده بــود .ایــن آهنﮓ
در مــورد مدرســهای هســت کــه هــر روز تــوش زندگــی میکنیــم.
جایــی کــه بــر اســاس بیاهمیتتریــن چیزهــا قضــاوت میشــی،
بــه بیمعنیتریــن گناههــا محکــوم میشــی و در نهایــت نــه تنهــا
راهــی بهــت نشــون داده نمیشــه ،بلکــه طــوری روحــت رو بــه
تمســخر میگیــرن کــه دیگــه حتــی خــودت هــم تــوان جســتوجو
کــردن بــرای حقیقــت رو نخواهــی داشــت و ایــن مدرســه تنهــا بــه
اون کالسهــای تاریــک بــا المﭗهــای مهتابــی و زمیــن ســرامیک...
بــا اون ناﻇمهایــی کــه هــر روز انــدازه موهاتــو ســانت میکنــن و از
رنــﮓ شــلوارت ایــراد میگیــرن محــدود نمــی شــه ،کمکــم اونــو
همــه جــا میتونــی ببینــی ،تــوی خیابــون ،تــوی پــارک ،تــوی پیتــزا
فروشــی و( ». . .دقیقــا ماننــد تصویــر مدرســه در موســیقی «دیــوار»
پینــک فلویــد).
عزیزیــان دربــاره درونمایــه و فلســفه اعتــراﺽ چنیــن فکــر میکنــد:
«ســالها تــالش کردیــم تــا کﭙــی خوبــی از نمونههــای راک غربــی
ارائــه بدیــم ،در صورتــی کــه هرگــز نــه غــرﺏ رو شــناختیم نــه انســان
غربــی رو و نــه در واقــﻊ غربزدگــی رو درســت شــناختیم! پــﺲ چطــور
فکــر کردیــم بــدون ایــن حداقــل اطالعــات حتــی میتونیــم کﭙــی
خوبــی ارائــه بدیــم؟ بــه نظــر مــن طبــق معمــول اولیــن و مهمتریــن
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اصلــی کــه بایــد از ابداعکنندههــای ایــن موزیــک یــاد میگرفتیــم
و نگرفتیــم ایــن بــود کــه چــرا غربــی بــه زبــان غربــی حــرف مــی
زنــه؟ جــواﺏ ســاده ســت ...،چــون ایــن زبانشــه! مــا هــم بایــد یــاد
بگیریــم بــه زبــان خودمــون حــرف بزنیــم .چــرا غربــی از ایــن ســاز
اســتفاده میکنــه؟ چــرا غربــی تــوی خیابونــای خــودش در  -غــرﺏ
 ویدئــو کلیــﭗ میســازه؟ چــرا لیــوان قهــوه دستشــه؟ اون وقــت...مــا تــا «دبــی» میریــم ...بــرای ســاختن یــه کلیــﭗ کــه مبــادا خیابونــای
تــوی کلیﭗمــون شــبیه ایــران باشــه! مســخرهاس .مثــل جریــان کســی
کــه دیــد همســایش داره حیاطــش رو تمیــز میکنــه ،دیــد کــه نظافــت
چــه خوبــه و یــاد گرفــت ،از اون بــه بعــد هــر روز میرفــت حیــاﻁ
همســایه رو تمیــز میکــرد!»
در آلبــوم آخــر گــروه هشــت یــا بهتــر بگوییــم ،علــی عزیزیــان،
ترانههــای «لطیفــه»« ،بدتــر شــد»« ،مدرســه»« ،لعنتــی مــرد»« ،ببــار»،
«حــرف بــزن»« ،بلندتــر»« ،تاریکــه» و «بــاﻍ بــارون زده» اجــرا شــده
اســت .اغلــب ایــن ترانههــا کــه در یوتیــوﺏ در دســترس اســت در
ســبک متــال خوانــده شــدهاند و اغلــب کارهــای برجســته و قابــل
توجهــی بــه عنــوان موســیقی راک بــه شــمار میرونــد .نــوای گیتــار
او و صــدای خشــدارش ویﮋگــی ترانههــای او هســتند .ترانههــای
«مدرســه»« ،حــرف بــزن» و «بلندتــر» اشــعاری انتقــادی و عصیانگــر
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دارنــد ،امــا ســایر ترانههــا ماننــد بســیاری از ترانههــای موســیقی راک
صرفــا در همــان آه و نالههــای عاشــقانه لحظــه جدایــی یــا گالیــه
از تــرک معشــوﻕ خالصــه میشــود .ترانــه «نتــرس» کــه از نظــر
شــاعری ،نــوع اجــرای موســیقی و خوانــدن از کارهــای شــاخص ایــن
آلبــوم اســت ،ویدئوکلیــﭗ خــوﺏ و خــوش ریتمــی دارد کــه توســط
رضــا میــرزادگان ســاخته شــده اســت .ویدئــو یــک کار شــیک و
تمیــز اســت کــه میتوانــد توســط هــر گــروه فرنگــی در هــر کشــور
خارجــی ســاخته شــده باشــد .حــال و هــوای ترانــه «نتــرس» و ویدئــوی
آن بــه ترانــه «یکــی از دگرگونیهــای مــن» 15آلبــوم دیــوار پینــک
فلویــد نزدیــک اســت .ترانــه «بــاﻍ بــارونزده» نیــز همــان ترانه ســیاوش
قمیشــی اســت کــه بازخوانــی شــده اســت .ایــن ترانــه را در مجمــوع
میتــوان بــه عنــوان یــک بازخوانــی خــوﺏ پــاپ بــه حســاﺏ آورد.
کدام راک ایرانی درست است؛ راک فارسی یا راک کاﻭر؟

علــی عزیزیــان میگویــد« :مــا در کل بــا دو دســته موزیســین طــرف
هســتیم :دســته اول کــه اکثریــت رو هــم تشــکیل مــیدن اونهایــی
هســتن کــه معتقــد هســتند راک مخصــوﺹ زبــان انگلیســی هســت
و هــر تالشــی بــرای فارســی کــردن اون بیهــوده و بینتیجــه خواهــد
۱۵

» .ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻣﻦ« ) (One of My Turnesﺍﺯ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﭘﯿﻨﮏ ﻓﻠﻮﯾﺪ.۱۹۷۹ ،
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بــود .ایــن دســته بــه نظــر مــن دارن بزرگتریــن خیانــت رو اول بــه
خودشــون و دوم بــه موســیقی راک ایرانــی میکنــن .راســتش ایــن
حرفهــا رو از روی وطنپرســتی نمیزنــم ،بــذار بــرات بگــم
منظــورم چیــه .ببیــن! اونجــا کــه گفتــم غربــی راهــی بــرای حــرف
زدن پیــدا کــرد و  -بــه زبــان خــودش -حــرف زد ،منظــورم همیــن
بــود؛ زبــان یــک ملــت زبــان قلبــش ،فکــرش ،فرهنگــش و احساسشــه.
در واقــﻊ تمــام ایــن عشــقها و نفرتهــا ٬بدیهــا و خوبیهــا
هســتن کــه خودشــون را در قالــب ابــزاری بــه اســم  -زبــان  -متجلــی
میکننــد .مــا در کشــورمون احساســات ،رســوم و ارزشهایــی ،چــه
خــوﺏ و چــه بــد ،داریــم کــه در کشــورهای دیگــه وجــود نــدارن
و بــر عکــﺲ .پــﺲ طبیعتــا کلماتــی در زبانهــای دیگــه نیســت کــه
صــد درصــد گویــای احساســات مــا باشــه .در نتیجــه تغییــر دادن اِلِمــان
زبــان در موســیقی اجبــارا ً تــا حــد زیــادی بــه تغییــر محتــوا منتهــی
میشــه .شــما هیچوقــت نمیتونــی احساســات و مشــکالت یــک
فارســی زبــان رو بــه زبــان انگلیســی توضیــح بــدی چــرا کــه اون زبــان
تکیــه بــه فرهنگــی داره کــه اساســاً بــا اون مشــکالت غریبــهاس یــا
اصــ ً
ال اونهــا رو مشــکل نمیدونــه! در نهایــت شــاید بتونــی تصویــر
ناقصــی خلــق کنــی کــه نــه بــرای انگلیســی زبــان قابــل درک و نــه
فارســی زبــان را ارضــا میکنــه .ایــن نکتــه خیلــی مهمیــه کــه ﻇاهــرا
َرپ ِرهــای ایرانــی ذکاوت درکــش رو داشــتن امــا راکرهــا نــه! بــه نظــر
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مــن ایــن بزرگتریــن دلیلــی هســت کــه از راکرهــای ایرانــی کمتــر
ترانههــای تکاندهنــده و مغــزدار میشــنویم .دســته دوم راکرهــای
فارســی زبــان هســتن کــه تعدادشــون هــم چنــدان زیــاد نیســت .ایــن
گــروه هــم بــا مشــکالت خــاﺹ خودشــون روبــهرو هســتن .نوشــتن
راک بــه زبــان فارســی مســتلزم دادن تغییراتــی ﻇریــﻒ و هوشــمندانه
هــم در موســیقی و هــم در ترانــه اســت طــوری کــه حــد اقــل لطمــه
بــه هــر کــدام وارد بشــه ...و ایــن کار گاهــی اون قــدر مشــکل میشــه
کــه موزیســین متاســفانه مجبــور میشــه محتــوای ترانــهاش را در
درجــه دوم اهمیــت قــرار بــده .در مجمــوع مــن فکــر میکنــم اگــه
راکرهــای ایرانــی ســعی کنــن از حقیقــت وجــودی خودشــون فــراری
نباشــن ،بــه احساســات و عقایــد خودشــون احتــرام بــذارن و بــه زبانــی
کــه بلــد هســتن خودشــون را ابــراز کنــن ،بــا کمــی تمریــن و حکمت،
شــاید کمکــم ترانههایــی ازشــون بشــنویم کــه درد دلهامــون باشــه،
تکونمــون بــده و اشــک از چشــمامون ســرازیر کنــه». . .
موسیقی راک به مسیر درستی نﻤیرﻭد

علــی عزیزیــان معتقــد اســت« :متاســفانه از دیــد مــن جریــان راک
امــروزه ایــران چنــدان تــو مســیر اصلیــش حرکــت نمیکنــه .در کل
بــه نظــر مــن ایــن موســیقی در حــال حاضــر در یــک مرحلــه عبــور
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بــه ســر میبــره .در دهــه هفتــاد خورشــیدی ،بــه لطــﻒ گروههایــی
مثــل اوهــام و ســرخﺲ حرکــت نــاﺏ و خالصــی شــروع شــد .در
دهــه هشــتاد خورشــیدی هــم بــا پیشــرفت تکنولــوژی ،و باالتــر رفتــن
دانــش موزیســینها و تکنیکشــون ،و بعضــی آزادیهــای مقطعــی،
موســیقی پیشــرفت چشــمگیری در زمینــه تکنیــک و صداپــردازی
کــرد و بهــت قــول مــیدم کــه تــوی دهــه نــود خورشــیدی شــاهد
ترکیــب قشــنگی از خلــوﺹ نیــت و خالقیــت دهــه هفتادیهــا ،و
تکنیــک و سختکوشــی دهــه هشــتادیها خواهیــم بــود .مــن فکــر
ـرد و هــم قــدرت رو جداگانــه
میکنــم موزیــک راک ایــران هــم ِخـ َ
تمریــن کــرده و حــاال وقتشــه کــه اونــا رو همزمــان بــه کار ببــره».
آیا موسیقی راک هﻨﺠار شﻜﻦ ﻭ هﻨﺠار گریز است؟

علــی عزیزیــان میگویــد« :بــه نظــر مــن ...موزیــک راک موزیــک
هنجــار شــکن و هنجــار گریــزی هســت ،امــا اصــراری بــه ایــن نــداره
کــه بگــرده ببینــه آدمیــزاد چــیکار میکنــه و الزامــا در خــالف جهــت
اون بــه راه بیفتــه ...موزیــک راک موزیــک مبــارزه بــا هنجارهــای
غلــط و بیاساســه کــه در طــول زمــان بــه عــادت تبدیــل میشــه.
اگــه نظــر منــو میخــوای ...،بــه امیــد اون روز کــه همــه چــی اِنقــدر
خــوﺏ و درســت و قشــنﮓ باشــه کــه هیــچ آدم خوردهگیــری دلیلــی
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بــرای اعتــراﺽ و عصبانیــت پیــدا نکنــه و دیگــه موزیــک راکــی هــم
در کار نباشــه .و اینکــه چــرا هنــوز عــدهای ســعی میکنــن از وزارت
ارشــاد مجــوز بگیــرن اینــه که ایــن واقعــا آخریــن شانﺲشــون در اوج
نامیــدی بــرای شــنیده شــدن هســت .ببیــن مــا داریــم راجــﻊ بــه گروهی
از انســانها صحبــت میکنیــم کــه ایــن طفلکیهــا بــه عنــوان یــک
هنرمنــد ،مثــ ً
ال قــراره قشــر حســاس جامعــه باشــن .گــول صداهــای
کلفــت وصورتهــای اخموشــون رو نخــور ،امــا در عــوﺽ طــوری
باهاشــون برخــورد میشــه کــه انــگار یــه مشــت جذامــی یــا حیــوان
وحشــی هســتن کــه بایــد جامعــه رو از دستشــون در امــان نگــه داشــت.
ایــن تــالش بــرای گرفتــن مجــوز صرفـاً بــرای اینــه کــه بگــن :بــه خــدا
مــا اون غولهــای بیشــاﺥ و دمــی کــه شــما میگیــن نیســتیم .و
مــن فکــر میکنــم ایــن موضــوع فقــط بــه موزیــک راک منحصــر
نمیشــه .ببیــن! موســیقی یــک محصــول مــادی نیســت کــه بــه روش
مــادی تعییــن کیفیــت بشــه ...وقتــی صحبــت بــه مقولــﺔ روﺡ و ســلیقه
میرســه ...ایــن دیگــه امــکان نــداره کــه بشــه اونــو در قالبــی جــا داد...
از کجــا میشــه فهمیــد کــه ترانــهای کــه حتــی فکرشــم نمیکنیــم،
جایــی ،دل کســی رو تکــون نــده؟ پــﺲ ایــن اصـ ً
ال معنــی نــداره کــه
کســی یــا گروهــی ایــن اجــازه رو بــه خــودش بــده کــه بــرای ســلیقه
یــک ملــت تصمیــم بگیــرن ...ایــن توهیــن بــه شــعور تمــام مــردم
هســت ...مــردم خودشــون خــوﺏ و بــد رو تشــخیص مــیدن».
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آیا موسیقی راک ایران ناباﻟﻎ ﻭ عاﺟز اﺯ بیان ﺟامﻌه ﺧویﺶ است؟

آیــا موســیقی راک امــروز ایــران قــادر بــه بیــان جامعــه خویــش اســت
و توانایــی بــه عهــده گرفتــن ایــن وﻇیفــه را دارد کــه :موســیقی راک
راهــی بــرای گــزارش کــردن وضــﻊ اجتماعــی جامعــه ،اعتــراﺽ بــه
نابســامانیهای موجــود و تــالش بــرای تغییــر اســت یــا نــه؟ گفتوگــو
بــا علــی عزیزیــان ،ســخنگو و مدیــر گــروه هشــت ،کــه ترانههــای
مختلــﻒ اعتراضــی علیــه وضعیــت اجتماعــی کشــور ســاخته اســت،
تــا حــدی دیــد و نــگاه مــا را روشــن میکنــد.
علــی عزیزیــان در  20تیرمــاه  1358بــه دنیــا آمــد .او از ســن 10
ســالگی موســیقی را بــا کالسهــای ارف در مدرســه آغــاز کــرد و در
 14ســالگی بــا دیــدن ویدئویــی از گــروه «نیروانــا» در ســال  1994بــا
موســیقی راک آشــنا شــد .زمانــی کــه اولیــن گیتار کالســیک خــود را
عیــدی گرفــت تصمیــم گرفــت آمــوزش گیتــار ببینــد و تــا مــدت دو
ســال بــه یــک کالس آمــوزش گیتــار رفــت .از آنجایــی کــه او عاشــق
موســیقی نیروانــا شــده بــود و احســاس میکــرد آنچــه در ایــن کالس
آمــوزش داده میشــود ربطــی بــه موســیقی راک نــدارد ایــن دوره
آموزشــی را تــرک کــرد .علــی عزیزیــان در  17ســالگی بــا خریــد
یــک گیتــار برقــی کهنــه اولیــن تجربههــای خــود را جهــت یادگیــری
نواختــن گیتــار برقــی آغــاز کــرد .در  18ســالگی یعنــی ســال 1376
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وارد دانشــگاه شــد و در رشــته عمــران آﺏ بــه تحصیــل پرداخــت.
بــا آغــاز زندگــی دانشــجویی و ارتبــاﻁ بــا دوســتان دانشــجویی کــه
آنهــا نیــز ســاز میزدنــد ،قــدم در راه موســیقی گذاشــت کــه حتــی
تصــور موجودیتــش در ایــران در آن ســالها غیــر قابــل پیشبینــی
بــود .نــوزده ســاله بــود کــه بــا موســیقی گــروه اوهــام ،از پیشــگامان
موســیقی راک ایــران ،آشــنا شــد .یــک ســال بعــد هــم خــود او
بــا همــکاری شــماری از دوســتانش گروهــی را تشــکیل دادنــد بــه
نــام «کــم» .علــی عزیزیــان آهنگســاز ،خواننــده و گیتاریســت گــروه
بــود و مهــدی خراســانیزاده درامــز مــیزد ،ســعید علیرضایــی گیتــار
بیــﺲ ،پویــا محمودیــان کیبــورد و بعدهــا اِلیــکا خواجــه امیــری گیتــار
مینواختنــد.
علــی عزیزیــان در  21ســالگی وارد کنســرواتوری موســیقی تهــران
شــد امــا بعــد از ســه تــرم بــه دلیــل کیفیــت پاییــن آمــوزش ،آنجــا را
تــرک کــرد .گــروه کــم از هــم پاشــید .او بــا رضا مقــدس در اســتودیو
بــم آشــنا شــد و بــه عنــوان دســتیار صدابــردار شــروع بــه کار کــرد.
ایــن کار موقعیتــی بــه او مــیداد کــه عــالوه بــر یادگیــری حرفــهی
صدابــرداری بتوانــد موســیقی خــود را نیــز مجانــا در اســتودیو ضبــط
و تهیــه کنــد .او تــا آن زمــان آهنﮓهــای خــود را در یــک کامﭙیوتــر
خانگــی و برنامههــای ویرایــش کامﭙیوتــری ضبــط میکــرد.
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او بــا مهــدی پیرحســینلو ،نوازنــده گیتــار و حمیــد ســعیدی ،نوازنــده
گیتــار بیــﺲ گــروه هشــت را در ســال  1381تشــکیل داد .گروه هشــت
آهنــﮓ «میخنــده» را تنظیــم و ضبــط کردنــد و بــا ایــن قطعــه در
مســابقه موســیقی تهــران اونیــو شــرکت کردنــد و برنــده این مســابقهی
اینترنتــی شــدند .در همــان ســال اعضــای گــروه هشــت بــه دالیــل مالی
گــروه را تــرک کردنــد ولــی علــی عزیزیــان کمــاکان پــروژه گــروه
هشــت را تــا امــروز بــا همــکاری دیگــر نوازنــدگان و اســتفاده از
برنامههــای ویرایــش موســیقی کامﭙیوتــری ادامــه داد و در ســال 1389
نیــز مجموعــهای از آهنﮓهــای گــروه هشــت را در قالــب آلبــوم
ﺑﻠﻨﺪﺗــﺮ بــه بــازار موســیقی غیرمجــاز ایــران ارائــه داد .گــروه هشــت بــه
ارائــه موســیقی در ســبک نومتــال میپــردازد.
ﺻدای راک »فرشید اعرابی« در تاﻻر میﻼد

در ســال  1389بــود کــه بهمــن بابــازاده ،روزنامهنــگار ،بــرای کنســرت
فرشــید اعرابــی ،تیتــر «هجــوم متــال بازهــا بــه میــالد» را انتخــاﺏ کــرد.
کنســرتی کــه قــرار بــود در آن اعرابــی برنامــهاش را بــه دوســتداران
راک و متــال تقدیــم و عطــش دوســتداران ایــن موســیقی خــاﺹ را
بــر طــرف کنــد .در روز برنامــه هــم اتفاقــات جالــب توجهــی افتــاد؛
اســتقبال بــه قــدری بــاال بــود کــه هیــچ کــﺲ نمیتوانســت پیشبینــی
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کنــد و همیــن باعــث شــد گمانــه زنــی بــرای تمدیــد ایــن برنامــه
لحظــه بــه لحظــه پررنﮓتــر شــود .ولــی همــه چیــز جــوری پیــش
رفــت کــه بعــد از آن برنامــه پــر شــور و خــاﺹ ،تــا بــه امــروز هیــچ
خبــر و گفتوگویــی از ایــن خواننــده در رســانهها منتشــر نشــود تــا
تنــور شــایعات و اخبــار ضــد و نقیــﺾ داﻍ بمانــد .یعنــی از یــک ســو
اجرایــی فوﻕالعــاده و بــا اســتقبال فــراوان رﺥ داد و از ســوی دیگــر
پــﺲ از آن اجــرا هیــچ اتفاقــی نیفتــاد.
بســیاری از منتقــدان و صاحبنظــران موســیقی حــدس میزدنــد کــه
فرشــید اعرابــی ممنــوع الــکار شــده باشــد ،ولــی دلیلــی بــرای ایــن
وضــﻊ وجــود نداشــت .بــا ایــن همــه هیــچ خبــری از فرشــید اعرابــی
کــه محبــوﺏ متــال بازهاســت منتشــر نشــد .اعرابــی دربــاره علــت
بیخبریــش میگویــد« :نــه ،ممنــوع الــکار نبــوده و نیســتم و فقــط در
حــال جمــﻊآوری آلبــوم جدیــدم هســتم .خــودم تصمیــم گرفتــم کــه
در ســکوت کامــل خبــری فعالیتهــای موســیقیام را پیــش ببــرم و
چیــزی هــم کــه هســت شــخصیتم طــوری نیســت کــه دنبــال ایــن قبیــل
خبرســازیها و ماجراهــای رســانهای باشــم 16».او معتقــد اســت کــه
ایــن بیخبــری موجــب ریــزش طرفدارانــش نمیشــود و میگویــد:
«همیشــه ترجیحــم بــر ایــن بــوده کــه در فرصتهــای مناســب برنامــه
 ۱۶ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺻﺪﺍﯼ ﺭﺍﮎ ﳕﯽﺁﯾﺪ« ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎ ،ﭘﻨﺞ ﺗﯿﺮ
۱۳۹۱
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اجــرا کنــم و کیفیــت کار از کمیــت برایــم مهمتــر بــوده .هــر چنــد
مــن ایــن روزهــا واقعــا پــرکار هــم هســتم و همه وقتــم را صــرف تولید
آلبــوم ســومم کــردهام ».او جــز کار روی آلبــوم بعــدی بــه تدریــﺲ
موســیقی و ســاختن موســیقی تﺌاتــر هــم میپــردازد .اگرچــه اســتقبال
فــراوان از کار او در تــاالر میــالد نویــد یــک ســال پــرکار مــیداد ،امــا
تنهــا اتفاقــی کــه ســال بعــد از آن افتــاد ســکوت مطلــق بــود.
فرشــید اعرابــی میگویــد« :در اجــرای برنامــه ســال قبــل ارشــاد واقعــا
همــکاری بســیار خــوﺏ و قابــل توجهــی بــا مــا داشــت .واقعــا همــه
جــوره بــه مــا کمــک کردنــد تــا برنامهمــان بــدون هیــچ مشــکلی
اجرایــی شــود .ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه کنســرت گذاشــتن در
ایــران خیلــی ســخت شــده و هزینههــا بــه طــرز سرســامآوری بــاال
رفتــه .طــوری کــه بایــد قیــد خیلــی چیزهــا را بــرای برگــزاری یــک
برنامــه زد .هــر چقــدر هــم کــه ارشــاد بــرای برگــزار شــدن برنامههــا
همــکاری میکنــد ،بیــرون از ارشــاد ماجراهایــی پیــش میآیــد کــه
کال دلســردت میکنــد و دیگــر انگیــزهای برایــت باقــی نمیگــذارد.
تــو بــا یــک انــرژی باالیــی شــروع میکنــی ولــی بــه مــرور بــه قــدری
انرژیــت تحلیــل مــیرود کــه پشــیمان میشــوی و دیگــر انگیــزهای
بــرای ادامــه نــداری».
شــیوه کار فرشــید اعرابــی بــه نوعــی ســنگین و خــاﺹ اســت و اگــر
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بخواهــد همیــن روش را ادامــه بدهــد ،الجــرم بایــد از صحنــه فعالیــت
دور بمانــد .امــا او میگویــد« :مــن بــرای پــر کار بــودن اصــراری
نــدارم و ســبکم ایــن اســت .مــدل کاریــم مــدل ســنگینی اســت.
اســتفاده از شــعرهای کالســیک و پرمعنــی و موســیقی کــه رنــﮓ و
بــوی خــودش را دارد .شــلنﮓ تختــه نمیانــدازم در کارم .ارشــاد
هــم تــا حــد زیــادی ایــن ســبک و مــدل را پذیرفتــه و از دیــد آنهــا
هــم موجــه شــده .مراحــل تولیــد و اعطــای مجــوزش طــول میکشــد
ولــی بــه هــر حــال مســیر و مخاطبــش را پیــدا کــرده .پــﺲ در یــک
چنیــن شــرایطی قبــول کنیــد کــه مــن نمیتوانــم از ایــن شــاخه بــه آن
شــاخه بﭙــرم و تغییــر کنــم .چــرا؟ فقــط بــه خاطــر اجراهــای بیشــتر و
حضــوری پــر رنﮓتــر؟ مــن اصــال موافــق نیســتم .ایــن رویــه مــن و
سیاســت کاریــم اســت .بایــد حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــی و اال
دلیلــی بــرای حضــور ممتــد و بیتاثیــر نمیبینــم».
«آلبــوم ســوم مــن در آخریــن مراحــل اخــذ مجــوز اســت و بــه رنــﮓ
شــب نــام دارد .ایــن آلبــوم شــامل ده قطعــه بــا کالم اســت کــه
ترانهســرای هفــت قطعــه آن «عبــاس روشــنزاده» اســت و شــعر ســه
قطعــه دیگــر هــم از موالناســت .آهنگســازی و تنظیــم آلبــوم هــم بــر
عهــده خــودم بــوده و نوازندههایــی چــون نیمــا نواپــور و آرش مقــدم
هــم در آن حضــور دارنــد .امیــدوارم ایــن آلبــوم بیهیــچ مشــکلی
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مراحــل اخــذ مجــوزش را ســﭙری کنــد و برنامهریزیمــان ایــن اســت
کــه تابســتان امســال آن را در اختیــار دوســتدارانمان قــرار دهیــم .بایــد
ببینیــم چــه اتفاقــی بــرای آلبــوم میفتــد و چقــدر واکنــشزا خواهیــم
بــود .در صــورت مســاعد بــودن اوضــاع ،قطعــا بــه کنســرت هــم فکــر
میکنیــم».
»آرسامﺲ«

آرســامﺲ نــام یــک گــروه دث متــال /ملودیــک دث متــال ایرانــی
اســت کــه در اســفند  1381در مشــهد شــکل گرفــت .شــکلگیری
آرســامﺲ از پیشــنهاد علــی مادرشــاهی بــه حمیــد یوســفی فاورانــی
مبنــی بــر ایجــاد یــک گــروه تــرش /17دث متــال و پیوســتن شــاهین
فنایــی بــه آنهــا آغــاز شــد .آرســامﺲ 18تــا دو ســال هیــچ نامی نداشــت
تــا اینکــه در ســال  1384بــه پیشــنهاد مادرشــاهی عنــوان آرســامﺲ را
برگزیــده شــد .از زمــان آغــاز گــروه تــا بــه امــروز ترکیــب اعضــای
گــروه ،تغییــرات بســیاری را بــه خــود دیــده اســت و علــی مادرشــاهی،
تنهــا عضــو ثابــت گــروه اســت و پــﺲ از او حمیــد فاورانــی بیشــترین
ســابقه را در عضویــت گــروه دارد .آرســامﺲ گروهــی اســت کــه بــه
۱۷
۱۸
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ایرانــی بــودن خــود افتخــار میکنــد و ایــن موضــوع در نــام و شــعر
آهنﮓهــا کامــال دیــده میشــود.
نــام اعضــای کنونــی گــروه علــی مادرشــاهی« ،مرتضــی شــهرامی»،
«احمــد تکلــو»« ،روزبــه زورچنــﮓ» ،و «ســعید شــریعت» و نــام اعضای
پیشــین آن «علــی اﻇهــری»« ،علــی ثنایــی»« ،حامــد عزیــزی» ،و «حمیــد
یوســفی فاورانــی» اســت.
اســفند  1381علــی مادرشــاهی ،نوازنــده درامــز و خواننــده ،پیشــنهاد
همــکاری و تشــکیل یــک گــروه موســیقی متــال را بــه حمیــد فاورانی،
نوازنــده گیتــار ،داد ،پــﺲ از چنــدی شــاهین فنایــی ،نوازنــده گیتــار
و محمدرضــا مالئکــه ،نوازنــده گیتــار بیــﺲ ،طــراﺡ و گرافیســت،
نیــز بــه آنهــا ملحــق میشــوند .مادرشــاهی در ابتــدا بــه خوانندگــی
عالقهمنــد بــود ولــی بــه علــت نبــودن نوازنــده درامــز ،خــود ایــن
نقــش را بــر عهــده گرفــت و بدیــن گونــه اعضــای اولیــه آرســامﺲ
مشــخص میشــود ،هرچنــد کــه تــا دو ســال نامــی بــر گــروه گذاشــته
نشــد .گــروه تمرینــات خــود را در عرصــه موســیقی متــال ،بــه ویــﮋه
در ســبک دث متــال دنبــال میکنــد تــا اینکــه پــﺲ از گذشــت
یــک ســال ،مالئکــه بــه علــت گرفتاریهــای شــخصی ناچــار بــه
تــرک گــروه میشــود .پــﺲ از چنــدی شــاهین فنایــی هــم گــروه
را تــرک کــرد .پــﺲ از جدایــی مالئکــه از آرســامﺲ ،مادرشــاهی
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بــا علــی ثنایــی ،نوازنــده گیتــار بیــﺲ گــروه پــاپ شــنتیا ،آشــنا و بــا
ترغیــب و راهنماییهــای مادرشــاهی ،علــی ثنایــی بــه موســیقی متــال
عالقهمنــد شــد و بــا پیوســتن بــه آرســامﺲ نقــش نوازندگــی بیــﺲ را
بــر عهــده میگیــرد .آرســامﺲ بــرای تکمیــل اعضــای خــود حســین
افخــم الشــعرا را بــرای نوازندگــی گیتــار بــه کادر خــود افــزود،
هــر چنــد کــه همــکاری او بــا گــروه شــش مــاه بیشــتر دوام نیــاورد
و اختالفــات او بــا حمیــد یوســفی فاورانــی بــه جدایــی حســین از
آرســامﺲ انجامیــد .اواخــر ســال  1384و اوایــل  ،1385علــی اﻇهــری،
نوازنــده گیتــار آرتیمــوث ،پــﺲ از جــدا شــدن حســین از گــروه بــه
آرســامﺲ پیوســت ،کــه دورادور بــا حــال و هــوای گــروه آشــنا بــود.
بــا پیوســتن اﻇهــری ،ترکیــب گــروه بــه ثبــات نســبی دســت یافــت و
تمریــن موســیقی بــه صــورت جدیتــری پیگرفتــه شــد .در همیــن
دوره و بــا پیشــنهاد علــی مادرشــاهی و بــه علــت عالقــه او بــه فرهنــﮓ
و تمــدن ایــران زمیــن ،عنــوان آرســامﺲ بــرای گــروه انتخــاﺏ شــد.
آرســامﺲ پــﺲ از اضافــه شــدن اﻇهری و ثنایــی ،کار ضبــط آثار خود
را شــروع کــرد .اولیــن اثــر ضبــط شــده آنهــا «آدیﭙــوزر» 19بــود کــه در
اواخــر ســال  2005در اســتودیویی در مشــهد ضبط شــد .حــال و هوای
قطعــه کــه تحــت تاثیــر حــال و هــوای خــود گــروه بــود ،بــه شــدت
بروتــال (وحشــی) دث متــال بــود .گــروه چنــد قطعــه دیگــر را نیــز بــا
۱۹
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امکانــات محــدود خانگــی ضبط کرد ولــی کیفیت ضبط بــه هیچ وجه
راضیکننــده نبــود .بــه پیشــنهاد مادرشــاهی ،همــه آهنﮓها مجــددا در
اســتودیوی خانگــی اﻇهــری ،ایــن بــار بــا کیفیتــی بهتــر ضبــط شــدند.
تــا ســال  2006آرســامﺲ بــدون خواننــده فعالیــت میکــرد ،تــا اینکــه
حامــد عزیــزی ،خواننــده گــروه پویینــت آو دث ،بــرای پیوســتن بــه
گــروه ابــراز عالقــه میکنــد و اعضــای آرســامﺲ نیــز بــا ورود او بــه
گــروه موافقــت میکننــد .پــﺲ از پیوســتن حامــد ،اشــعار آهنﮓهــا
توســط مادرشــاهی بــه طــور کامــل ســاخته و پرداختــه میشــود.
آرســامﺲ در اســتودیوی دیگــری در مشــهد صــدای خواننــده را
ضبــط و روی آهنﮓهــا کــه پیــش از ایــن ضبــط شــده بــود میکــﺲ
میکنــد .پــﺲ از ضبــط قطعــات ،اولیــن آلبــوم اســتودیویی آرســامﺲ
بــه صــورت اینترنتــی منتشــر شــد.
پــﺲ از انتشــار آلبــوم و بازخــورد مثبــت از ســوی هــواداران و منتقدان
از سراســر جهــان و بــه کارگیــری شــیوه صحیــح تبلیغــات در دنیــای
وﺏ کــه توســط مادرشــاهی انجــام شــد ،آرســامﺲ دعوتنامــه حضــور
در چنــد فســتیوال بینالمللــی را دریافــت کــرد .همچنیــن از طــرف
چنــد ناشــر نیــز پیشــنهاد انتشــار آلبــوم برایشــان فرســتاده شــد ،امــا بــه
علــت اینکــه ناشــران چنــدان نامآشــنایی نبودنــد و گــروه نیــز اهــداف
بزرگتــری را در ســر میپروانــد پیشــنهاد آنــان را نﭙذیرفتنــد.
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در ایــن دوره آرســامﺲ تصمیــم گرفــت تــا بیشــتر وقــت و انرژیــش را
صــرف تمریــن و شــرکت در فســتیوالهای موســیقی بکنــد تــا بدیــن
وســیله بتوانــد در جایــگاه مناســبتری بــرای عقــد قــرارداد بهتــر بــا
ناشــران بهتــر قــرار بگیــرد.
فســتیوال «متــال فرانــت» ارمنســتان طــی دعوتنامــهای از آرســامﺲ
درخواســت کــرد در فســتیوال متالفرانــت 2008 20بــا حضــور گــروه
بلــک متــال 21اســرائیلی ملکــش حضــور یابــد .آرســامﺲ نیــز ایــن
دعــوت را پذیرفــت و همــه چیــز آمــاده حضــور آنــان در این فســتیوال
بــود کــه بــه نــاگاه گــروه متوجــه مشــکلی بــرای خــروج حامــد عزیزی
از کشــور شــد .حامــد بــه دلیل مشــکل خدمــت نظــام وﻇیفه و نداشــتن
گذرنامــه از همراهــی گــروه بازمانــد .چنــدی نگذشــته بــود کــه علــی
ثنایــی و اﻇهــری نیــز کــه در آن زمــان در تهــران بودنــد بــه نــاگاه
تصمیــم بــه جدایــی از گــروه گرفتنــد و بدیــن گونــه ترکیــب اعضــای
آرســامﺲ در مــدت زمــان کوتاهــی مانــده بــه فســتیوال ناقــص شــد و
گــروه از شــرکت در ایــن فســتیوال بازمانــد.
مادرشــاهی طــی نامــهای خبــر عــدم حضــور آرســامﺲ را بــه
مســووالن متــال فرانــت اعــالم کــرد و از آمادگــی گــروه متــال
۲۰

۲۱

Metal Front Festival .
Black Metal .
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دیگــری بــه نــام «واســﭙوهر» 22بــرای اجــرا خبــر داد .بــا موافقــت
متــال فرانــت ،واســﭙوهر بــا مدیریــت خــود مادرشــاهی عــازم ســفر
بــه ارمنســتان و اجــرای زنــده در فســتیوال  2008متــال فرانــت شــد.
پــﺲ از بازگشــت از ارمنســتان ،علــی مادرشــاهی نظــم جدیــدی بــه
شــیوه عضوگیــری آرســامﺲ میدهــد و دو عضــو جدیــد را بــرای
پیوســتن بــه گــروه برمــی گزینــد .مرتضــی شــهرامی ،نوازنــده گیتــار
و پیانــو ،جایگزیــن علــی اﻇهــری میشــود و روزبــه زورچنــﮓ،
نوازنــده گیتــار بیــﺲ ســابق پویینــت آو دث ،هــم نقــش نوازندگــی
بیــﺲ را بــر عهــده میگیــرد.
گــروه بــا ترکیــب جدیــد کار را از ســر میگیــرد و در همــان ســال
بــرای شــرکت در فســتیوال «متــال کمــﭗ» اســلوونی اعــالم آمادگــی
میکنــد .ایــن فســتیوال چنــد گــروه را بــه عنــوان گــروه اصلــی
(هدالینــر) 23دعــوت کــرده بــود ،گروههایــی چــون نایــت ویــش،24
بالینــد گاردیــن ،25لمــب آف گاد 26و آمــن آمــارث 27و گروههای
دیگــر نیــز از طریــق یــک نظرســنجی اینترنتــی بــه آنهــا ملحــق
۲۲

۲۳

Vaspooher .
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Night Wish . ۲۴
۲۵

Blind Guardian .

۲۷

Amon Amarth .

۲۶

Lambs of God .
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میشــدند .آرســامﺲ بــا درخشــش در ایــن نظرســنجی و کســب مقــام
اول بــه جمــﻊ گروههــای حاضــر در ایــن فســتیوال پیوســت و نامــش
در پوســتر تبلیغاتــی فســتیوال متــال کمــﭗ حــک شــد.
طــی نامــهای رســمی از ســوی متــال کمــﭗ آرســامﺲ بــه فســتیوال
 2009متــال کمــﭗ دعــوت شــد ،امــا ایــن پایــان داســتان نبــود .گــروه
بــه تمرینهــای ویــﮋه و منظــم روی آورد تــا بــا آمادگــی کامــل روی
صحنــه بــرود ،همــه چیــز بــه خوبــی پیــش میرفــت تــا اینکــه درســت
کمــی مانــده بــه برگــزاری فســتیوال ،گــروه بــا مشــکلی جــدی
برخــورد کــرد :دولــت اســلوونی از دادن روادیــد خــودداری کــرد
و کوشــشها و نامهنگاریهــای مادرشــاهی و متــال کمــﭗ نیــز راه
بــه جایــی نبــرد و آرســامﺲ از شــرکت در ایــن فســتیوال بــاز مانــد.
منتفــی شــدن حضــور آرســامﺲ در فســتیوال متــال کمــﭗ اثــری
در روحیــه اعضــای گــروه آرســامﺲ نداشــت و نتوانســت آنهــا را
28
دلســرد کنــد .در فاصلــه اندکــی گــروه از فســتیوال «یونــیراک»
ترکیــه بــرای حضــور در فســتیوال  2009دعــوت شــد ،آرســامﺲ نیــز
بــا پذیرفتــن آن دعــوت ،ســر از ترکیــه و یونــیراک  2009درآورد.
آرســامﺲ در روز ســوم و آخریــن روز ایــن فســتیوال اجرایــی
خیرهکننــده را از خــود بــه نمایــش گذاشــت .اجــرای خوﺏ آرســامﺲ
عــالوه بــر اینکــه توجــه هــواداران را بــه خــود معطــوف ســاخت ،نظــر
۲۸

Unirock Festival .
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منتقــدان را نیــز بــه خــود جلــب کــرد تــا جایــی کــه آرســامﺲ بــا
گروههایــی چــون «دث» 29و «ســﭙولتورا» مقایســه شــد.
دو مــاه پــﺲ از اجــرای آرســامﺲ در یونــیراک ترکیــه ،حمیــد
فاورانــی از گــروه جــدا شــد امــا جدایــی او تاثیــری بــر برنامههــای
آرســامﺲ نداشــت و گــروه بــه تمرینهــای منظــم و برنامهریــزی
شــدهاش ادامــه داد .در همیــن زمــان و در میــان همیــن تمرینهــا
حمیــد علیــزاده ،خواننــده و نوازنــده گیتــار واســﭙوهر کــه پیــش از ایــن
بــا مادرشــاهی و نحــوه مدیریــت او در ســفر بــه ارمنســتان و شــرکت
در فســتیوال متالفرانــت آشــنا شــده بــود بــه آرســامﺲ پیوســت و
جــای خالــی حمیــد یوســفی را پــر کــرد.
آرســامﺲ بــا ترکیــب جدیــد خــود ،تمرینهــای منظــم را ادامــه داد.
در زمســتان ( 1388آوریــل « )2010متــال اســایلم» ،از معروفتریــن
متــال کالﺏهــای امــارات متحــده ،از آرســامﺲ بــرای برگــزاری یک
اجــرای زنــده دعــوت کــرد .علــی مادرشــاهی بــه عنــوان خواننــده
اصلــی و رهبــر گــروه ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت .آرســامﺲ اجــرا را
بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــت و دوبــاره بــه جلــب نظــر هــواداران
موفــق شــد.
۲۹

Death .
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آژیراک

هســته و بنیــان گــروه آژیــراک را ســهیل الفــت و بابک فرخــی نهادند.
ایــن دو از طریــق نوریــک میســاکیان ،30استادشــان ،بــا هــم آشــنا شــده
و شــروع بــه کار روی قطعــات پیــش ســاخته بابــک فرخــی کردنــد که
حاصــل آنهــا پــﺲ از نــه مــاه آلبــوم ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻭﺣﺸــﺖ 31شــد .گــروه
آژیــراک 32در ادامــه بــر گســتره فعالیتهایشــان افزودنــد و کیفیــت
کارشــان را تــا حــد قابــل قبولــی بــاال بردنــد و کارهــای جدیدشــان
را شــروع کردنــد .طــی ماههــای گذشــته نیــز گــروه آژیــراک بــا
حضــور در مســتند پــر ســر و صــدای راک آن حضــور فعالــی داشــتند.
ســهیل الفــت ،سرپرســت گــروه آژیــراک ،میگویــد« :آژیــراک
یــک کلمــه فارســی بــه معنــی بانــﮓ و فریــاد اســت .بابــک ایــن اســم
را پیشــنهاد کــرد و… تصویــب شــد .هــم معنــی ایــن کلمــه بــه فضــای
کاری مــا نزدیــک اســت و هــم کلمــه «راک» بــه نوعــی در آن وجــود
دارد .در حــال حاضــر ایــن افــراد در گــروه مــا فعالنــد؛ «بابــک فرخــی
(خواننــده ،آهنگســاز ،ترانهســرا) ،ســهیل الفــت (گیتــار ،آهنگســاز،
تنظیمکننــده ،ترانهســرا) ،کســری مومنــی (گیتــار) ،حســین صالحــی
۳۰
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(گیتــار بیــﺲ) ،شــاهین جبلــی (درامــز؛ مهمــان)»

33

از آژیــراک تــا امــروز آثــار مختلفــی منتشــر شــده اســت .تعــدادی
تــک ترانــه و نمونــه و یــک ویدئــو .همچنیــن آلبومــی بــه نــام ﺩﻭﺯﺥ
ﺗــﺮﺱ 34کــه ترانههایــی بــه زبــان فارســی و انگلیســی دارد .ســهیل
الفــت معتقــد اســت کــه ﺩﻭﺯﺥ ﺗــﺮﺱ فقــط یــک کار تجربــی بــود .در
حقیقــت نخســتین آلبــوم آژیــراک ﺍﻧﻬــﺪﺍﻡ ﺷــﻴﻄﺎﻥ تــا چنــد مــاه دیگــر
عرضــه خواهــد شــد .مراحــل ســاخت و ضبــط ایــن آلبــوم حــدود
یــک ســال و نیــم در اســتودیو «بییاونــد» 35طــول کشــید .دو ویدئــو
هــم بــرای آهنﮓهــای «انهــدام شــیطان» و «کســی کــه منــم» بــا بهمــن
تیــرگان و بــرادران بوشــهری ســاخته شــده اســت کــه از چنــد شــبکه
تلویزیونــی پخــش شــده اســت.
شــیوه موســیقی آژیــراک دث متــال مترقــی بــا رگههایــی از نــو متــال
اســت .ایــن را از مطالعــه متــن ترانههــا میتــوان دریافــت .ســهیل الفــت
میگویــد« :خوشــبختانه ســبک مــا بــه مــرور و بــر اســاس عالیــق و
تواناییهایمــان شــکل گرفــت .بــه عبــارت دیگــر مــا خودمــان را از
ابتــدا محــدود و پایبنــد بــه ســبک خاصــی نکردیــم بلکــه ایــن ســبک
۳۳
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خــود بــه خــود و بعــد از گذشــت چنــد ســال بــه ایــن شــکل درآمــد».
دربــاره مخاطبــان بایــد ابتــدا بگویــم ســلیقه مخاطبــان راک و مخاطبان
متــال (آن هــم دث متــال!) در اغلــب مــوارد بــا هــم متفــاوت اســت.
پاســخی کــه مــا از شــنوندگان عالقهمنــد بــه ایــن ســبک دریافــت
کردیــم ،عمدتــا مثبــت بــود ،حتــی شــنوندگان غیــر ایرانــی .امــا در
نهایــت مــا بــه دنبــال جلــب مخاطــب بــه هــر طریــق و از هــر قشــر
نیســتیم .البتــه قطعــا ســبک آژیــراک همیشــه متــال باقــی خواهــد مانــد
امــا اینکــه بخواهیــم مشــخصههایی از زیرشــاخههای دیگــر متــال را
وارد موســیقی خودمــان کنیــم یــا خیــر ،بســتگی بــه عوامــل متعــددی
دارد کــه گــذر زمــان آنهــا را مشــخص میکنــد .البتــه ســبک مــا متــال
اســت و خواهــد بــود ،تغییــر هــم همــواره بســته بــه شــرایط و زمــان
امــری امکانپذیــر اســت .در کل تعــداد شــنوندگان چنــدان اهمیتــی
بــرای مــا نــدارد».
چرا انگلیسی؟

آلبومهــای آژیــراک بــه دو زبــان تهیــه شــدهاند ،ولــی کارهــای
جدیــد گــروه بــه زبــان انگلیســی اســت .ســهیل الفــت ترانــه انگلیســی
را بــرای کار ترجیــح میدهــد و میگویــد کالم فارســی مناســب
راک و متــال نیســت و تاکیــد میکنــد «شــاید هــم هنــوز چنیــن کاری

کــه بــه نحــو احســن انجــام شــده باشــد نشــنیدهایم ».او دربــاره ایــن
موضــوع میگویــد« :نمیشــود اســم آن را ایــراد گذاشــت .اگــر
شــعر انگلیســی روی موســیقی ســنتی ایرانــی زیبــا بــه گــوش نرســد…
بــه نظــر شــما آیــا موســیقی ســنتی نقــص دارد یــا ترانــه انگلیســی؟ بــه
نظــر مــن هیــچ کــدام؛ صرفــا بــا هــم تطابــق ندارنــد».
ساحت مقدس ترانه

ســهیل الفــت میگویــد« :ترانــه ابــزار مهمــی اســت کــه میتوانــد
بیانگــر تفکــر انســان باشــد ،امــا در کل بــه عبــارت «ســاحت مقــدس»
اعتقــادی نــدارم! آنچــه از ذهــن فــرد تــراوش میکنــد بیانگــر ســطح
فکــر و شــعور اوســت .اگــر ترانههــای امــروز غالبــا فاقــد معنــی و
مفهــوم هســتند ،اشــکال از ســرایندههای آنهاســت».
شرکت در فیلم راک آن

مدتــی پیــش فیلمــی بــه نــام راک آن بــه کارگردانــی شــهریار کبیــری
تهیــه شــد کــه کموبیــش موضــوع آن همــان موضــوع کســی از
گربههــای ایرانــی خبــر نــدارد بــود .گــروه آژیــراک در ایــن
فیلــم شــرکت کــرد .ســعید الفــت معتقــد اســت فیلــم راک آن بــا

فیلــم گربههــای ایرانــی خیلــی تفــاوت دارد .ایــن مســتند بــه جــای
مرثیهســراییهای بــدون هــدف ٬بــه بحــث و آنالیــز موســیقی راک
و متــال ایرانــی میپــردازد .در نهایــت راک آن یــک مســتند اســت
نــه یــک فیلــم ســرگرم کننــده .بــه همیــن دلیــل هــم بابــک خرمــی
و ســهیل الفــت در ایــن فیلــم شــرکت کردنــد .ســهیل الفــت گفتــه
اســت« :ایمیلــی حــاوی توضیحاتــی مختصــر دربــاره فیلــم دریافــت
کــردم کــه در آن از آژیــراک دعــوت بــه حضــور در فیلــم شــده
بــود .بــا کمــال میــل پذیرفتیــم و چنــد هفتــه بعــد هــم رفتیــم جلــوی
دوربیــن! جــدا از قضیــه فیلــم ،آشــنایی بــا شــهیار کبیــری برایمــان
باعــث خوشــحالی اســت ».الفــت دربــاره علــت حضــورش در فیلــم
میگویــد« :بعــد از صحبــت بــا شــهیار متوجــه شــدم کــه فیلــم صرفــا
بــه مســائل تخصصــی موســیقی راک و متــال میپــردازد ،نــه مســائل
حاشــیهای .ســاخت چنیــن مســتندی در ایــن شــرایط بســیار الزم بــود
و حضــور در ایــن مجموعــه حداقــل کاری بــود کــه مــا میتوانســتیم
انجــام دهیــم .تــا جایــی کــه میدانــم ایــن اولیــن نمونــه اســت.
امیــدوارم آغــاز راهــی باشــد بــرای قدمهــای بزرگتــر در راســتای
شناســاندن چهــره حقیقــی موســیقی راک و متــال ایــران بــه دنیــا .ایــن
تیــم بســیار صمیمــی و ماهــر بودنــد و همیــن کــه اراده و جرئــت بــه
خــرج دادنــد و بــرای اولیــن بــار دســت بــه ســاختن چنیــن مســتندی
زدنــد قابــل تقدیــر اســت».

آژیــراک بــه فکــر آلبوم بعــدی ،اجراهــای بعــدی و احتمــال همکاری
بــا گروههــای دیگــر ایرانــی اســت.
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