


 

آوازهاى زيرزمين

تاريخچه موسيقى راك ايرانى

سيدابراهيم نبوى

1392
2013



عنوان: آوازهای زیرزمین

نویسنده: سید ابراهیم نبوی

چاپ اول: لندن 1392

شابک: 9781909641020

این کتاب تحت مجوز 

Creative Commons Attribution,

 Non-Commercial,

No Derivate Works Licence

به چاپ رسیده است.



ــا شــرط لــزوم  ایــن کتــاب تحــت مجــوز امــوال خالقــه ی همگانــی ب
ــه نویســنده، اســتفاده ی غیرتجــاری، و بــدون حــق اقتبــاس از  اِســناد ب
Creative Commons Attribution, Non-Com-( اثــر 
mercial, No Derivate Works Licence(  بــه چاپ رســیده 

اســت.

ــام  ــر ن ــرط ذک ــه ش ــد ب ــما می توانی ــه ش ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ای
نویســنده و عــدم اســتفاده تجــاری، ایــن کتــاب را بــه صــورت رایــگان 
دریافــت و کپــی کنیــد و آن را آزادنــه بــا دیگــران بــه اشــتراک 
بگذاریــد. شــما همچنیــن می توانیــد بــا هزینــه خودتــان ایــن کتــاب را 
چــاپ کنیــد و بــه صــورت رایــگان تکثیــر کنیــد. ایــن مجــوز بــه شــما 
ــن  ــای ای ــد، برمبن ــاد درآم ــاری و ایج ــت تج ــه فعالی ــازه هیچ گون اج
ــه شــما اجــازه نمی دهــد  ــن ایــن مجــوز ب ــاب را نمی دهــد. همچنی کت
کــه ایــن کتــاب را جــرح و تعدیــل کنیــد، تغییــر شــکل دهیــد یــا بــر 
ــر  ــت و دیگ ــوق کپی رای ــه حق ــازید. کلی ــری بس ــر دیگ ــای آن اث مبن
حقــوق نشــات گرفتــه از ایــن کتــاب، بــه هــر زبــان، در هــر رســانه  و 



بــه هــر شــکلی متعلــق بــه نــوگام اســت. نــوگام حــق برخــورد قضایــی 
Creative Com- ــا مجــوز ــه فعالیتــی را کــه در تضــاد ب ــا هرگون ب
mons و حــق کپی رایــت باشــد، بــرای خــود محفــوظ نــگاه مــی دارد.

)NoGaam.com( نشر نوگام



خواننده گرامى

ــه  ایــن کتــاب توســط نشــر نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت. نــوگام ب
ــار  ــان تر آث ــع آس ــی،  توزی ــک فارس ــر الکترونی ــعه نش ــور توس منظ
فارســی در سراســر دنیــا و حمایــت از نویســندگان فارســی زبــان ایجاد 
شــده اســت. دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راه هــای موثــر بــرای 
ــک  ــر الکترونی ــت و نش ــه اس ــگ در جامع ــش و فرهن ــترش دان گس
ــتری  ــوگام بس ــد. ن ــا می کن ــتان مهی ــرای کتاب دوس ــکان را ب ــن ام ای
ــود  ــه وج ــدگان ب ــا خوانن ــندگان ب ــر نویس ــاط نزدیک ت ــرای ارتب را ب
مــی آورد و بــا تشــویق همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر، 

ــد.  ــم می کن ــی را فراه ــی و فرهنگ ــار ادب ــور آث ــکان ظه ام

ایــن کتــاب بــا حمایــت مالــی شــما کتاب دوســتان بــه چــاپ رســیده 
اســت. در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب 
ــوگام  ــارات ن ــه انتش ــد ب ــت داری ــه دوس ــری ک ــدار دیگ ــر مق ــا ه ی
کمــک کنیــد. نــوگام بــرای ادامــه کار خــود بــه کمــک عالقه منــدان 

ــت. ــته اس ــی وابس ــای فارس ــر کتاب ه نش



ــه  ــال )PayPal( ب ــی پ ــق پ ــود را از طری ــای خ ــد کمک ه  می توانی
بفرســتید.   payment@nogaam.com آدرس 

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه کمــک بــه نــوگام، بــه 
ــا  وب ســایت مــا بــه آدرس NoGaam.com مراجعــه کنیــد و یــا ب

آدرس ایمیــل contact@nogaam.com تمــاس بگیریــد.

با سپاس
 حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام

)برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس http://nogaam.com/board مراجعه کنید(



فهرست

2مقدمه اول اصال موسيقى راك ايرانى چى هست؟ 

23مقدمه دوم پيش از اين كه بيتل ها بيايند 
25 ........................................................... بلوز، مرثیه و گفت وگوی درونی
موسیقی فولکلور در همه جای جهان...................................................... 27
موسیقی پاپ چیست؟............................................................................ 28
30 ............................................. ویژگی های عمومی موسیقی پاپ چیست؟
موسیقی پاپ وارد زندگی مردم می شود................................................. 38
آمپلی فایر و میکروفون، دو مقدمه برای موسیقی پاپ............................. 40
الویس پریسلی، اولین ستاره واقعی پاپ جهان......................................... 41
42 .......................................................................... موسیقی راک و بیتل ها
46 ........................................... موسیقی راک، همزمان با جنبش دانشجویی
دهه 1980، بحران سیاسی، تعمیق راک، افتضاح پاپ.............................. 48
ورود ویدئو و ماهواره و دگرگونی رسانه ای جهان.................................. 53
55 ......................................................... اینترنت، بازگشت ستاره های راک

1مقدمه سوم موسيقى پاپ در ايران 
3 ............................................................. ریشه های موسیقی سنتی در ایران
موسیقی پاپ در ایران.............................................................................. 5
ویگن، آغازگر موسیقی جاز و پاپ در ایران............................................ 6
8 .............................................................. هایده، ابی، داریوش و گوگوش
داریوش و صدای جوانان آن سالها......................................................... 10
18 ............................................................. گوگوش، شاه ماهی کدام دریا؟
ابی، قدرتمندترین صدای پاپ ایران....................................................... 32



سال قحطی، سال خشم و سال خون........................................................ 42

45فصل اول از قومپانى صفحه پركنى تا بتهوون نبش انقالب 
عروس گل از باد صبا و در ملک ایران................................................... 47
قومپانی کلمبیا و ملک الشعرای بهار....................................................... 48
نقش رادیو و تلویزیون در تولید موسیقی پاپ......................................... 50
رنگارنگ، مجموعه ای از همه رنگ....................................................... 52
53 .............................................................. میخک نقره ای، اجرای استادانه
پنجره ها، گروه پرویز مقصدی................................................................ 54
شیش و هشت، ناصر کیوان افشین.......................................................... 55
56 ......................................................... چشمک، اجرای ماهرانه گوگوش
56 ............................................ »زنگوله ها«، منوچهر سخایی و شهیار قنبری
57 ............. »دوستت دارم دوستت دارم«، یک کالس متفاوت از میرمطهری
فروشگاه بتهوون و چمن آراهای دوست داشتنی...................................... 58
60 .............................................................. چریم آآآآ! سمفونی بش وار؟
63 .................................................................. شرکت آهنگ موسیقی روز
رادیو ایران، پیشتاز تولید و انتشار موسیقی تازه........................................ 65
69 تصاوير فصل اول 

75فصل دوم ووداستاك ايرانى 
روایت بهرام سعیدی.............................................................................. 78
روایت بهرام امین سلماسی..................................................................... 87
روایت عین اهللا کیوانشکوه، راوی عینی................................................... 93
99 تصاوير فصل دوم 

105فصل سوم اسكورپيو 
اسکورپیو در هتل مرمر........................................................................ 110
112 ............................................................................ سالوت، فرح شمالی
پایان اسکورپیو.................................................................................... 116
بچه بورژواهای عوضی یا نوآوران بزرگ؟........................................... 118
125 ................................................. کوچه های باریک و خونه های تاریک
127 تصاوير فصل سوم 



131فصل چهارم از راك كاور تا راك فارسى 
گربه های سیاه، گربه های ایرانی............................................................ 132
139 ............................................. متن ترانه پاپ فادر سروده شهبال شب پره
ربلز، شورشی های بی دلیل.................................................................... 142
تکخال ها و اعجوبه ها........................................................................... 145
تکخال ها، برادران امین سلماسی........................................................... 146
148 ................ اعجوبه ها، سرگردان میان پاپ و راک و شاید راک اند رول
149 ........................................................... گلدن رینگ، عارف عارف کیا
152 .................................................................... زنگوله ها، از راک تا پاپ
551 .......................................... »هوپانی نانای نینانای نای یاوروم نینای نای«
سعید دبیری؛ گروه »سعید«................................................................... 751
آرتوش و دیگران، فراوان بودند........................................................... 160
163 تصاوير فصل چهارم 

167فصل پنجم فرهاد مهراد 
اگه یه جو شانس داشتیم...................................................................... 173
176 ................................................................................... فرهاد بلک کتز
179 ................................................ اولین سفرش بازگشتن به زبان خود بود
مرد تنها در مثلث جدید....................................................................... 180
سیاست در فضای موسیقی................................................................... 181
راک سیاسی و پاپ تفریحی................................................................ 185
شب سیاه، مرد تنها، خستگی، جغد، تکرار............................................ 188
توافق بر سر کلمات............................................................................. 192
واال پیام دار محمد................................................................................ 193
شیوه های ترانه خوانی فرهاد.................................................................. 195
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم...................................................... 198
203 .............................................. در میان گود و دست از نزدیک بر آتش
208 تصاوير فصل پنجم 

214فصل ششم كورش يغمايى 
217 .............................................................. گل یخ توی دلم جوونه کرده
فولک- راک...................................................................................... 219



220 ............................................................................... بازگشت از حاشیه
شادی وطنپرست: »یغمایی راک نیست، یک چیز دیگر است«............... 322
تفرشی: »موسیقی یغمایی آلترناتیو است، ولی نه این آلترناتیو«............... 422
622 .......................... آریا کرنافی: »کورش یغمایی نامی شناخته شده است«
228 ...................... کوروش یغمایی و تاریخچة مختصر موسیقی راک ایران
قمیشی: »هنوز هم تنها کارهای یغمایی استاندارد است«......................... 922
»سیب نقره ای«؛ بازگشت پاپ به ایران.................................................. 231
234 ....................................................................... ظهور مجدد پاپ مبتذل
یغمایی، پیوند دو نسل موسیقی راک و پاپ ایران................................. 235
کورش، کامران، کامبیز، کاوه، کامیل، ساتگین.................................... 237
کاوه یغمایی........................................................................................ 237
از سیب نقره ای تا تفنگ دسته نقره....................................................... 239
سه تفنگدار راک و دوگانه فرهاد- یغمایی........................................... 241
243 تصاوير بخش ششم 

642فصل هفتم فريدون فروغى  
249 ...................................................... چون آدمک زنجیر بر دست و پایم
250 .............................................................. شیش و هشت و فرشید رمزی
تنگنای زن باکره و نمازی که نیاز شد................................................... 252
255 ................................................................. طوطی بی صدا و سفر شیراز
ترانه سرایی و مشکل موسیقی و ترانه..................................................... 256
952 ....................................................................... »دو تا چشم سیاه داری«
262 ....................................................................... سال قحطی، سال زندان
263 ................................................................ مشتی ماشاء اهللا، حقه ای واهللا
662 .................................................................................. »یاردیستانی من«
دهه شصت و بعد................................................................................. 267
268 ......................................... موسیقی در غربت، مارهای دره لس آنجلس
272 .......................................................... چهار روز در کیش و ری چارلز
273 .................................... فریدون فروغی و صیادی که جای شیاد نشست
275 ................................................................ تجربه های تازه دنیای تنهایی
276 ........................................................................ ترانه غمگین، ترانه شاد
فریدون فروغی، همچنان آدمکی زنجیر بر دست و پایش...................... 277
آخرین کلمات.................................................................................... 281



مرگ خواننده بزرگ شهر................................................................... 282
284 تصاوير فصل هفتم 

291فصل هشتم راك ايرانى، از ميدان انقالب تا تهران اونيو 
291 ..................... موسیقی پس از انقالب، یک گام به پس، دو گام به پیش
پوپولیزم هنری و دشمنان آن................................................................ 292
لس آنجلسی ها، تهران جلسی ها............................................................. 294
هنرها در خدمت سینما......................................................................... 295
دهه شصت؛ آهنگران، فخری و سرودخوانان جنگ.............................. 298
300 ....................................................... اندک اندک جمع مستان می رسند
301 ................................ دهه هفتاد خورشیدی: مغولهای جدید آسیا آمدند
303 ...................................... موسیقی مدرن و غیر رسمی، پدیده دهه هفتاد
305 ........................................ آن بتاماکس های مظلوم، ووداستاک و دیوار
013 ...................... آیا نفس موسیقی راک اعتراض بود یا آنچه می خواند؟ 
آیا راک معترض شیوه اعتراض موسیقایی جوانان ایرانی شد؟............... 313
316 ............................... استودیو پتو و نخستین جشنواره موسیقی پاپ ایران
319 ........................................................ دهه 80؛ دوره طالیی راک ایرانی
320 ..................................... تهران اونیو، جشنواره موسیقی زیرزمینی 2004
موسیقی زیرزمینی و گربه های ایرانی.................................................... 328
چهارمین جشنواره تهران اونیو.............................................................. 330
332 .................................... گروه های زیرزمینی و گروه های حرفه ای راک
درهای باز اینترنت، در های بسته ارشاد................................................. 337
343 تصاوير فصل هشتم 

353فصل نهم موسيقى راك امروز ايران (از 1378 تا 1391) 
353 .................... گروه های فعال راک، راک تلفیقی و آلترناتیو در این دهه
پژواک، اوهام و راز شب..................................................................... 360
263 ......................................... گروه میرا، پیشتاز موسیقی آلترناتیو و راک 
367 ................................................... آویژه، به فرهنگسرای ارسباران بیایید
راز شب، دارقالی، زی بازی................................................................. 370
372 .......................................................... »باراد« کمی پس از آویژه و میرا
»سرخس«............................................................................................ 573



مینوس وان، منهای یک....................................................................... 376
379 ................................ تک آهنگ »ارتش قاتالن« از آلبوم گوزن شمالی
میراث از پدر....................................................................................... 380
شعر آهنگ »مدارشصت درجه«، سروده سعید توانایی........................... 381
پروژه حک و همکاری برای تولید با توجه به واقعیات.......................... 381
385 ....................................................... کجا؟، اتفاقی در ترانه سرایی حک
رابطه شعر و موسیقی در راک فارسی................................................... 386
موسیقی حک چگونه به »کجا« می رود؟.............................................. 389
390 ................................................................. عبدی بهروان فر و گروه ماد
393 ................................... آهنگ »واق واق سگ« در پایان برنامه اجرا شد
396 ........................................................................................ گروه خاک
رادیو تهران......................................................................................... 398
اوهام، اند راک................................................................................... 402
406 ............................................................................. پدیده محسن نامجو
گروه کیوسک و آرش سبحانی........................................................... 415
گروه آبجیز......................................................................................... 420
گروه 127 .......................................................................................... 424
این گروه 127..................................................................................... 432
»تروریست کوچولوی شیرین من«........................................................ 534
گروه ایندو و آلبوم برد و باخت........................................................... 435
ایندو چه کسانی هستند؟...................................................................... 437
هومن اژدری....................................................................................... 440
راک شیطان پرستی نیست.................................................................... 441
راک سیاسی یا اجتماعی...................................................................... 444
445 ................................................................... سافت راک یا هارد راک؟
447 ....................................................................................... هادی پاکزاد
گروه آلترناتیو نبض............................................................................. 457
954 ...................................................................... گروه عجم و بندر لندن 
گروه موسیقی عجم............................................................................. 460
گروه عجم؛ همه سازها، همه گویش ها................................................. 462
464 ............................................................... »رقص مردونه« و »بندر لندن«
مهاجرت موسیقی پردازان در ده سال اخیر............................................. 469
476 ....................................................................... و کدام رسانه ها هستند؟



477 ............................... پاالپال، موسیقی راک ایران، راهکارها و بی راهه ها
478 ............................................ مشکل ترانه سرایی در موسیقی راک ایران
481 .................................................... مجوز برای کنترل کیفیت الزم است
چرا هیپ هاپ موفق است، ولی راک موفق نیست؟............................... 483
486 ...................................... موسیقی زیرزمینی دیگر در ایران وجود ندارد
487 تصاوير فصل نهم 

497فصل دهم رپ و هيپ هاپ ايرانى امروز 
سندی، آصف، شاهکار بینش پژوه........................................................ 499
رپ رسمی در ایران............................................................................. 499
502 ....................................................................................... شاهین نجفی
از انزلی تا برلین................................................................................... 504
مهاجرت به آلمان................................................................................ 507
تپش 2012.......................................................................................... 509
514 .................................................. جدا شدن از تپش 2012 و جنبش سبز
517 ................................................................... پرووکاسیون آنتی کاریزما
517 ........................ هیاهوی بسیار برای پرش به: ناوبری، جستجو، ترانه نقی
هک پایگاه اینترنتی............................................................................. 521
521 ........................................................................................... کنسرت ها
522 .................................................................................... موسیقی شناسی
523 ................................. شعر علیرضا قزوه درباره ترانه »نقی« شاهین نجفی
526 ................................................................................................ سالومه
534 .............................................................. هیپ هاپ من رو انتخاب کرد
بدم می اومد بهم می گفتن رپ خوان زن................................................ 535
537 ...................................................... جنبش سبز و خواندن برای سیاست
فلسفه ی خرده فرهنگ هیپ هاپ.......................................................... 538
539 ............................................................................. چرا رپ می خوانم؟
گرافیتی نوشتن در سعادت آباد............................................................. 540
542 ................................................................... رابطه گرافیتی و هیپ هاپ
کار ایران با خداست............................................................................ 542
از اول رپ واسه خالی کردن دلم بود................................................... 544
445 .......................................................................... قاف )علی جی سابق(
546 ............................................................................ قاف؛ زیر و بم زمین



549 ................................................................................................. عرفان
552 ..................................................................... یاس، یک توپاک ایرانی
ساتراپ............................................................................................... 555
بهرام، اتفاق تازه ای در رپ فارسی....................................................... 558
568 .......................................... »تریپ هیچکس«، تریپ مردمی رپ فارس
»هیچکس« نماد کیست؟...................................................................... 572
573 . بخشی از رپ »اختالف« از مجموعه آهنگ های آلبوم جنگل آسفالت.
583 .............................................. زبان رکیک در موسیقی هیپ هاپ ایران
585 ...................... نصیر مشکوری: »فحش بدهیم به جای اینکه آدم بکشیم«
زدبازی: داداش! من خودم اینکاره ام!................................................... 685
885 ....... رویل: »رپر باید همون طور که با مادرش حرف می زنه رپ بخونه«
مسعود کوثری: »اصوال زبان رپ خشن است«....................................... 985
590 .. شاهین نجفی: برای مسووالن ایرانی هرچه غیردینی است رکیک است
095 .............. هیچکس: »ما رپ فارسی رو نمی خوایم مثل رپ غرب بکنیم«
295 ....................................... ساتراپ: »دری وری خوندن که کاری نداره«
جریان محافظه کار، جریان رادیکال در رپ فارسی............................... 593
593 ................. محمد مهدی موالیی: تجارت در هیپ هاپ تغییر جهات داد
بهرام: »فحش یک قسمت از فرهنگ ایرانیه، دروغ نگیم«...................... 495
597 تصاوير فصل دهم 

600فصل يازدهم متال و متال مترقى امروز ايران 
600 ............................................... فرزاد گلپایگانی، متال، راک و آلترناتیو
604 ............................................................. اعضای گروه فرزاد گلپایگانی
خالقیت در موسیقی یعنی چه؟............................................................. 605
ترانه سرایی در راک ایران.................................................................... 607
608 ............................................................ فرزاد گلپایگانی دنبال چیست؟
610 .................................................... چگونه می شود با ترک ها کار کرد؟
611 ................................................................. علی عزیزیان و گروه هشت
کدام راک ایرانی درست است؛ راک فارسی یا راک کاور؟................ 616
618 ................................................. موسیقی راک به مسیر درستی نمی رود
آیا موسیقی راک هنجار شکن و هنجار گریز است؟............................. 619
آیا موسیقی راک ایران نابالغ و عاجز از بیان جامعه خویش است؟......... 621
623 .......................................... صدای راک »فرشید اعرابی« در تاالر میالد



726 .......................................................................................... »آرسامس«
635 ............................................................................................. آژیراک
چرا انگلیسی؟...................................................................................... 637
638 ............................................................................. ساحت مقدس ترانه
638 ..................................................................... شرکت در فیلم راک آن
641 كتاب هاى ديگر نوگام را بخوانيد: 
پدر-عزرائیل ...................................................................................... 641
به شیوه کیان فتوحی ........................................................................... 641



1

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ایــن کتــاب تقدیــم مــی شــود بــه همــه زنــان و مردانــی کــه در زیرزمیــن 
ــد،  ــده کنن ــری را زن ــیقی دیگ ــا موس ــد ت ــالش کردن ــران ت ــگ ای فرهن
ــان  ــد و زب ــنا کنن ــان آش ــدرن جه ــیقی م ــا موس ــا را ب ــد، م ــی کنن فارس
ــهبال  ــن، ش ــه ویگ ــد: ب ــل کنن ــیقی تبدی ــن موس ــان ای ــه زب ــی را ب فارس
ــاهللا کیوانشــکوه، بهــرام ســعیدی، شــهرام  ــن سلماســیها، عین شــبپره، امی
ــدون  ــی، فری ــورش یغمای ــراد، ک ــاد مه ــی، فره ــیاوش قمیش ــبپره، س ش
ــواده  ــی، خان ــوش، کاوه یغمای ــری، واروژان، آرت ــهیار قنب ــی، ش فروغ
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، 
ــن  ــعله ای ــا ش ــیدند ت ــالها کوش ــه س ــور ک ــزاد بل ــکوری و به ــر مش نصی

ــد. چــراغ را روشــن نگــه دارن
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مقدمه اول
اصال موسیقی راک ایرانی چی هست؟

ــم.  ــیقی می نویس ــاره موس ــه درب ــت ک ــی اس ــن کتاب ــن دومی ــک، ای ی
دومیــن کتابــی اســت کــه دربــاره موســیقی راک می نویســم و دومیــن 
کتابــی اســت کــه می دانــم چقــدر نوشــتنش الزم اســت امــا از نوشــتن 
ــد  ــان ســال های انقــالب پســرخاله بیســت و چن آن می ترســم. در هم
ســاله ای داشــتم بــه نــام حســین فخــر، خواهــرش صدیقــه فخــر همــان 
ــا نــام آذر فخــر می شناســید و البــد بــه آن  بازیگــر تئاتــر اســت کــه ب
ــس  ــی او ح ــیقی راک را در زندگ ــار موس ــن ب ــد. اولی ــان داری اطمین
کــردم، نــه اینکــه فکــر کنیــد کــه او برایــم گیتــار زد و مــن بــه 
صدایــش گــوش دادم. نــه، اصــال کســی مــرا آدم حســاب نمی کــرد. 
نمی دانــم چــرا تــا قبــل از اینکــه برســم بــه ســن بیســت و چهــار پنــج 
ــی  ــال کس ــوم و اص ــده نمی ش ــردم دی ــس می ک ــه ح ــالگی، همیش س
مــرا آدم حســاب نمی کنــد. حســین هــم مثــل بقیــه. اصــال مــرا 
نمی دیــد. همیــن اآلن هــم از او بپرســید کــه فالنــی چــه شــکلی بــود، 
حتمــا نمی توانــد بگویــد کــه مــن چــه شــکلی بــودم. ولــی مــن یــادم 
اســت کــه او گیتــار مــی زد، یــادم هســت کــه نگــران بــود کــه شــب بــه 
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برنامــه اش برســد، چــون در یکــی از کالب هــای تهــران اجــرا داشــت. 
ــزی  ــه چی ــت. اینک ــم اس ــی مه ــا«1 خیل ــه »بیتل ه ــتم ک ــن می دانس م
نبــود، حتــی می دانســتم کــه »رولینــگ اســتونز«2 هــم مهــم اســت. امــا 
ــی  ــد، شــلوارهای ل ــود، موهــای بلن ــار نب موســیقی راک همــه اش گیت
ــاز،  ــای تپ ــگ، گرام ه ــگ و وارن ــای رن ــب، پیراهن ه ــب و غری عجی
ــا  ــر خاله ه ــه دخت ــد ک ــای تن ــای 33 دور و 45 دور، رقص ه صفحه ه
ــا بــا مینی ژوپ  هایشــان می رقصیدنــد و مــن همه شــان را  و خواهره
ــدم، و همیشــه  ــور می دی ــره غول هــا در گالی ــدازه آدم هــای جزی ــه ان ب
وحشــت داشــتم از اینکــه یکدفعــه زیــر یکــی از آن کفش هــای پاشــنه 

نــه ســانتی لــه بشــوم. 

ــدرم  ــا، پ ــن دور و بره ــم 1347، همی ــاید ه ــود، ش ــال 1350 ب دو، س
ــما  ــه ش ــا هم ــود و حتم ــان ب ــهر کرم ــتانداری ش ــک کاره ای در اس ی
ــچ کــس اســم بیتل هــا  ــان ســال های 1347 هی ــد در کرم فکــر می کنی
را نشــنیده بــود، و از قضــا شــما اشــتباه می کنیــد. البتــه وجــود یــا عــدم 
بیتل هــا ربطــی بــه ســفر نــوروزی خانــواده مــن نداشــت. پــدر و مــادرم 
ــد،  ــمال برون ــه ش ــوروزی ب ــافرت ن ــرای مس ــد ب ــه بودن ــم گرفت تصمی
چــه بیتل هــا دوســت داشــتند چــه نداشــتند. ســفری هــر ســاله کــه از 
ــد  ــران، بع ــه ته ــیدیم ب ــد، می رس ــروع می ش ــم ش ــه بودی ــا ک ــر ج ه

The Beatles.  ۱
Rolling Stones.  ۲
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ــدان  ــم آســتارا، شــهری کــه بیت المقــدس خان ــد می رفتی رشــت و بع
مــا بــه شــمار می رفــت. دو ســال قبــل پــدرم فرمانــدار رفســنجان شــده 
بــود و یــک خانــه 150 متــری اش را در خیابــان گــرگان فروختــه بــود 
ــز مــدل 1967  ــا 37 هــزار تومــان آن یــک بن ــه 47 هــزار تومــان و ب ب
ــده و در  ــز در آم ــور مرســدس بن ــود کــه همــان ســال از تن ــده ب خری
تهــران افتــاده بــود روی خشــت. پــدر از آن آدم هــای جــدی و مهربــان 
و شــنگول بــود و نســبتا روشــنفکر، آنقــدر کــه تــا خرخــره از هرچــه 
ــا در همــه ســال  ــد. طبع ــدش می آم ــود ب ــی ب حجــاب و فرهنــگ دین
جــز مــاه رمضــان و محــرم بی دیــن بــود. و البتــه ایــن باعــث نمی شــد 
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 
ــا  ــادر ب ــدر و م ــا پ ــم ب ــع عظی ــن جم ــا ای ــال. و طبیعت ــر ح ــالم و س س
ــفری دور و دراز  ــه س ــد ب ــز نمی ش ــر و تمی ــوی ت ــز ن ــین بن ــک ماش ی
برونــد. ســه نفــر از ماهــا نبایــد می رفتیــم؛ خواهــر بزرگ تــر کــه تــازه 
دانشــجو شــده بــود در مدرســه عالــی بازرگانــی، بــرادر بزرگ تــر هــم 
ــرار شــد  ــد می رفــت. ق ــود. یــک نفــر دیگــر هــم نبای کــه 19 ســاله ب
مــن نــروم. بــه دالیــل مختلــف عــرض کــردم کــه مــن اصــوال دیــده 
ــازی.  ــه ب ــه ب ــدام در کوچ ــاه، م ــد کوت ــل، ق ــای کچ ــدم، موه نمی ش
مــادر هــر وقــت می خواســت مهمانــی بــرود بچه هــا را می شــمرد 
و آن روزهــا بــود کــه مــن را می دیــد. اصــوال مادرهایــی کــه تعــداد 
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بچه هایشــان زیــاد اســت معمــوال در هنــگام جابه جایــی بچه هــا را 
ــه  ــدی ب ــوند فرزن ــه می ش ــه متوج ــت ک ــت اس ــمارند، و آن وق می ش
ــروم. از  ــد. از قضــا مــن دوســت داشــتم ســفر ن ــام ابراهیــم هــم دارن ن
ماچ هــای بادکش شــونده عمــه و مــادر بــزرگ متنفــر بــودم و از 
عیدی هــای احمقانــه و از چــای خوردن هــای بیخــود و پســته های 
لب بســته آجیــل و همــه بــا هــم. ده دوازده ســالی داشــتم و بــه شــکل 
حیــرت آوری پــررو و وقیــح بــودم. مــادرم تنهــا راهــی که بــرای تخلیه 
انــرژی مــن پیــدا کــرده بــود، خریــدن یــک دوچرخــه بــود و محــول 
ــن وظیفــه را  ــا کمــال افتخــار ای ــه مــن کــه ب ــه ب ــد روزان کــردن خری
ــر  ــه ه ــواده ک ــب خان ــره و مواج ــر بی جی ــک نوک ــی دادم. ی ــام م انج
کســی بــه او دســتور مــی داد اجــرا می کــرد و البتــه از بزرگ ترهــا تــا 
ــود  ــم. موج ــان کاری بکن ــود برایش ــال ب ــم مح ــال نمی گرفت ــک ری ی
گهــی بــودم. عصــر همــان روز خواهــر و بــرادر بزرگــم مثــل اعضــای 
یــک گنــگ جنایتــکاران مــرا کشــیدند کنــار، بــرادرم در حالــی کــه 
ــد بایــد حرفــش را اطاعــت کنــم،  ــود کــه بفهمان ــده ب دســتم را پیچان
ــا، منظــور  ــی اینجــا کــه از روزی کــه اینه ــه شــرطی می مان گفــت، ب
ــک  ــد، ی ــه بیاین ــی ک ــا زمان ــد، ت ــود، برون ــدان ب ــان خان ــل مزاحم خی
کلمــه حــرف نزنــی! در ایــن ده پانــزده روز شــتر دیــدی ندیــدی، نــه 
ــه کســی  ــم، ن ــی چــه کار کردی ــه می گوی ــده، ن می فهمــی کســی آم
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 قهوه ای 
داد بــه مــن و گفــت اگــر بچــه خوبــی باشــی یکــی دیگــر هــم آخــر 
ــه  ــود ک ــده ب ــتم را پیچان ــان دس ــرای اطمین ــرادرم ب ــری. ب کار می گی
از طریــق مقــداری درد قانــع شــوم. الزم بــه ایــن کارهــا نبــود، چــون 
ــادری کــه  ــدر و م ــا پ ــودم ت ــر ب ــا نزدیک ت ــه آنه ــن ب ــه هــر حــال م ب
از صبــح تــا شــب از مــن می خواســتند مثــل آدم رفتــار کنــم. گفتــم: 
ــرادرم دســتم را ول کــرد و مــن  حــاال می شــه دســتم رو ول کنــی؟ ب
رفتــم. می دانســتند کــه بایــد در آن وســط چیــزی هــم بــه مــن برســد 
وگرنــه همــه زندگیشــان را بــه گــه می کشــیدم. باالخــره روز موعــود 
رســید. قبــل از انقــالب روز موعــود معمــوال 28 اســفند بــود. خواهــرم 
و بــرادرم در بغــل پــدر و مــادر بودنــد و خداحافظــی می کردنــد. پدرم 
ــم ســفارش می کــرد کــه  ــه خواهــرم اعتمــاد داشــت، دائ کــه فقــط ب
خانــه را دزد نبــرد. طبیعــی بــود کــه مــن اصــال موضــوع بحــث نبــودم. 
ــم اســم  ــک کلمــه ه ــا ی ــدت سفارشــات و بحث ه ــام م اصــال در تم
مــن نیامــد. انــگار کــه مــن جــزو اشــیاء خانــه بــودم. ماشــین بــا هشــت 
ــین و  ــوی ماش ــدرم در جل ــار پ ــوان در کن ــر نوج ــین؛ دو خواه سرنش
مــادرم بــا چهــار بچــه یــک تــا ده ســاله عقــب ماشــین نشســته بودنــد. 
ــرادرم در عــرض یــک ســاعت  ــت. خواهــر و ب ماشــین گاز داد و رف
خانــه را بــه یــک دیســکوتک تبدیــل کردنــد. بــرادرم کلــی زحمــت 
کشــید و بــا کاغذهــای رنگــی روکش هــای قرمــز بــرای چــراغ ســقف 
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ــر و  ــی فای ــی. آمپل ــای کش ــد کاغذه ــه ش ــه خان ــرد و هم ــت ک درس
ــرادرم  ــد و صفحه هــا مرتــب شــدند. ب باندهــای دســتگاه بیــرون آمدن
ــال. از  ــه ای 33 ری ــود، دان ــده ب ــو خری ــت آبج ــول داش ــدر پ ــر چق ه
ــد و  ــزده پســر و دختــر می آمدن فــردا ظهــر برنامــه شــروع شــد. ده پان
ــا  ــر ت ــد، از بیتل هــا و رولینــگ اســتونز بگی ــا نیمــه شــب می رقصیدن ت
»دانــا ســامرز«3 و »آدامــو«4 و »دالیــدا«5 و »خــوزه فلیچیانــو«6 و »انیمالز«7 
و »چابــی چکــر«8 و »الویــس پریســلی«9 و ترانه هــای ایتالیایــی و 
ــز«12  ــام جون ــاوور«10 و »ژاک بریــل«11 و »ت فرانســوی های »شــارل آزن
و »ادیــت پیــاف«13 و »ایــو مونتــان«14 و »انریکــو ماســیاس«15 و »جیمــی 

Donna Summer .  ۳
Salvatore Adamo .  ۴

Dalida .  ۵
Jose felitciano .  ۶

The Animals .  ۷
Chubby Checker .  ۸

Elvis Presley .  ۹
Charles aznavour .  ۱۰

Jaques Brel .  ۱۱
Tom Jones .  ۱۲
Edith Piaf .  ۱۳

Yve Montand .  ۱۴
Enrico Macias .  ۱۵
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هندریکــس«16 و »جانیــس جاپلیــن«17 و تــا دلــت بخواهد موســیقی بود 
کــه می شــنیدم. همــه آن دختــر و پســرها پذیرفتــه بودنــد کــه مــن در 
آن خانــه بایــد باشــم. مــن بــرای خــودم غــذا پیــدا می کــردم و بــا لــذت 
تمــام بــه غــذای اصلــی کــه هــر روز ماکارونی هــای کلفــت شــماره 12 
بــود، بــا کانــادای درســت و حســابی و گاهــی کــه کســی ســر بــه ســرم 
ــال ها  ــا س ــردم. ت ــی می ک ــی داد، حال ــو م ــی آبج ــت و کم می گذاش
بــرای مــن موســیقی راک یعنــی رنــگ قرمــز، طعــم ماکارونــی، نــور 
مالیــم، پســرها و دخترهایــی کــه یواشــکی همدیگــر را می بوســیدند 
ــت  ــد رول18اش را دوس ــوص راک ان ــه بخص ــان ک ــی بی پای و رقص
ــپزخانه  ــه آش ــت ب ــل کل جمعی ــتی کام ــال مس ــا در ح ــتم. باره داش
ــی  ــر روی ماکارون ــتم پنی ــا می توانس ــوردم و ت ــم را خ ــم و غذای رفت
ــو  ــد ت ــود کــه بپذیرن ــن نب ــر از ای ــز لذتبخش ت ــچ چی ــم. و هی می ریخت
ــکاب را  ــی؛ پی ــوض کن ــه ع ــزرگ صفح ــرام ب ــک گ ــا ی ــی ب می توان
بگــذاری و خــش خــش را بشــنوی و بعــد موســیقی بریــزد تــوی اتــاق. 

ســه، عاشــق شــدن وقتــی موســیقی باشــد، دختــر عمــوی زیبایــی هــم 
ــرص  ــت. ح ــختی نیس ــال کار س ــی، اص ــجو باش ــم دانش ــو ه ــد، ت باش
ــم کاخ  ــتیم بروی ــالنم می توانس ــی از همنس ــن و خیل ــه م ــد ک نخوری

Jimi Hendrix .  ۱۶
Janis Joplin .  ۱۷

Rock and Roll .  ۱۸
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جوانــان و موســیقی خــوب گــوش کنیــم و در حالــی کــه یــک 
شــلوار قهــوه ای دمپــا 38 ســانت بــا پیراهــن چهارخانــه ســفید و 
ــدن  ــه رقصی ــده ب ــم نش ــالمان ه ــده س ــوز هف ــیدیم و هن ــوه ای پوش قه
ــگاه کنیــم. خیلــی از موســیقی ها را آنجــا گــوش کــردم. بعــد  ــه ن بقی
ــا  ــامر و بیتل ه ــی داناس ــم ه ــب ها ه ــدم. ش ــو ش ــق دخترعم ــم عاش ه
گــوش دادم، چــه فایــده! باالخــره یــک پســر خــوش قیافه تــر از مــن 
آمــد و دختــرک را بــرد. حــاال هــم نــوه دارد. چــه کنــم؟ البتــه هنــوز 
ــا  ــا موســیقی راک ی ــد ب ــی می  توان ــدم شــریعتی چــه اختالف نمی فهمی
پــاپ داشــته باشــد؟ بخصــوص موســیقی »دمیــس روســس«19 و »کــت 
اســتیونز«20. دختــر عمــو هــم شــوهر کــرد و رفــت، مــن هــم بــا دختــر 
عمــوی یکــی دیگــر کــه دلــش پیــش ایــن دختــر عمــو بــود ازدواج 

ــگ شــد. ــواش موســیقی کمرن ــواش ی ــه آن در. ی ــن ب کــردم. ای

چهــار، حســین رفتــه بــود. نوارهایــش را کــه بــا مکافــات جمــع کــرده 
بــود، بــه ثمــن بخــس فروختــه بــود و شــوهر خواهــرم صاحــب نوارهــا 
ــازه  ــد. ت ــا می ارزیدن ــک دنی ــدر ی ــه ق ــه ب ــی ک ــود. نوارهای ــده ب ش
حمــالت هوایــی بــه تهــران شــروع شــده بــود. بــا زنــم و دو تــا دختــرم 
رفتــه بودیــم خانــه خواهــرم، و شــوهرش نوارهــا را نشــان مــی داد. توی 
مغــزم هنــوز شــریعتی داشــت ســخنرانی می کــرد. روی تاریــک مــاه. 

Demis Roussos .  ۱۹
Cat Stevens .  ۲۰
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نیایــش شــریعتی بــود. »اومــا گومــا«21. دعــای ابوحمــزه ثمالــی تکــرار 
می شــد. آخ! اگــه اینجــا بــودی؟ و بــه فکــر انقــالب بــودم. بیتل هــا و 
»پــل مــک کارتنــی«22 و »جیــم موریســون«23. شــوهر خواهــرم انــگار 
می خواســت 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. صفحه هــا هویــت داشــتند، نمی شــد روی 
صفحــه بیتل هــا یــا رولینــگ اســتونز ســخنرانی شــریعتی ضبــط کــرد. 

چهــار، اســمش عبــدی بــود. یــک رفیــق تــازه. یــک آدم خــاص. یکی 
ــه می خواســت  ــاد گذشــته انقــالب می انداخــت و ن ــه ی ــه مــرا ب کــه ن
آینــده خاصــی را بگویــد. قــرار شــد جمعه هــا 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 
بیتل هــا بگیــر تــا »بلــک ســابات«24 و »لــد زپلیــن«25 و »جــون بائــز«26 و 
خیلی هــای دیگــر. از جیمــی هندریکــس و انیمالــز و »دایــر اســتریت«27 

Ummagumma .  ۲۱
Sir James Paul McCartney .  ۲۲

Jim Morrison .  ۲۳
Black Sabbath .  ۲۴

Led Zeppelin .  ۲۵
Joan Baez .  ۲۶
Dire Straits .  ۲۷
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ــه  ــردم ک ــر می ک ــن فک ــه ای ــتم ب ــه برمی داش ــه را ک ــو، صفح و آدام
کســی کــه آن را جــا گذاشــته یــا یکجــا فروختــه چــه اتفاقــی برایــش 
افتــاده؟ گاهــی یــک جعبــه پیــدا می کــردم، جعبــه صفحه هــای »نــات 
کینــگ کــول«28، یــا »آرمســترانگ«29، یــا الویــس پریســلی یــا یکدفعه 
چشــمت می خــورد بــه بــاب دیلــن30. صفحه هــای معمولــی یکــی 20 
ــی نمی شــد. ســاک  ــر. پول ــود در ســال 67 و جعبه هــا گران ت ــان ب توم
را پــر می کردیــم و می آمدیــم خانــه. دیگــر متخصــص صفحــه شــده 
بودیــم. خــش دارد یــا نــه؟ گــرام هــم کــه تــوی بــازار پــر بــود. بــازار 
دســت دوم فروش هــا. عبــدی دنبــال سرگذشــت خــودش بــود، بتــی 
ــیقی  ــن موس ــتی و م ــوش و مهس ــین و گوگ ــلی و افش ــرین و س و نس
راک را دنبــال می کــردم. مثــل داســتانی کــه نصفــه شــنیده باشــمش و 

دنبــال بقیــه آن باشــم. 

پنــج، ســال 1365 بــود کــه در یــک جلســه صــدا و ســیما بــا نماینــده 
ــد  ــرف چن ــم، و ط ــده بودی ــق ش ــا رفی ــه از قض ــات ک وزارت اطالع
ســالی بــود از تگــزاس آمــده بــود، بحثمــان شــد ســر موســیقی جدیــد. 
در اتــاق پشــتی محمــد هاشــمی، مدیــر عامــل صــدا و ســیمای وقــت، 

Nat King Cole .  ۲۸
Louis Armstrong .  ۲۹

Bob Dylan . ۳۰
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ــد«32 را گذاشــت، کار  ــوار«31  »پینــک فلوی ــوار »دی ــم کــه اول ن بودی
»آلــن پارکــر«33 و بعــد هــم »فینــال کات«34. مــن تقریبــا آخرهــای خــط 
ــزی در اعتقــادات  ــه هیــچ چی ــود کــه دیگــر ب ــودم. دو ســه ســالی ب ب
دربــاره  داشــت  بــود.  شــده  تمــام  نداشــتم.  بــاور  ایدئولوژیــک 
تضادهــای درونــی امپریالیــزم می گفــت و مــن داشــتم موســیقی 
می شــنیدم. نوارهــا را از او گرفتــم و یــک روزه همــه را کپــی کــردم. 
ــزارش  ــه گ ــرون، در مجل ــودم بی ــتم زده ب ــد از کل سیس ــالی بع دو س
ــد  ــوار پینــک فلوی ــاره دی ــودم درب فيلــم یــک تک شــماره درآورده ب
و همیــن خیلــی از دوســتان قدیمــی را عصبانــی کــرده بــود کــه هــذا 
یرابطــون بیــن البینــک فلویــد والثــوره االســالمیه؟ و مــن شــتر خــودم 
ــاده  ــدم. دیــر رســیده بودیــم. دهــه هشــتاد کلــی اتفــاق افت را می چران
بــود و مــا درگیــر جنــگ و انقــالب بودیــم. شــروع کــردم بــه مطــرح 
ــاق  ــک اتف ــم ی ــن موســیقی. فکــر می کــردم و فکــر می کن کــردن ای
اســت. یــک شــیوه فکــر کــردن اســت، یک شــیوه دیــدن جهان اســت. 
ــه  ــلیقه ام. دیگــر نمی توانســتم ب زندگــی ام دگرگــون شــد، فکــرم، س
ــگار فاصلــه ای چنــد ســاله طــی شــده  هــر موســیقی گــوش بدهــم. ان

بــود. 
The Wall .  ۳۱

Pink Floyd .  ۳۲
Alan Parker .  ۳۳

The Final Cut .  ۳۴
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شــش، از ســال 1365 مــن جســت وجوی جــدی را بــه دنبــال موســیقی 
راک آغــاز کــردم. از دهــه هفتــاد ویدئــو کلــی امکانــات بــه مــا داد. 
کنســرت های پمپئــی35 و »ووداســتاک«36 را دیــدم. اجراهــای »جــاز«37 
و »بلــوز«38 و »کانتــری«39 و راک را دیــدم. بعــد ماهــواره آمــد. وســط 
آن همــه آشــغال »ام تــی وی«40 می توانســتیم کارهــای خــوب را پیــدا 

۳۵  . «زنده در پمپئی» (Live in Pompeii) کنسرت فیلمی که در آن گروه موسیقی پینک فلوید 
در آمفی تئاتر پمپئی (در پمپئی ایتالیا) به اجرای آهنگ های خود پرداختند. این اجرا بدون هیچ 

متاشاگری اجرا و ضبط شد. کارگردان این کنسرت فیلم آدریان مینب است. عمده ی مراحل 
فیلم برداری پیرامون آمفی تئاتر پمپئی در طی چهار روز با استفاده از جتهیزاتی که گروه در تورهای 

خود استفاده می کرد در اکتبر ۱۹۷۱ اجنام شد. نسخه اصلی در سال ۱۹۷۲ منتشر شد و شامل شش 
آهنگ از گروه است. نسخه دیگری از فیلم در سال ۱۹۷۴ منتشر شد که مراحلی از ساخت آلبوم 
نیمه تاریک ماه همراه با برخی قطعات اولیه از این آلبوم به آن افزوده شد و شامل مصاحبه هایی 

با اعضای گروه در ابی رود استودیوی لندن نیز هست. نسخه سوم آن در سال ۲۰۰۳ منتشر شد 
که شامل ویرایش های کارگردانی است و آهنگ ها همان آهنگ ها هستند. ترانه های اصلی از 

آلبوم های یک نعلبکی رمز و راز و فضولی است (ویکیپدیا، ذیل «زنده در پمپئی»).
۳۶  . ووداستاک (Woodstock) در فصل اول همین کتاب به طور مشروح درباره ووداستاک 

نوشته ام. اگر از حاال می خواهید بدانید که چه می شود، تندتر بخوانید، زود می رسید به فصل اول 
و همه چیز را هماجنا می خوانید.

Jazz . ۳۷،، به رغم آنکه توسط ما به صورت جاز نوشته می شود، در حالی که تلفظ دقیق و 
مشخص این موسیقی جز (Jazz) است، به سبب ضبط این کلمه به صورت جاز در متون فارسی و 

عادت چشمی مخاطب، از جاز استفاده کرده ام.
Blues .  ۳۸

Country .  ۳۹
۴۰  . ام تی وی (MTV Network) با فکر ایجاد یک تلویزیون ویژه موسیقی به صورت یک شبکه 

تلویزیونی واقع در شهر نیویورک آمریکا کارش را در اول اوت ۱۹۸۱/ دهم مرداد ۱۳۶۰ آغاز کرد 
و به پخش مناهنگ های درخواستی پرداخت. این شبکه خنستني شبکه تلويزيونی جهان بود که به 
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کنیــم. تهــران هــم کــه پایتخــت آلترناتیــو بــود. تقریبــا هــر تصویــری 
ــر  ــن و ه ــد زپلی ــا و ل ــتونز و بیتل ه ــگ اس ــد و رولین ــک فلوی از پین
ــان و از  ــم اصفه ــالی رفت ــردم. دو س ــدا ک ــد پی ــرش را بکنی ــه فک چ
قضــا ســرکنگبین صفــرا فــزود؛ تــازه کار پشــت کار بــود کــه کشــف 
ــی  ــت و مجان ــا را مف ــودش، قدیمی ه ــای خ ــا ج ــم. جدیده می کردی
کشــف می کردیــم. دو تــا ویدئــو می گذاشــتیم بــا هــم همفــاز 
می کردیــم ِد کپــی بکــش، ِد ببیــن. خــودش آموزشــگاهی بــود بــرای 
دیــدن و دانســتن. بــرای کشــف موســیقی. بــه قــول یوســف: »احمــق! 
ــه  ــد.« حرفــش را ب ــا موســیقی حــرف می زن ــا ب فیلســوف در جهــان م
ــرف  ــش، ح ــی حرف ــی خدای ــم، ول ــاب نمی کردی ــم حس ــان ه تخم م
بــود. بــا بابــک چمــن آرا مدتهــا بــود کــه رفیــق شــده بــودم و در مغــازه 
ــدا  ــوار پی ــارراه ولی عصــر وول می خــوردم و ن ــاالی چه ــرش ب بی نظی

طور شبانه روزی موسیقی پخش می کرد. اجرای برنامه ها با هدایت و مجریگری وی جی ها باعث 
گسترش مفهوم عمومی لغت وی جی شد. وی جی همان دی جی است که ویدئو پخش می کند 
و در تلویزیون های موسیقی تصمیم می گیرد به چه ترتیب موسیقی را به نظر مخاطب برساند. اين 
شبکه با پخش برنامه های ويژه ای چون پخش جهانی از مناهنگ ۱.۵ میلیون دالری «تریلر مایکل 

جکسون»، پخش زنده کنسرت «اليو ايد» در سال ۱۹۸۵ و برگزاری ساالنه جایزه مناهنگ ام تی وی 
جايگاه خاصی نزد دوستداران موسیقی پاپ پيدا کرد. اين شبکه از سال ۱۹۸۷ پخش برنامه های 

خود را در اروپا نيز آغاز کرد. ام تی وی برنامه خود را فقط به پخش مناهنگ و برنامه های صرفًا 
موسيقايی محدود نکرده و به عرصه های ديگر دنيای هنر و سرگرمی نيز قدم گذاشت. شبکه ام 

تی وی از مهم ترین شبکه هایی بود که به مدت ده سال اوال خالء موسیقی جهان را در مناطق زیر 
پوشش ماهواره مانند ایران از میان می برد و ثانیا بر سلیقه مخاطبان اثر فراوانی داشت. بسیاری از 

صاحبنظران ام تی وی را عامل ختریب سلیقه مخاطبان موسیقی دهه ۹۸ می دانند. 
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می کــردم و هــر چــه کــه دوســت داشــتم ســفارش مــی دادم تــا بیــاورد.

هفــت: اصالحــات کــه شــروع شــد، نفســمان بــاز شــد. کمتــر کســی 
می توانــد بفهمــد اصالحــات بــرای کســی کــه موضــوع اصلــی 
زندگیــش سیاســت نبــوده، یعنــی چــه. مــا مــرض ادبیــات و موســیقی 
داشــتیم. و هــر چــه مــی خواســتیم بــود. ســال های دهــه شــصت 
بــود، شــاید ســال 67 کــه در مجلــه ســروش دبیــر ســرویس ســینمایی 
بــودم، یکــی از کارکنــان آنجــا بــه نــام عامــری ســراغم آمــد. شــنیده 
ــودم در  ــود خ ــا ب ــه مدت ه ــتم. و البت ــم هس ــر رژی ــن از عناص ــود م ب
لیســت ســیاه بــودم. و یادتــان نــرود کــه وقتــی می رویــد 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 دیســک41 یــا ســی   دی، و ایــن ســی 
ــی  ــتفاده کن ــار از آن اس ــزار ب ــر ده ه ــون اگ ــد چ ــزه می کن دی معج
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 دی هــا را 
ــود. در  ــده ب ــزه ش ــه. معج ــی چ ــی دی یعن ــدم س ــازه فهمی درآورد. ت
ــت  ــدون اف ــیقی را ب ــن موس ــتی بهتری ــه می توانس ــک دقیق ــرض ی ع
ــاز.  کیفیــت روی یــک ســی دی ارزان کپــی کنــی. شــدم ســی دی ب

Compact Disc .  ۴۱
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کلکســیونر صــدا. حــاال می شــد صــدا شــنید. صــدای پــژواک پینــک 
فلویــد. بــا همــان پرزهــای الی گــوش. حــاال دیگــر همــه موســیقی ها 
را در اختیــار داشــتیم. همــه را. وقتــی اصالحــات رخ داد موســیقی بــا 
ماهــواره، بــا تصویــر، بــا ســی دی، آمــده بــود. ســال 1378 یــا 1379 
ــن  ــد، و م ــی باش ــد در دب ــرار ش ــد ق ــک فلوی ــرت پین ــه کنس ــود ک ب

رفتــم. یعنــی تــه آرزوهــا.

هشــت: آن روزهــا خدایــی می کردیــم، بی دلیــل هــم نبــود. دوره 
ــتیم  ــه می خواس ــر چ ــم و ه ــه بودی ــان را رفت ــود. زندانم ــات ب اصالح
می نوشــتیم. بعــدا فهمیــدم ایــن ضــرب المثــل یعنی چــه که »نوشــته اش 
را مثــل ورق زر می برنــد«؛ قلــم کــه روی کاغــذ می گذاشــتیم، قیمــت 
کاغــذ کــه صــد تومــان بــود می شــد 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 می نوشــتیم، 
ــردم  ــد. م ــم می آم ــه قل ــه ب ــر چ ــاه، ه ــتان کوت ــدان، داس ــره زن خاط
ــم.  ــتیم و می فروختی ــا می نوش ــد و م ــیدند و می خریدن ــف می کش ص
بهتریــن پــول دنیــا. مســتقیم از خواننــده بــه نویســنده. کنســرت »راجــر 
ــت  ــم بلی ــک گفت ــه باب ــش«43. ب ــن ِد فل ــی، »ای ــود در دوب ــرز«42 ب وات
ــم  ــدم و رفت ــا خری ــت هواپیم ــت. بلی ــاده اس ــت آم ــم. گف می خواه

Roger Waters .  ۴۲
In The Flesh .  ۴۳
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دوبــی. کتــاب پینــک فلویــد مــن تــازه آمــده بــود بــازار. تــوی هتــل 
ــاز. همــه  هــر کســی می دیــدم ســالم می کــرد. همــه بچه هــای راک ب
ــب  ــیدیم. ش ــا را پوش ــر لباس ه ــناختند. از عص ــاب می ش از روی کت
رفتیــم کنســرت. حــاال دیگــر راجــر واتــرز در فاصلــه ده متــری بــود. 
ــود  ــم ســاعت نگذشــته ب ــوز نی ــا هن ــه قدغــن. ام آوردن مشــروب البت
ــم.  ــه می دان ــن چ ــی؟ م ــدام عل ــت، ک ــس گرف ــد، عک ــی آم ــه عل ک
ــاب محمــدی درآورد.  ــالی ن ــک بطــری تکی ــر لباســش ی ــد از زی بع
بعــد محمــد آمــد، بعــد روزبــه، بعــد پاشــا، بعــد همــا، بعــد پوریــا، آن 
قــدری نخــوردم کــه نفهمــم کــه چــه می شــنوم و چــه می بینــم. از نــه 
هــزار نفــری کــه در کنســرت بودنــد بــه گفتــه پایــگاه اینترنتــی راجــر 
واتــرز شــش هــزار نفــر ایرانــی بودنــد. جمعــا شــاید 20 نفری دشداشــه 
پــوش دیدیــم و باقــی یــا ایرانــی هــای عاشــق راک یــا آمریکایی هــا و 
ــران  ــی ای ــی. وقت ــم دوب ــق راک مقی ــای عاش ــی ها و اروپایی ه انگلیس
ــرآورده شــده  ــگار کــه یکــی از چهــار آرزوی زندگــی ب برگشــتم ان
ــی تهــران  ــگاه اینترنت ــود کــه رفیقــم کــه در پای ــود. همــان روزهــا ب ب
ــیقی  ــتیوال موس ــن فس ــد اولی ــه دارن ــر داد ک ــرد خب ــو کار می ک اونی

ــد. ــزار می کنن ــی را برگ راک ایران

ــرم  ــال کــه دوســت دخت ــن و عی ــرای م ــدم. ب ــت را کــه نخری ــه: بلی ن
بــود، بلیــت داده بودنــد. کنســرت پــژواک بــود. یکــی از اولیــن 
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کنســرت های موســیقی راک ایرانــی. رفتیــم. ســالن حداقــل ســه هــزار 
ــم.  ــی. نشســته بودی ــک جــای خال ــی ی ــر جــا داشــت و اگــر بگوی نف
ــالد.  ــاالر می ــکوت. ت ــد س ــالن ش ــه س ــد. هم ــه آم ــروه روی صحن گ
ــدا  ــت. ص ــوی روح و روان ــت ت ــی. می نشس ــار الکتریک ــدای گیت ص
دلچســب و قشــنگ بــود. فــرزاد فخرالدینــی داشــت می نواخــت. 
فکــر کنــم کســری ســبکتکین، فکــر کنــم رامیــن بهنــا. همــه خوب هــا 
ــک  ــود. ی ــرده ب ــخیر ک ــم تس ــا را ه ــه صندلی ه ــیقی هم ــد. موس بودن
ــک  ــیگار. ی ــرای س ــم، ب ــرون رفتی ــز. بی ــیقی راک تمی ــاعتی موس س
عالمــه ســالم، عکــس. رفاقــت. آدم هــا را نمی شــناختم، شــاید ده 
ــی  ــه گوی ــودم. بقی ــده ب ــران دی ــا را در ته ــزار ت ــه ه ــری از آن س نف
ــی  ــهر زندگ ــره ش ــه روزم ــخ ابلهان ــرون از تاری ــته بی ــاری نشس در غ
ــای  ــب، لباس ه ــای غری ــب، ریش ه ــی های عجی ــد. پاگوش می کردن
نادیــده، عینک هــای عجیــب. دســت دادن از اول تــا آخــر تمــام نشــد، 
بانــو گفــت اینهــا تــو را می شناســند؟ گفتــم: مــن چــه می دانــم، البــد. 
داخــل ســالن کــه رفتیــم، برنامــه قســمت دوم شــروع شــد، از کســانی 
ــد،  ــام یــک جــوان اهــل ســینما را خواندن ــد ن ــرای برنامــه آمدن کــه ب
ــوان کســی  ــه عن ــد، ب ــرا خواندن ــام م ــد. بعــد ن ــد شــد و کــف زدن بلن
ــه  ــودم چ ــده ب ــرده. مان ــی ک ــای راک همراه ــا گروه ه ــه ب ــه همیش ک
کنــم؟ اصــال بلــد نبــودم جلــوی جمعیــت بایــد چــه کــرد. بلنــد شــدم، 
تــا می شــد مودبانــه، و کــف زدنــد. مجــری گفتــه بــود یــار و همــراه 
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ــت. حســی دوســت  ــران. شــرم. خجال همیشــه گروه هــای راک در ای
داشــتنی. دســت ها را کــه زدنــد نشســتم، بــاز خــدا را شــکر بانــو بــود، 

ــا، کــه اصــال جــا نداشــت. ــن حرف ه ــن و ای شــماره تلف

ده: بــا بانــو رفتیــم خانــه رامیــن بهنــا. آرش ســبحانی هــم بود کــه اولین 
ــی حــرف  ــد، کل ــم، بچه هــای دیگــر هــم بودن ــار همدیگــر را دیدی ب
زدیــم و اینکــه بایــد چــه کار کــرد. قبــل از آن بــرای ترانه هــای فیلــم 
ــا روی  ــانه تخم مرغ ه ــا ش ــه بودیــم اســتودیو پتــو45. ب مكــس44 رفت
ســقف. اولیــن بــار یــک اســتودیوی خانگــی بــرای تمریــن می دیــدم، 
ــود و  ــار ب ــد ذوالفق ــود، نوی ــلی ب ــر توس ــود، امی ــی ب ــرزاد فخرالدین ف
ــت  ــادم نیس ــود، ی ــم ب ــا ه ــر از بچه ه ــی دیگ ــبکتکین. یک ــری س کس
اســمش چــه بــود. حــرف زدیــم. از اینکــه بایــد موســیقی راک ایرانــی 
را بســازیم. ایــن جســم قــدرت دارد، هــر چیــز تــازه ای را در هاضمــه 

۴۴  . مکس (Max)، فیلمی از سامان مقدم است. این فیلم از چند نظر اهمیت دارد: خنست 
اینکه از خنستین فیلم هایی است که کوشید از موسیقی رپ و پاپ و انواع دیگر موسیقی استفاده 
کند و از یک دید فیلم موزیکال شناخته می شود. 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 مهم تر اینکه به همین موضوع مورد نظر ما در این کتاب یعنی وضع اجتماعی 

موسیقی در ایران می پردازد.
۴۵  . پدیده «استودیو پتو» به استودیوهای خانگی گفته می شد که یک گروه موسیقی در خانه 

یکی از اعضا یا محلی اجاره ای یا انباری بی مصرف یا گلخانه ای بی استفاده را با استفاده از شانه 
ختم مرغ و پتوهای مختلف صدا گیری می کرد تا به محل مترین یک گروه زیر زمینی و گاه به محل 

ضبط یک قطعه موسیقی تبدیل شود.
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خــودش هضــم می کنــد و بــه زبــان و لحــن خــودش تبدیــل می کنــد.

ــق راک  ــاید تلفی ــیقی راک، ش ــته ایم موس ــمش را گذاش ــازده: اس ی
ــی،  ــور فارس ــا فولکل ــنتی ی ــا س ــاپ ی ــا پ ــاال ی ــی، ح ــیقی ایران و موس
می شــود تلفیقــی یــا »فیــوژن«46، راک هــم کــه از راک انــد رول بــزن 
و برقــص شــامل می شــود تــا راک روانگــردان یــا بــه قــول فرنگی هــا 
ــه  ــت در فاصل ــار اس ــر و اطف ــم ق ــی ه ــک جاهای ــایکادلیک«47، ی »س
راک و پــاپ، کــه یــک دفعــه فــالن جــوان غیــور می گویــد 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 می توانســتم بگویــم تلفیقــی و خیالتــان تخــت 
ــا  ــرده ام تعریف ه ــعی ک ــا س ــد. تقریب ــی می کن ــه فرق ــا چ ــد ام می ش

۴۶  . موسیقی تلفیقی (Fusion) به هر نوع تلفیق دو نوع موسیقی با هم گفته می شود؛ 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 موسیقی هایی که از نگاه من راک نامیده می شود، از نگاه برخی دیگر از دوستانی که اتفاقا 

کارشناسان مطلعی هستند، موسیقی تلفیقی نامیده می شود.
۴۷  . راک روان َگردان یا سایکدلیک راک (Psychedelic Rock) به سبکی از موسیقی راک 

اند رول گفته می شود که به منایاندن مسائل روانی انسان می پردازد. در این شیوه، آهنگسازان 
با خلق تلفیق ها و ترکیب هایی در هم تنیده از نوای سازهای الکتریکی، الکترونیک و همچنین 

سازهای کوبه ای و سینته سایزر در صدد بازمنایی حالت های روحی و روانی انسان هم چون: امید، 
افسردگی، خشم، ترس، هراس، پارانویا، بر می آیند. همانند سایر زیرشاخه های موسیقی راک، 
اعتراض در اشعار و نواهای این گروه نیز، جایگاه ویژه ای دارد. از گروه های معروف این سبک 

می توان به پینک فلوید اشاره کرد.
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مشــخص و معیــن باشــد، امــا وســواس های ناشــی از بی ســوادی 
ــد در یــک مفهــوم و  ــر می کنن اســت کــه باعــث می شــود آدم هــا گی
بــه جــای اینکــه موقعیــت منطقــی و درســتی بــرای موســیقی تعریــف 
کننــد و آن را درک کننــد، در کلمه هــا درجــا می زننــد. تقریبــا 
بســیاری از خواننــدگان راک ایــران از دنیــای راک بــه پــاپ یــا حتــی 
ــد، شــاید اگــر موســیقی فرهــاد و فریــدون فروغــی  کالســیک رفته ان
ــل  ــم آنهــا تنهــا ســتاره های راک قب ــی را راک بدانی و کــورش یغمای
از انقــالب هســتند و بعــد از انقــالب هــم کــه تکلیــف مشــخص اســت. 
ــه  ــچ آســمانی کشــف نشــده اســت، چــه رســد ب اصــال ســتاره در هی
ــکو  ــان سانفرانسیس ــه می ــده و راک ک ــازه از راه آم ــاپ ت ــیقی پ موس
ــن و  ــه روی زمی ــن ب ــر زمی ــهد از زی ــران و مش ــن و ته ــدن و برلی و لن

بالعکــس در حرکــت اســت.  

ــتفاده  ــاب اس ــن کت ــتان در ای ــیاری از دوس ــته های بس دوازده: از نوش
کــردم. می شــد اســتفاده نکــرد. امــا ایــن یــک ســعی جمعــی اســت. 
ــات  ــی از اطالع ــن خیل ــرای یافت ــن آرا ب ــک چم ــاص باب ــور خ ــه ط ب
ــای  ــی دی ه ــه س ــبی مجموع ــام گرشاس ــرد، حس ــک ک ــن کم ــه م ب
آفتــاب مهتــاب را بــه مــن رســاند، امیــد هاشــم لو فیلــم اســكورپيو48 را 
رســاند و از نوشــته های نصیــر مشــکوری در پایــگاه اینترنتــی بشــكن49 

Scorpio .  ۴۸
۴۹  . پایگاه اینترنتی بشکن (Beshkan) در کنار پایگاه های اینترنتی مانند زیرزمین، با مقاالت 
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ــه ای دیگــر  ــن گون ــرای یافت ــاد اســتفاده کــردم. کوششــی ب بســیار زی
از موســیقی جــز ســنتی و کالســیک و پــاپ بــه صــدای فارســی. نیــم 
ــی از  ــای بزرگ ــیده اند؛ آدم ه ــف کوش ــراد مختل ــه اف ــت ک ــرن اس ق
ــزرگ  ــدان ب ــا خان ــی ت ــدون فروغ ــی و فری ــورش یغمای ــاد و ک فره
چمــن آرا، از رامیــن بهنــا و آرش ســبحانی و بابــک و آرش خیاوچــی 
ــور و ســبکتکین و نامجــو و بهــروان و خیلی هــای دیگــر.  ــا ریاحی پ ت
ــی پــس از انقــالب  ــن ووداســتاک ایران ــده باشــند و اولی همه شــان زن

را بــه چشــم ببیننــد.  

مهر 1391، ابراهیم نبوی، روستای اووریس، بلژیک 

حتلیلی، گزارشی و انتقادی که به بررسی و نقد و معرفی اتفاقات و تولیدات و هنرمندان گروه های 
موسیقی راک و هیپ هاپ و متال تلفیقی و آلترناتیو می پردازد، 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 ۱۵ سال گذشته کار کرده و باعث 
شناسانده شدن بسیاری از افراد و گروه ها شده است.
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مقدمه دوم
پیش از این که بیتل ها بیایند

ــی  ــران زندگ ــا 1380 در ای ــال های 1360 ت ــی در س ــت کس ــد اس بعی
ــده  ــه«2 را ندی ــاراکای1 »ران فریک ــا ب ــت ی ــم برک ــد و فیل ــرده باش ک
باشــد. ایــن فیلــم تحقیقــی اســت مردم شناســی کــه وقتــی آن را ببینیــد 
متوجــه می شــوید کــه موســیقی آئینــی یــا دینــی کــه خیلــی هم بــا ضد 
دینــی یــا جادویــی فــرق نــدارد، در همــه جهــان بــه اشــکال مختلــف 
ــیقی را  ــف موس ــای مختل ــن گونه ه ــر م ــه نظ ــت. ب ــته اس ــود داش وج
ــواع آن دســت  ــه تفکیــک ان ــوان شــناخت و ب از کارکــرد آنهــا می ت
یافــت. از ایــن نــگاه موســیقی یــا بــرای ارتبــاط انســان بــا موجــودات 
ــزی  ــر چی ــا ه ــدا ی ــا خ ــاط ب ــیقی ارتب ــی موس ــت، یعن ــی اس غیرزمین
ــاط  ــرای ارتب ــا ب ــول دارد، ی ــی قب ــع متافیزیک ــوان منب ــه عن ــه آدم ب ک
ــه اســت کــه مــی  ــه و مرثی ــا خــود آدم اســت و معمــوال امتــداد موی ب
شــود موســیقی بلــوز و انــواع آن، یــا بــرای ارتبــاط بــا جمــع و قومــی 
ــا  ــی ی ــیقی محل ــه موس ــد ک ــی می کنن ــه ای زندگ ــه در منطق ــت ک اس

Baraka . ۱
Ron Fricke . ۲
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»فولــک«3 اســت، یــا بــرای ارتبــاط بــا دیگــر انســان ها بــه معنــای اعــم 
ــن داســتان  ــواع موســیقی می شــود. شــرح ای آن، کــه شــامل ســایر ان
راه بــه درازا می بــرد و مــا را از مقصــد دور می کنــد. امــا همیــن قــدر 
ــدازه  ــه ان کفایــت می کنــد کــه بدانیــم موســیقی های آئینــی قدمتــی ب
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 
ــنتی  ــوز و س ــاپ و راک و بل ــم از پ ــروزی اع ــیقی های ام و در موس
ــان  ــی همچن ــیقی آئین ــه موس ــر چ ــت، اگ ــده اس ــیک وارد ش و کالس
توســط معتقــدان ادیــان یــا عارفــان بــه طریقــت یــا آئین هــای جادویــی 
حفــظ می شــود. یکــی از بهتریــن توصیف هــا دربــاره موســیقی دینــی 
و آئینــی توســط »میرچــا الیــاده«4 صــورت گرفتــه اســت. او در دایــره 
المعــارف دیــن5 می گویــد: »موســیقی و دیــن، چنــان روابــط نزدیــک 
و درآمیختــه ای 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 دانســته اند؛ گاه آن را 
ــد  ــی همانن ــتوده اند و زمان ــت س ــه روحانی ــن نمون ــه پاک تری ــه منزل ب
ــر دو  ــد. در ه ــرت قرارداده ان ــورد نف ــانی، م ــای نفس ــت تباهی ه نهای

Folk . ۳
Mircea Eliade . ۴

The Encyclopedia of Religion . ۵
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مــورد، اشــتیاق آنــان بــرای ترفیــع آن در عبــادات، یــا از ریشــه کنــدن 
آن، هــم در دیــن و هــم در زندگــی دنیــوی، یکســان بــوده اســت.«6

بلوز، مرثیه و گفت وگوی درونی

ــی از آن را  ــای خاص ــه گونه ه ــیقی ک ــی موس ــکل ارتباط ــن ش دومی
ایجــاد کــرده اســت، گفت وگــوی درونــی انســان بــا خویــش اســت. 
ایــن نــوع موســیقی کــه ریشــه آن در موســیقی مذهبــی و آئینــی اســت 
ــود خــود  ــان حــال غــم آل ــه کــردن اســت. بی ــداد گریســتن و موی امت
ــی  ــرد و گاه در همنوای ــورت می گی ــردی ص ــورت ف ــه ص ــه گاه ب ک
اجــرا می شــود، از مشــخصه های ایــن نــوع موســیقی اســت. ایــن 
ــی اســت،  ــت، بی پناهــی و تنهای ــج، غرب ــان رن شــیوه موســیقی کــه بی
ــه آن موســیقی  ــن گون ــان وجــود دارد. مهم تری در بخــش اعظــم جه
ــه ای موســیقی اســت کــه ریشــه در آوازهــای  بلــوز اســت. بلــوز گون
کار و فریادهــا و همخوانی هــای ســیاهان آمریــکا دارد. ایــن نــوع 
ــه آمریــکا منتقــل شــد و در  ــردگان آفریقایــی ب ــا ب موســیقی همــراه ب
آنجــا بــه شــکل یــک نــوع موســیقی شــناخته شــد و نظــم یافــت. گفتــه 
ــا  ــه آنه ــتی هایی ک ــارو زدن در کش ــع پ ــیاه موق ــردگان س ــود ب می ش

۶ . نقل نوشتة تر الینگسون (Ter Ellingson)، ترجمة مهرانگیز اوحدی، برگرفته از کتاِب 
فرهنگ و دین (میرچا الیاده)، هیأت مترجمان، زیر نظر بهاء الدین خرمشاهی، تهران، طرح نو، 

۱۳۷۴، ص ۶۲۶.
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ــه  ــد و ب ــا را می خواندن ــن آوازه ــرد، ای ــاری می ب ــفری اجب ــه س را ب
ــر  ــم ب ــای غ ــه معن ــو«7 ب ــام »بل ــا، ن ــن ترانه ه ــودن ای ــز ب ــبب غم انگی س
آن نشســته اســت. برخــی نیــز می گوینــد علــت شــیوع ایــن ســبک در 
آمریــکا بــه زمــان بــرده داری در مــزارع پنبــه برمی گــردد. ســیاهان بــا 
خوانــدن آوازهــای ریتمیــک و مــوزون کــه بــا پاســخ دیگــر بــردگان 
همــراه بــود، ضمــن بیــان حــال خودشــان رنــج کار ســنگین را از میــان 
می بردنــد و دیگــران را بــه کار تشــویق می کردنــد. 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 نمی شــد؛ 
ــکار  ــان برنج ــی زن ــانتیس همخوان ــه دس ــخ9 جوزپ ــج تل ــم برن در فیل
ــه ای  ــران آواز کار ریش ــنویم. در ای ــگام کار می ش ــی را در هن ایتالیای
ــی،  ــع حالج ــیقی موق ــم و موس ــقایی از ریت ــل قش ــه دارد. در ای دیرین
قالیبافــی، مشــک زدن، شیردوشــیدن و برنج کوبــی، در بلوچســتان در 
ــع شــالی کاری از آواز  ــالن موق ــران و در گی ــع ســوزندوزی دخت موق
کار ســر می دهنــد کــه ایــن آوازهــا در گیــالن بــه اشــکال مختلــف بــه 
ــز  ــای غم انگی ــدن آوازه ــل شــده اســت. خوان ــی تبدی ــای محل ترانه ه

۷  . بلو (Blue) به معناى غم.
Memphis .  ۸

Bitter Rice .  ۹
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در میــان ملــل مختلــف نیــز ســابقه دارد. در ایــران انــواع مرثیــه 
خوانــی، ریتم هــای عــزاداری و شــیوه عــزاداری مــردم جنــوب ایــران، 
شــروه خوانــی10 در منطقــه دشتســتان و بوشــهر و دزفــول و بســیاری از 
شــهرهای ایــران از انــواع موســیقی اســت کــه در آن فــرد در حقیقــت 
ــردازد.  ــا آواز می پ ــث نفــس ب ــه حدی ــد و ب ــا خــود ســخن می گوی ب

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 رنج هــا و شــادی ها و مراســم مختلــف محلــی 
ــیقی  ــود. موس ــه می ش ــه کار گرفت ــا ب ــا کولی ه ــین ی ــوام یکجانش اق
محلــی دامنــه ای بســیار گســترده دارد و بــه ســابقه تاریــخ قــوم، غنــای 
ــیقی  ــتگی دارد. موس ــم بس ــوع اقلی ــی ن ــی و حت ــوع زبان ــی، تن فرهنگ
محلــی کــه گاه بــه تســامح و در ســطح جهانــی بــه عنــوان »موســیقی 
ملــل«11 نیــز گفتــه می شــود، گاه از ســطح یــک منطقــه فراتــر مــی رود 

۱۰  . شروه دوبیتی های خاص منطقه دشتی بوشهر است که توسط مالحان و ماهیگیران و مردم 
عادی و در مراسم عزاداری خوانده می شد. فایز دشتی و سید بهمنیار از شاعران مهم شروه سرا 

هستند.
۱۱  . اصطالح 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 
ــن و  ــکای التی ــپانیا و آمری ــیقی اس ــا موس ــکاتلند ی ــا اس ــد ی ــا ایرلن ی
موســیقی عربــی و کــردی کــه در ســطح جهــان گســترده شــده و گاه 
در محــدوده یــک منطقــه باقــی می مانــد. موســیقی محلــی معمــوال بــه 
شــکل ســنتی آن در یــک اقلیــم و ناحیــه جغرافیایی باقــی می ماند و در 
همــان ناحیــه کاربــرد خــود را پیــدا می کنــد. بســیاری از موســیقی های 
ــاپ  ــوص پ ــی و بخص ــن الملل ــیقی های بی ــه موس ــا غلب ــز ب ــی نی محل
ــد و به تدریــج  عمــال مثــل زبان هــای محلــی تــاب مقاومــت نمی آورن

می میرنــد. 

موسیقی پاپ چیست؟

موســیقی پــاپ گونــه ای از موســیقی مــورد پســند عمومــی اســت، کــه 
ــا  ــی عرضــه می شــود و توســط رســانه ها ی ــه صــورت کاالی تجارت ب
در جمع هــای بــزرگ اجــرا می شــود. به رغــم اینکــه پیــش از رادیــو و 
تلویزیــون موســیقی پــاپ آغــاز شــده بــود، امــا تــا زمانــی کــه رســانه ها 
جــان نگرفتنــد، معنــای موســیقی عامه پســند را نمی شــد پاپ گذاشــت. 

است جزئی از یک ملت باشند) می شود، گاهی هم موسیقی ملل شامل موسیقی گذشته ملتی از 
میان رفته ارزیابی می شود. البته اغلب این دو یگانه فرض می شود، 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 می بایســت بــا موســیقی 
کالســیک و فولکلــور مشــخص شــود، زیــرا اگرچــه موســیقی آئینــی 
ــواع مهمــی از موســیقی رایــج در جهــان هســتند،  ــه ان ــی و مرثی و دین
امــا ایــن انــواع موســیقی بیــش از آنکــه بــرای مخاطبــان عمومــی اجــرا 
شــوند، بــه مخاطبــان محلــی یــا پیــروان یــک آئیــن محــدود می شــدند؛ 

جــز موســیقی بلــوز کــه توانســت مخاطبــان بســیاری را جلــب کنــد.

از ایــن نکتــه نمی تــوان گذشــت کــه موســیقی کالســیک، و در 
بســیاری کشــورها موســیقی ملــی یــا در آســیای میانــه »موســیقی 
مقامــی«12، بــه دلیــل توانایــی فنــی و غنــای آن، توســط موســیقی 
راک و موســیقی پــاپ نیــز بــه خدمــت گرفتــه و انــواع ســاده شــده و 
ــه پــاپ و راک هــم وارد شــد. اســتفاده  ــل مصــرف عمومــی آن ب قاب
گروه هایــی ماننــد »کوئیــن«13 و 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 می توان به چهار دسته اصلی شامل موسیقی مقامی ایرانی، 

مقام عراقی، مقام ترکی و موسیقی مقام آذربایجانی تقسیم کرد.
۱۳  . فردی مرکوری (کوئین) در می ۱۹۸۳ برای اجرای اثری از نیکوال وردی به نام باملاسکه 
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 ۱۹۹۷ نوشت و باالخره از موسیقی اپرایی برای بیان انقالب فرانسه و به قول 

خودش چیزی مهم تر از یک انقالب استفاده کرد. بسیاری دیوار پینک فلوید را نیز دارای ساختار 
اپرایی می دانند.
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ــود. ــرف ش ــد مص ــوم می توان عم

ویژگی های عمومی موسیقی پاپ چیست؟

ــا  ــند ی ــای مردم پس ــه معن ــا ب ــر ج ــاپ«14 در ه ــی واژه »پ ــور کل ــه ط ب
ــا کمــی تســامح عامه پســند اســت. اگــر گســتره مخاطبــان را لحــاظ  ب
کنیــم کــه بــه دلیــل تغییــرات رســانه ای و فرهنگــی بــه وجــود آمــده 
ــد  ــیقی خواه ــواع موس ــامل ان ــند ش ــیقی عامه پس ــگاه موس ــت، آن اس
شــد کــه جــز موســیقی نخبــه پســند یــا محلــی اســت، یعنــی موســیقی  
کــه بــه دلیــل فرهنــگ قومــی، یــا بــه دلیــل نخبگــی مخاطــب اســتفاده 
ــری،  ــاپ، کانت ــیقی راک، پ ــف موس ــن تعری ــا ای ــس ب ــود، پ نمی ش
رپ15 و هیــپ هــاپ16، متــال17 و نیــز جــاز و موســیقی مردم پســند قــرار 
ــهری  ــه ش ــب جامع ــردم در قال ــر گاه م ــکل ه ــن ش ــا ای ــرد. ب می گی
ــه  ــیقی مواج ــواع موس ــن ان ــا ای ــوند، ب ــف  ش ــی تعری ــی صنعت و زندگ
ــا ویژگی هــای گفتــه شــده از مشــخصات  می شــوند. موســیقی پــاپ ب

زیــر برخــوردار اســت:

Pop .  ۱۴
Rap .  ۱۵

Hip Hop .  ۱۶
Metal .  ۱۷
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اول: کیفیــت و شــکل موســیقی توســط مخاطــب تعیین می شــود. یعنی 
ســلیقه و انتخــاب تولیــد کننــده یــا تولیدکننــدگان در ســیطره تمایــل 
ــد  ــن می کن ــن مخاطــب اســت کــه تعیی ــرد و ای ــرار می گی مخاطــب ق
چــه نــوع موســیقی را بایــد گــوش دهــد. ایــن تمایــل در قالــب میــزان 
فــروش موســیقی، میــزان پخــش موســیقی از رســانه و میــزان اســتقبال 
ــد  ــیاری از تولی ــرد. بس ــرار می گی ــاپ ق ــیقی پ ــرت های موس از کنس
ــا مخاطــب  کننــدگان پــاپ ممکــن اســت اصــال ســلیقه ای متفــاوت ب
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 
ــت«  ــب »صنع ــت، در قال ــی آن اس ــت و چگونگ ــده کیفی ــن کنن تعیی
موســیقی جــای می گیــرد. از همیــن رو ممکــن اســت موســیقی پــاپ 
ــوج  ــک م ــاد ی ــا ایج ــد، ی ــده باش ــود خوانن ــی از کار خ ــوب کپ محب
اســتقبال باعــث شــود کــه بــه دلیــل پذیــرش یــک ترانــه توســط بــازار 
صدهــا ترانــه در آن فــرم ســاخته شــود. بنابــر ایــن موســیقی پــاپ در 
ــازار اســت. از  ایــن نــگاه نوعــی کاالی تجارتــی اســت کــه در پــی ب
نظــر تولیــد نیــز شــیوه تولیــد موســیقی پــاپ بــه شــکلی صنعتــی اســت. 
در بســیاری مــوارد، عوامــل مختلــف موســیقی پــاپ ارتباطــی بــا هــم 
ندارنــد، بســیاری از قطعه هــای موســیقی بــه دلیــل ارزان بــودن تولیــد 



32

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

در یــک کشــور خــاص در آنجــا تولیــد می شــود، تولیــد شــعر، 
ــن ســاز، ضبــط آن، بســته بنــدی کاال، نحــوه  ــم، نواخت ــودی و ریت مل
عرضــه در کنســرت ها، اســتفاده از کنســرت بــه عنــوان محــل تفریــح 
ــه یــک گــروه  ــوط ب ــا غذاخــوردن، فــروش کاالهــای تجارتــی مرب ی
ــرار  ــی ق ــاد صنعت ــت اقتص ــه تح ــه و هم ــرد، هم ــک ف ــا ی ــیقی ی موس
می گیــرد. بــه همیــن ترتیــب اســت کــه موســیقی پــاپ، مثــال اگــر در 
کشــوری مثــل اســپانیا موفــق شــود، بالفاصلــه توســط خواننــده پــاپ 
ــد،  ــرک، در هن ــده ت ــط خوانن ــه آن توس ــس، ترجم ــرب در پاری ع
ایــران، عــراق و بســیاری کشــورها خوانــده می شــود. در چنیــن حالتــی 
ــی براســاس مهندســی معکــوس18  ــل یــک کاالی واردات موســیقی مث

ــود.  ــد می ش تولی

ســوم: پدیــده »شــهرت« و »ستاره ســازی« از ویژگی هــای 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 شیوه ای است در تقلید و سرقت علمی که در آن سارقان علمی بعد 
از به دست آوردن یک منونه از محصول می کوشند از روی اثر ساخته شده، شیوه تولید آن را 

بفهمند و آن را کپی کنند. مهندسی معکوس در کشورهایی رایج است که برخورد مسووالنه با 
حقوق مولف ندارند. این شیوه با سرقت علمی در دوره جنگ سرد و جاسوسی صنعتی آغاز شد. 

در حوزه مسائل هنری هندی ها در درجه اول و بعد ایرانی ها و عرب ها و ترک ها در مهندسی 
معکوس آثار پاپ توانایی فراوانی دارند. بسیاری از ترانه های معروف موسیقی پاپ دهه ۱۹۷۰ از 

همین طریق به زبان های مختلف خوانده شده است.
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20 ســالگی موفــق شــوند، در ســن 40 ســالگی بــه اوج خــود برســند و 
تــا ســن 60 ســالگی نیــز طرفداران بســیاری داشــته باشــند، در موســیقی 
پــاپ، عمــر موســیقی کوتــاه اســت. یــک گــروه موســیقی راک 
انگلیســی موفــق ممکــن اســت بــه مــدت 30 ســال بــا ده تــا 30 میلیــون 
شــنونده مواجــه باشــد. بــا پیــر شــدن گــروه شــمار طرفدارانــش از 30 
میلیــون بــه ده میلیــون می رســد )مثــال بــرای بیتل هــا، رولینــک اســتونز 
ــا  ــد. ام ــی می مان ــدار باق ــا همیشــه شــمار بســیاری طرف ــن( ام ــا کوئی ی
خواننــده و گــروه پــاپ در ســال اول بــه ســه میلیــون، ســال دوم بــه 30 
میلیــون و ســال ســوم بــه 200 میلیــون و حتــی شــمار بیشــتری مخاطــب 
ــمار  ــال ش ــس از ده س ــروه پ ــا گ ــرد ی ــن ف ــا همی ــد ام ــت می یاب دس
ــه ســوی موســیقی های  ــدار، ب ــان طرف ــر شــدن جوان ــا پی ــش ب مخاطبان
ــد از  ــد و بع ــوش می کنن ــروه را فرام ــن گ ــد و ای ــاپ می رون ــر پ دیگ
ــود، از معــدود  ــوب ب ــی بســیار محب ــاپ کــه زمان ــده پ ده ســال خوانن
طرفدارانــی برخــوردار خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر موســیقی پــاپ 
بیــش از آنکــه بــه جنــس موســیقی و رابطــه مخاطــب مربــوط باشــد، 

بــه عوامــل حاشــیه ای تبلیغــات مربــوط اســت. 

ــن  ــع ای ــت، در واق ــند اس ــه پس ــیقی عام ــاپ موس ــیقی پ ــار: موس چه
موســیقی می کوشــد بیشــترین ســلیقه عمومــی را در نظــر بگیــرد. 
ــای  ــه جنبه ه ــه ن ــوه عرض ــم و نح ــا و ریت ــل در ترانه ه ــن دلی ــه همی ب
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ــی  ــی، گاه موســیقی محل ــای محتوای ــه جنبه ه ــم اســت و ن ــی مه تالیف
بــه کار آمــده در یــک ترانــه پــاپ آن قــدر تغییــر می کنــد کــه بــرای 
مخاطبــان در همــه مناطــق جهــان جــذاب شــود، حتــی اگــر از ماهیــت 
ــن  ــز همی ــی نی ــیقی مل ــی موس ــی شــود. حت ــود ته ــی خ ــکل اصل و ش
ــی  ــوای زیبایی شناس ــند از محت ــه پس ــیقی عام ــد. موس ــکل را می یاب ش
ــلیقه  ــیقی و س ــرون موس ــه بی ــای آن ب ــود و معیاره ــی می ش ــری ته هن
مخاطــب در هــر زمانــی تبدیــل می شــود. ممکــن اســت در یــک زمــان 
ــا  ــص، ی ــیقی رق ــا موس ــراض، ی ــیقی اعت ــا موس ــقانه، ی ــیقی عاش موس
موســیقی بــا مضامیــن اجتماعــی مــد شــده باشــد، حتــی ممکــن اســت 
خواننــده پــاپ بــا چهــره ای مذهبــی ظاهــر شــود. امــا بــه هــر حــال ایــن 
نــوع موســیقی بــه دلیــل کیفیــت و ماهیتــش کاالیــی تجارتــی و فاقــد 

ارزش هــای هنــری اســت. 

ــالف  ــت، برخ ــرگرمی اس ــح و س ــرای تفری ــاپ ب ــیقی پ ــج: موس پن
موســیقی راک کــه آرمانــی، فکــری، اندیشــه ای و رویکردی را نشــانه 
می کنــد. ترانــه »تصــور کــن«19 از جــان لنــون20 یــا ترانــه »خشــتی دیگر 

۱۹  . «تصور کن» یا «خیال کن» (Imagine) که توسط جان لنون و صدها خواننده راک در 
دوره جنبش حقوق مدنی خوانده شد، از معدود ترانه های واقعا چپ راک و چیزی در حد سرود 

انترناسیونال موسیقی راک است.
John Lennon .  ۲۰
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ــاوی  ــیونال22 ح ــرود انترناس ــک س ــد ی ــان در ح ــوار«21 بی گم در دی
آرمــان و فکــر و نظــر اســت. موســیقی راک منتقــد اجتماعــی اســت، 
امــا موســیقی پــاپ در محــدوده ســلیقه اجتماعــی حرکــت می کنــد و 
از آن جلوتــر نمــی رود. موســیقی راک اغلــب نوعــی موســیقی تالیفــی 
ــی و  ــش اجتماع ــا، گرای ــرات، رویکرده ــرد نظ ــا ف ــروه ی ــت و گ اس
ــا مخاطــب  فکــری، حتــی شــیوه ســاز زدن یــا نحــوه مواجهــه اش را ب
تعریــف می کنــد، در حالــی کــه در موســیقی راک چنیــن اتفاقــی رخ 
ــق  ــک روال و منط ــاس ی ــا براس ــرت راک ترانه ه ــد. در کنس نمی ده
کــه مــورد توجــه مصنــف راک اســت تنظیــم شــده و بــه ترتیــب ارائــه 
ــد  ــواه می توانن ــب دلخ ــراد برحس ــاپ اف ــرت پ ــا در کنس ــود، ام می ش

یــک موســیقی را طلــب کننــد و آن را بخواهنــد. 

شــش: موســیقی پــاپ از کاالهــای جامعــه ســرمایه داری اســت کــه بــر 
ــل می شــود. چــه دوســتش داشــته  ــق تبلیغــات تحمی مخاطــب از طری
باشــید و چــه دوســتش نداشــته باشــید. از تلویزیــون و رادیــو بــه گوش 
مجله هــا ظاهــر می شــود،  همــه  ســتاره اش روی جلــد  می رســد، 
ــت. در  ــم اس ــل چش ــان مقاب ــهر و خیاب ــای ش ــه ج ــترش در هم پوس
ــل  ــاپ مقاب ــده پ ــر از خوانن ــا تصوی ــه صده ــن کلم ــا اولی ــت ب اینترن
چشــم قــرار می گیــرد، در حالــی کــه موســیقی راک یــا کالســیک را 

Another Brick in the Wall .  ۲۱
International Song .  ۲۲
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ــت. ــش رف ــه دنبال ــرد و ب ــت وجو ک ــد جس بای

ــاپ حاصل جمــع عمومــی شــدن رســانه، تجــارت  هفــت: موســیقی پ
تفریحــات و گســترش صنعــت موســیقی اســت، در حالــی کــه 
موســیقی راک حاصــل مجموعــه ای از جنبش هــای اجتماعــی در دهــه 
196023 اســت کــه بــا هــدف توســعه آزادی فــردی، توجــه بــه حقــوق 

ــان و جنبش هــای  مدنــی، جنبش هــای ضدجنــگ، جنبــش حقــوق زن
ــای  ــه ه ــیاری از زمین ــیقی راک در بس ــد. موس ــاز ش ــجویی آغ دانش
اجتماعــی و سیاســی زمانــه مــا نقــش و تاثیــر دارد و از همیــن روســت 
ــز  و  ــون بائ ــداف«24، ج ــاب گل ــرز ، »ب ــد راجــر وات ــرادی مانن ــه اف ک
»بونــو«25 از روشــنفکران و اندیشــمندان زمانــه مــا هســتند کــه در 
ــدگان  ــا خوانن ــد، ام ــش دارن ــی نق ــای اجتماع ــازماندهی جنبش ه س

۲۳  . جنبش های اجتماعی یا جنبش های حقوق مدنی از دهه ۱۹۶۰ علیه نابرابری حقوق نژادی 
میان سیاهان و سفیدپوستان در آمریکا آغاز شد، با ورود دانشجویان دانشگاه برکلی در نیمه اول 

همان دهه اوج و جنبش های زنان و جنبش کارگری را نیز در بر گرفت. این جنبش سپس به 
اروپا کشیده شد و در آملان به خشونت کشیده شد و در می سال ۱۹۶۸ در پاریس به اوج خود 

رسید. همراه با این جنبش که توسط دانشجویان و جوانان پیش می رفت، خوانندگان و نوازندگان 
موسیقی راک نیز نقش مهمی داشتند. با تصمیم آمریکا برای حمله به ویتنام جنبش ضد جنگ نیز 

به این جنبش ها افزوده شد. بسیاری موسیقی راک را زبان جنبش های حقوق مدنی می دانند.
Bob Geldoff .  ۲۴

Bono .  ۲۵
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ــری«28،  ــا ک ــون«27 و »ماری ــت »جکس ــدی گاگا26، جان ــد لی ــاپ مانن پ
آدم هایــی هســتند کــه بیــرون از صحنــه نمایــش وجــود ندارنــد؛ بــدن 

ــان آنهاســت.   ــاز و پای و صدایشــان آغ

هشــت: موســیقی پــاپ بــه دلیل اینکــه در محــدوده تفریح و ســرگرمی 
قــرار می گیــرد، لــذا بــا حواشــی بســیاری همــراه اســت. نحــوه لبــاس 
پوشــیدن، ســتاره بــه عنــوان »ســلبریتی«29، بازی هــای تجارتــی دربــاره 
زندگــی خصوصــی، تجــارت و فــروش کاالهــای حاشــیه ای و اصــوال 
حواشــی زندگــی خواننــده و موســیقی پــاپ گاه از اصــل آن موســیقی 
ــا  ــد، ی ــه می رقص ــاپ چگون ــده پ ــالن خوانن ــه ف ــت. اینک ــر اس مهم ت
همجنسگراســت، یــا بــا هلــی کوپتــر وارد صحنــه می شــود، یــا تــازه از 
فــالن مــرد جــدا شــده، یــا در حــال مســتی لبــاس زیــرش را درآورده، 
همــه و همــه اگــر مهم تــر از موســیقی آن خواننــده پــاپ نباشــند، در 
همــان حــد اهمیــت دارد. حتــی مخاطــب پــاپ هــم موســیقی پــاپ را 
الزامــا بــا گــوش نمی شــنود. در بســیاری از کنســرت های پــاپ صــدای 

Lady Gaga .  ۲۶
Janet Jackson .  ۲۷
Mariah Carey .  ۲۸

۲۹  . سلبریتی (Celebrity) یا چهره مشهور یا ستاره از پدیده های هنر مدرن یا در حقیقت بخش 
زرد آن است. جایی که چهره ای اعم از بازیگر سینما یا خواننده پاپ تبدیل به الگوی پوشیدن و 
نوشیدن و سخن گفنت و رفتار کردن و آرایش می شود. در حقیقت ستاره سازی بخشی از تبدیل 

هنرمند به کاالی 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 می شــود. صــدای بســیاری از خواننــدگان 
پــاپ را مــردم بــا باسن شــان می شــنود و بــا آن می رقصنــد، در حالــی 
کــه اغلــب گونه هــای دیگــر موســیقی راک یــا کالســیک یــا محلــی 

نیازمنــد توجــه بــه موســیقی اســت. 

موسیقی پاپ وارد زندگی مردم می شود

مشــخصه موســیقی پــاپ یــک عنصــر ریتمیــک ســنگین در زیــر اســت 
کــه معمــوال توســط دســتگاه های الکترونیــک تقویت کننــده صــدا یــا 
ــب  ــم غال ــن ریت ــر ای ــی ب ــودی اصل ــود و مل ــرا می ش ــر اج ــی فای آمپل
اســت. در حقیقــت ایــن صــدای تقویت شــده اســت کــه امــکان ارتباط 
بــا مخاطــب وســیع را چــه بــرای ضبــط موســیقی و چــه اجــرای زنــده 
فراهــم می کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه موســیقی پــاپ می کوشــد 
تــا از طریــق ارائــه یــک صــدای مناســب، ترانــه ای عرضــه شــود کــه 
طنیــن خوبــی بــرای شــنیدن داشــته باشــد و مــدت زمــان مناســب بــرای 
شــنیده شــدن و رقصیــدن. از همیــن رو اغلــب ترانه هــای محبــوب، اعم 
ــرودهای  ــاعران روز، س ــای ش ــزرگ، ترانه ه ــاعران ب ــای ش از ترانه ه
محلــی، و ترانه هــای کوچــه بــازاری بــه عنــوان اشــعار موســیقی پــاپ 

ــود.  ــاب می ش انتخ
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ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــاپ ای ــای پ ــای ترانه ه ــی از ویژگی ه ــاید یک ش
ــاپ هــم  ــه پ ــی اگــر دلبســته و عاشــق آن تران مخاطــب موســیقی حت
ــب  ــر ل ــه را زی ــی آن تران ــول زندگ ــار در ط ــزار ب ــا ه ــد، صده نباش
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــال ب ــرای مث ــد. ب ــرار می کن تک
چنــد بــار ترانــه »زندونــی« داریــوش یــا »همســفر« گوگــوش یــا »مــرا 
ببــوس« گل نراقــی را زیــر لــب خوانــده ایــد؟ معمــوال ترانه هــای پــاپ 
در یــک فاصلــه زمانــی ســه تــا پنــج دقیقــه اجــرا می شــود، در حالــی 
ــا  ــم ســاعت، ی ــان اجــرای یــک آواز ســنتی ممکــن اســت نی کــه زم
اجــرای یــک موســیقی راک ده تــا پانــزده دقیقــه طــول بکشــد. شــاید 
ــبکه های  ــوب، ش ــرای یوتی ــیقی ب ــن موس ــاپ محبوب تری ــیقی پ موس
ــن موســیقی ها ســهل الوصول اســت  ــی اســت. ای ــی و رادیوی تلویزیون
ــن ســپرده می شــود و از  ــه ذه ــم می شــود، راحــت ب ــی فه ــه راحت و ب

ــد.  ــب می کن ــود جل ــه خ ــاله ها را ب ــا 60 س ــاله ها ت 12 س

ــق  ــه از طری ــی ک ــنتی مقام ــا س ــه ی ــنتی عامیان ــیقی س ــالف موس برخ
اســتادان شــناخته شــده و معمــوال حرفــه ای کــه خــود شــاگردان 
ــیقی  ــد، موس ــل می ش ــینه منتق ــه س ــینه ب ــد، س ــین بودن ــتادان پیش اس
پــاپ نــه بــا اســتادان شــکل گرفــت و نــه بــه گونــه ای مبتنــی بــر دانــش 
ــی  ــاره توفان ــد. در حقیقــت پیدایــش یــک ســتاره یکب مدرســه ای مان
ایجــاد می کــرد و انــگار همــه جهــان از آغــاز خلــق می شــد. در دهــه 
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ــای ســبک های پیوســته در حــال  ــه معن ــه پســند ب 1950 موســیقی عام
ــرای  ــر ب ــی فای ــه از آمپل ــی ک ــیقی الکترونیک ــامل موس ــی ش دگرگون
تقویــت صــدا اســتفاده می کــرد، تــا موســیقی راک انــد رول رقصیــدن 

ــت.  ــر می گرف ــر دادن را در ب و ق

آمپلی فایر و میكروفون، دو مقدمه برای موسیقی پاپ

آمپلــی فایــر، ســازهای الکترونیــک و ســپس »پــدال واوا«30 در گیتــار 
الکترونیــک تاثیــر مهمــی در گســترش و عمومــی شــدن موســیقی پاپ 
داشــتند. اجــرا در مــکان بــزرگ بــه عنــوان یکــی از راه هــای ارتبــاط 
ــان ســازها و حنجــره گــروه  ــه می ــه طــی فاصل ــاپ ب ــان موســیقی پ می
موســیقی و گــوش مخاطــب نیــاز داشــت. فاصلــه ای کــه معمــوال بایــد 
ــرف  ــیدن برط ــاد کش ــا و فری ــردن فض ــدود ک ــوزش آواز، مح ــا آم ب
ــرد.  ــل ک ــکالت را ح ــن مش ــی از بزرگتری ــر یک ــی فای ــد؛ آمپل می ش
ــان«31  ــداد« »مارشــال مــک لوه ــه »امت ــا از ســوی دیگــر اگــر نظری ام
ــول  ــه ق ــت و ب ــان اس ــدن انس ــداد ب ــوژی امت ــه تکنول ــم ک را بپذیری
ــد  ــرم بای ــت، الج ــان اس ــم انس ــداد چش ــون امت ــن و تلویزی او دوربی
ــداد حنجــره انســان اســت. انســانی کــه  ــون امت ــم کــه میکروف بپذیری

Wah Wah Pedal .  ۳۰
۳۱  . نظریه امتداد مارشال مک لوهان (Herbert Marshall McLuhan) معتقد است که 

تکنولوژی امتداد بدن انسان است، مثال ماشین امتداد پای انسان است.
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ســال ها در مــدارس مختلــف آواز خوانــی آموخــت کــه چگونــه 
ــزرگ  ــی ب ــوش جمع ــه گ ــه ب ــد ک ــدرت بده ــان ق ــش را چن صدای
برســاند، وقتــی میکروفــون ســاخته شــد و در موســیقی بــه کار گرفتــه 
شــد، صــدای هــر خواننــده پاپــی بــدون مشــکل در فضــای بــزرگ بــه 
گــوش مخاطبانــش می رســد. موســیقی پــاپ بــه دنبــال موســیقی بلــوز 
سیاهپوســتان ایالت هــای جنوبــی آمریــکا هــواداران بســیار پیــدا کــرد 

ــازه ای یافــت. ــای ت و دنی

الویس پریسلی، اولین ستاره واقعی پاپ جهان

در دهــه 1950 ســتاره های موســیقی مــردم پســند ماننــد »فرانــک 
ســیناترا«32 و »بابــی داریــن«33 مــورد توجــه بودنــد. همــه آنهــا به تدریــج 
ــی  ــرد، یعن ــخیر می ک ــکا را تس ــه آمری ــه هم ــی ک ــیطره غول ــر س زی
ــه معنــای واقعــی  الویــس پریســلی گرفتــار شــدند. الویــس پریســلی ب
ــا او  اولیــن ســتاره موســیقی پــاپ جهــان اســت. راک انــد رول کــه ب
و برخــی دیگــر محبوبیتــی فــراوان یافتــه بــود، بــه صــورت آمیختــه اي 
از ریتــم و بلــوز سیاهپوســتان بــا موســیقي کانتــري و آهنگ هــاي 

ــد.  ــر ش ــقانه همه گی عاش

Frank Sinatra .  ۳۲
Bobby Darin .  ۳۳
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موسیقی راک و بیتل ها

اگــر چــه پشــتوانه های اصلی موســیقی راک برخاســته از بلوز ســیاهان، 
موســیقی کانتــری، جــاز، راک انــد رول و دیگــر موســیقی هایی بودنــد 
کــه از ایــاالت متحــده آمریــکا و بخصــوص مناطــق سیاهپوست نشــین 
ــود، امــا راک انگلیســی از دهــه 1960  ــد ممفیــس برخاســته ب آن مانن
توانســت قدرتــی بی  نظیــر بــه دســت بیــاورد و تبدیــل بــه یــک اتفــاق 
ــت  ــه دس ــار ب ــن ب ــی اولی ــود. راک انگلیس ــیقی ش ــزرگ در موس ب
ــره  ــش نف ــج ش ــروه پن ــد گ ــتونز و چن ــگ اس ــروه رولین ــا و گ بیتل ه
دیگــر ایجــاد شــد. زمانــی کــه اولیــن آلبــوم بیتل     هــا ضبــط شــد، یعنــی 
ــی 20 ســاله،  ــل مــک کارتن ــون 22 ســاله، پ در ســال 1962، جــان لن
»جــورج هریســون«34 19 ســاله و »رینگــو اســتار«35 22 ســاله بــود. آنهــا 
به ســرعت موســیقی جهــان را تســخیر کردنــد و گونــه ای از موســیقی 
ــا  ــا ب ــیم. بیتل ه ــام راک می شناس ــه ن ــروز ب ــه ام ــتند ک ــان گذاش را بنی
ــل توجــه موســیقایی خــود توانســت موســیقی  ــا و رشــد قاب توانایی ه

پــاپ را بــه موســیقی سراســر خالقیــت تبدیــل کنــد. 

در همــان حــال »بــاب دیلــن«36 و دیگر ســازندگان موســیقی آمریکایی 
مشــغول رشــد بخشــیدن بــه موســیقی راک عامیانــه و تلفیــق تصنیــف 

George Harrison .  ۳۴
Ringo Starr .  ۳۵
Bob Dylan .  ۳۶
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ــیوه های راک در  ــا و ش ــم و ریتم ه ــکل و نظ ــا ش ــی ب ــنتی آمریکای س
ــوان  ــیقیدانان ج ــه 1960 موس ــط ده ــد. در اواس ــگ بودن ــم آهن تنظی
بــه جســت وجوی توانایی هــای موســیقی راک در طــرح مضامیــن 
ــی  ــت، یعن ــن وضعی ــا ای ــان ب ــد. همزم ــی پرداختن ــی و سیاس اجتماع
در آغــاز دهــه 1960 جنبــش دانشــحویی از آلمــان و برکلــی و 
ــی ســیاهان و  ــود و جنبــش حقــوق مدن سانفرانسیســکو آغــاز شــده ب
جنبــش ضدجنــگ در حــال گســترش بــود. جنبشــی کــه در 1968 در 
پاریــس باشــکوه ترین اثــر را بــر زندگــی جامعــه و جوانــان گذاشــت. 
گروه هایــی ماننــد رولینــگ اســتونز، »ُدرز«37 و دیگــران شــعرهای 
ــد  ــیقی آمیختن ــم موس ــر تنظی ــا هن ــابقه ب ــیوه ای بی س ــه ش ــی را ب تخیل
ــن  ــره در مت ــه ســازی تک نف ــی بدیه ــات طوالن ــن قطع و شــیوه نواخت
موســیقی راک را ایجــاد کردنــد. آوازخوانــان قدرتمنــدی ماننــد 
ــس در  ــی هندریک ــد جیم ــت هایی مانن ــن و گیتاریس ــس جوپلی جانی

ــد.  ــوز انقــالب بزرگــی ایجــاد کردن ــم و بل ــن ســنتی ریت مضامی

ــی کــه  ــا گروه های ــوان موســیقی راک شــناخته شــد و ب ــه عن آنچــه ب
ــان  ــه آن ــت ک ــی داش ــد، ویژگی های ــیقی ش ــه موس ــم وارد عرص گفت
را از گروه هــای پــاپ جــدا می کنــد. اگــر موســیقی پــاپ صرفــا 
ــر اغلــب ترانه هــا،  ــود. ب ــود، موســیقی راک تالیفــی ب ســرگرم کننده ب
ــر  ــوان اث اشــعار، شــیوه های اجــرا و آلبوم هــای گروه هــای راک می ت

The Doors .  ۳۷
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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 
ــتاره های  ــر س ــید. اگ ــودش می کش ــال خ ــه دنب ــی را ب ــلیقه عموم س
موســیقی پــاپ ســتاره هایی بودنــد کــه شــکل لبــاس پوشــیدن و 
ــر  ــای راک ب ــد، گروه ه ــن می کردن ــش کــردن مخاطــب را تعیی آرای
ــرح  ــی ط ــیقی راک در پ ــتند. موس ــری می گذاش ــر فک ــب تاثی مخاط
ــرت های  ــا کنس ــن گروه ه ــود. ای ــی ب ــات اجتماع ــن و موضوع مضامی
عظیمــی بــرای حمایــت از جنبش هــای انســانی و اجتماعــی و سیاســی 
ــدای حضــورش  ــد. اگــر چــه موســیقی راک در ابت برگــزار می کردن
ــن  ــر مخاطب تری ــن و پ ــه پرفروش تری ــل ب ــا تبدی ــا بیتل ه بخصــوص ب
ــه  ــیقی ب ــای راک از موس ــا گروه ه ــد، ام ــخ ش ــیقی تاری ــروه موس گ
ــد. موســیقی راک عــالوه  ــی اســتفاده نمی کردن ــوان کاالی تجارت عن
بــر ایــن ویژگی هــای محتوایــی از عناصــری بنیادیــن در شــکل 
موســیقی برخــوردار بــود. داشــتن یــک یــا چنــد آوازخــوان، تعــدادی 
گیتــار به شــدت تقویــت شــده )شــامل بــاس ریتــم38 و لیــد گیتــار(،39 
پشــت ضربــی40 کوبنــده،  درامــز، نت هــای کلیــدی و گونــه ای 
ــار. راک  ــده گیت ــت ش ــدت تقوی ــای به ش ــی و نواه ــای عاطف آوازه

Bass Guitar Rythm .  ۳۸
Lead Guitar .  ۳۹

Back Beat .  ۴۰
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ــد  ــص تاکی ــای رق ــر ریتم ه ــود کــه بیشــتر ب ــدا ســبکی ســاده ب در ابت
داشــت و بــه بیــان خواهش هــای جوانــان می پرداخــت. امــا کــم کــم 

از هــر نظــر جــدی گرفتــه شــد.     

بــا اســتعدادترین نماینــدگان راک توجــه منتقــدان جــدي موســیقي را 
ــاپ  ــه خــود جلــب کــرد. در ســال 1963 گــروه بیتل هــا موســیقی پ ب
ــج  ــه پن ــید ک ــدی رس ــه ح ــا ب ــت بیتل ه ــرد. محبوبی ــون ک را دگرگ
ــایمون و  ــود. س ــا ب ــه بیتل ه ــق ب ــدول متعل ــاالی ج ــروش ب ــه پرف تران
»گارفانــکل«41، بــاب دیلــن و گــروه »بــردز«42 هــم بــه ســوی موســیقی 
ــفرهای  ــی س ــک دوره طالی ــس از ی ــال 1966 پ ــد. از س راک آمدن
رویایــی بیتل هــا آنهــا تصمیــم گرفتنــد بــه کار اســتودیویی روی 
بیاورنــد. حاصــل ایــن فعالیــت آلبــوم بــه یادماندنــی گروهبــان پيــرز43 
بــود کــه در ســال 1967 منتشــر شــد. در همــان روزهــا بخــش اعظــم 
ــارزه  ــش مب ــود. جنب ــترده ب ــات گس ــر اعتراض ــکا درگی ــا و آمری اروپ
بــا تبعیــض نــژادی بــه رهبــری »مارتیــن لوتــر کینــگ«44 کــه موجــب 
تــرور وی و کنــدی بــا فاصلــه ای کــم شــد، جنــگ ویتنــام کــه جوانــان 
ــر  ــزاران نف ــور ه ــا حض ــرتی ب ــید و کنس ــان کش ــه خیاب ــرض را ب معت

Simon and Garfunkel .  ۴۱
The Birds .  ۴۲

۴۳  . آلبوم گروهبان پپرز (Sergeant Pepers) از آلبوم های به یادماندنی و مطرح اولیه بیتل ها 
است.

Martin Luther King .  ۴۴



46

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــام تشــکیل شــد و جنبــش  ــه ویتن ــان ب در نزدیکــی محــل اعــزام جوان
ــی  ــرف گرای ــه مص ــی علی ــی جهان ــه حرکت ــل ب ــه تبدی ــا45 ک هیپی ه
ــاد  ــاق می افت ــی اتف ــود، در زمان ــری ب ــای بش ــرمایه داری و آرمان ه س
ــز و  ــون بائ ــل ج ــری مث ــدگان دیگ ــو و خوانن ــا از یک س ــه بیتل ه ک

ــد.  ــی بودن ــای اعتراض ــوان جنبش ه ــن ترانه خ ــاب دیل ب

موسیقی راک، همزمان با جنبش دانشجویی

یــک ســال پــس از انتشــار بهتریــن آلبــوم بیتل هــا در مــی 1968 
ــخ شــد. نســل  ــش دانشــجویی تاری ــن جنب ــر بزرگ تری پاریــس درگی
ــوش  ــرض راک گ ــیقی معت ــه موس ــو ب ــال ها، از یک س ــوان آن س ج
مــی داد، از ســویی بــا زندگــی هیپی هــا پیونــد خــورده بــود و در 
جنبش هــای حقــوق مدنــی و ضــد جنــگ بــرای صلــح و آزادی 
ــد و  ــم می دی ــد، فیل ــه می خوان ــر روزنام ــوی دیگ ــید و از س می کوش
در حــال تغییــر جهــان بــود؛ موســیقی راک موســیقی متــن ایــن تغییــر 
بــود. بــا پایــان دهــه 1960 و آغــاز دهــه 1970 شــمار گروه هــای 
ــود.  ــیده ب ــود رس ــه اوج خ ــی ب ــی و آمریکای ــیقی راک انگلیس موس

۴۵  . جنبش هیپی ها (Hippie) جنبشی بود علیه سرمایه داری که از سانفرانسیسکو آغاز شد و به 
همه جهان گسترش یافت. پیروان این جنبش علیه سرمایه داری و مصرف گرایی موضع می گرفتند 
و ظهور و بروز آن همزمان با جنبش حقوق مدنی و رشد موسیقی راک در جهان بود. این جنبش 

متاثر از اندیشه های چپ بود و به شرق و اندیشه های شرقی و هندی گرایش داشت.
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پینــک فلویــد از 1965 موســیقی تــازه ای را آغــاز کــرده بــود کــه در 
آغــاز 1970 بــه اوج خــودش رســید. در ایــن دهــه بیتل هــا بــه عنــوان 
ــرن،  ــیقی ق ــروه موس ــن گ ــن و خالق تری ــن، محبوب تری پرفروش تری
بــه دلیــل ناســازگاری پــل مــک کارتنــی بــا ســایر اعضــای گــروه از 
ــه  ــه کارشــان ادام ــرادی ب ــه طــور انف ــت و اعضــای گــروه ب ــان رف می
دادنــد. در ســال های آغازیــن دهــه 1970 موســیقی پــاپ، دوبــاره همــه 
جدول هــای فــروش موســیقی را بــه چنــگ آورد. در ایــن میــان برخــی 
ــک«48،  ــت وود م ــتیلی دن«47 و »فلی ــتوارت«46، »اس ــون »راد اس همچ
ــا پیدایــش  ــه راک داشــتند. موســیقی راک هــم ب گرایــش بیشــتری ب
گروه هایــی چــون پینــک فلویــد، کوییــن و لــد زپلیــن، در ایــن دوره 
بــه پیشــرفت بزرگــی دســت یافــت. بــا پینــک فلویــد، موســیقی راک 
ــر  ــوم بی نظی ــه آلب ــال 1974 ک ــرد. از س ــاز ک ــدی را آغ ــر جدی عص
روى تاريــك مــاه49 منتشــر شــد تــا ســال 1979 کــه آلبــوم کم نظیــر و 
شــاید بهتریــن اثــر تاریــخ موســیقی راک بــه نــام دیــوار توســط راجــر 
ــراوان  ــدرت ف ــا ق ــد گــروه موســیقی راک ب ــرز ســاخته شــد، چن وات
ــیقی  ــه موس ــد ک ــش می بردن ــی پی ــیقی راک را در حال ــان موس جری

ــراوان و پرشــمار داشــت.  ــی ف ــز مخاطبان ــاپ نی پ
Rod Stewart .  ۴۶
Steely Dan .  ۴۷

Fleetwood Mc .  ۴۸
Dark Side of the Moon .  ۴۹
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دهه 1980، بحران سیاسی، تعمیق راک، افتضاح پاپ

در دهــه 1980 همــه چیــز در جهــان رو بــه انحطــاط رفــت و گرفتــار 
ــی  ــدن جیم ــی روی کار آم ــر سیاس ــد. از نظ ــزرگ ش ــای ب بحران ه
کارتــر و دموکرات هــا در آمریــکا، موضــوع حقــوق بشــر را بــه 
میــان کشــید. اعــراب و اســرائیل کــه ســال ها در حــال جنــگ بودنــد، 
ــا  ــه ســوی صلــح رفتنــد. امــا در همــه جــای جهــان اردوگاه چــپ ب ب
حمایــت از جنبش هــای محلــی تنــش را بــه همــه جهــان کشــیده بــود. 
ــا  ــگاد ســرخ ت ــد، از بری ــال بودن ــا جنبش هــای تروریســتی فع در اروپ
جنبــش باســک، از »س س س«50 بلژیــک تــا »اکســیون دیرکــت«51، از 
ایرلنــد تــا بادرماینهــوف تــا راه درخشــان و جنبش هــای چــپ دیگــر 
ــوادار  ــک کشــور ه ــه ی ــد. در یمــن کــه ب تالطــم را ایجــاد می کردن
آمریــکا و هــوادار شــوروی تبدیــل شــده بــود، فرســتاده ویــژه رئیــس 
ــا  ــت ت ــت گرا رف ــور راس ــس جمه ــر رئی ــه دفت ــرا ب ــور چپ گ جمه
برایــش پیامــی ببــرد و در همان جــا او را کشــت52. در آفریقــا کــه روند 

۵۰  . گروه (CCC as Cellules Communistes Combattantes) یک گروه مسلحانه بلژیکی 
بود، از هسته های مبارزه کمونیستی علیه منافع سرمایه داری که دست به اقدامات مسلحانه 

می زدند.
Action Directe .  ۵۱

۵۲  . به نوشته روزنامه کیهان مورخ ۱۱ تیر ۱۳۵۷ احمد محمد الشنجی، سفیر یمن شمالی 
در تهران، طی گفت وگویی با کیهان گفت: «سالم ربیع رئیس جمهور یمن جنوبی در یک متاس 

تلفنی با «الغشمی» رئیس جمهور یمن شمالی به او گفت که مناینده ای از جانب خود به صنعا اعزام 
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اســتقالل از دهــه 1960 آغــاز شــده بــود، تقریبــا همــه  جــا جنــگ بــود 
ــای  ــل دولت ه ــوروی در مقاب ــی ش ــای حام ــه دولت ه و در خاورمیان
ــه  ــش از 190 نقط ــود بی ــد. وج ــی می کردن ــکا صف آرای ــی آمری حام
بحرانــی در اواخــر دهــه هفتــاد نشــان دهنــده عمــق بحــران در جهــان 
بــود. انقــالب ایــران در ســال 1979 بــا رهبــری آیــت اهللا 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 بزرگ تریــن جنبــش اســالم گرای کشــور بــه رهبــری 
نجــم الدیــن آربــاکان53 توســط نظامیــان ســرکوب شــد و رژیــم بــرای 

داشته است و از وی خواست فرستاده اش را بپذیرد. مناینده علی ربیع پس از ورود به دفتر الغشمی 
گفت که حامل نامه ای از سوی سالم ربیع است، ولی مبجرد 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 رمسی 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  . جنم الدین ارباکان، رهبر حزب سالمت، که همراه با سلیمان دمیرل و بوالنت اجویت 
دولت را در دست داشت، با کودتای نظامیان به رهبری کنعان اورن برکنار شد. نظامیان می گفتند 

که تظاهرات عظیم قدس در ۶ سپتامبر در قونیه به رهبری جنم الدین آرباکان یک قیام مذهبی 
بوده است. تا قبل از کودتا در ترکیه درگیری میان راست ها و چپ ها شدید بود و به طور متوسط 

روزانه ۳۰ قتل سیاسی در این کشور رخ می داد. جنم الدین آربکان شب کودتا به ازمیر تبعید 
شد، ۲۳۰ هزار نفر محاکمه،۵۰ نفر اعدام، ۱۶ هزار نفر از حقوق شهروندی محروم و ۱۷۱ نفر زیر 
شکنجه کشته شدند، ۹۳۷ فیلم توقیف شد، برای ۴۰۰ روزنامه نگار ۴۰۰۰ سال زندان درخواست 

شد، ۳۱ روزنامه نگار زندانی و سه روزنامه نگار 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، 



50

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ســال ها در دســت دولت هــای نظامــی مانــد. در اردوگاه شــرق بحرانــی 
بــزرگ آغــاز شــده بــود. از دفتــر سیاســی حــزب کمونیســت شــوروی 
ــران  ــر می آمــد و آمریکایی هــا بعــد از انقــالب ای صــدای پچ پــچ تغیی

ــد. ــات، نظامی گــری را آغــاز کردن ــر در انتخاب و شکســت کارت

ــه موســیقی محــدود  ــه 1980 ب ــازل شــدن آن در ده ــر و ن ســقوط هن
ــود.  ــده ب ــی ش ــب مهم ــون رقی ــکا تلویزی ــینمای آمری ــد؛ در س نمی ش
بــازار ســینمای هالیــوود بــا ســینمای روشــنفکرانه اروپــا ماننــد ســینمای 
روشــنفکرانه ایتالیــا بــا ده هــا کارگــردان مهــم مثــل فللینــی، پازولینــی، 
ــوره  ــرری«56، »ات ــو ف ــی، »مارک ــانتیس«55، برتولوچ ــوادا«54، »ِد س »الت
ــر  ــزوک«58، »رین ــا »هرت ــان ب ــینمای آلم ــولینی، س ــکوال«57، روس اس
ــارگارت  ــدرس«61 و »م ــم ون ــلندرف«60، »وی ــبیندر«59، »اش ــر فس وارن

۶۳ نفر در زندان دست به خودکشی زدند، تا ۳۰۰ روز هیچ روزنامه ای منتشر نشد، کنعان اورن 
رفراندومی برگزار کرد که هیچ کسی مطلقا حق تبلیغ علیه آن نداشت؛ او از آن تاریخ تا سال ها 

رئیس جمهور نظامی ترکیه باقی ماند.
Alberto Lattuada .  ۵۴

De Santis .  ۵۵
Marco Ferreri .  ۵۶
Ettore Scola .  ۵۷

Werner Herzog .  ۵۸
Rainer werner Fassbinder .  ۵۹

Volker Schlondroff .  ۶۰
Wim Wenders .  ۶۱
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فــون تروتــا«62، انگلیــس بــا »ریچــارد آتــن بــورو«63، ریدلــی اســکات، 
ــن و  ــد لی ــوچ، دیوی ــن ل ــل، ک ــن راس ــن، ک ــد لی ــروک، دیوی ــر ب پیت
اســتنلی کوبریــک، ســینمای قدرتمنــد فرانســه، بــا کارگردانانــی ماننــد 
ــر برســون،  ــود شــابرول، روب ــو، کل ــوک گــودار، فرانســوا تروف ژان ل
»هانــری ورنــوی«64، »ژان ویگــو«65، »ساشــا گیتــری«66، »کاســتا-

ــر«70، »ژان  ــک روم ــر«69، »اری ــه کل ــو«68، »رن گاوراس«67، »ژان کوکت
رنــوارم71، »آلــن رنــه«72، »مارســل پانیــول«73، حتــی ســینمای ژاپــن بــا 
ــی«75،  ــاجیرو اوزو«74، »میزوگوش ــاوا، »یاس ــد کوروس ــی مانن غول های
ــا  ــد ب ــینمای هن ــی س ــا حت ــل ی ــا بونوئ ــپانیا ب ــینمای اس ــیما«76 س »اوش

Margarethe Von Trotta .  ۶۲
Richard Attenborough .  ۶۳

Henri Verneuial .  ۶۴
Jean Vigo .  ۶۵

Sasha Guitry .  ۶۶
Costa- Gavras .  ۶۷
Jean Cocteau .  ۶۸

René Clair .  ۶۹
Eric Rohmer .  ۷۰
Jean Renoir .  ۷۱

Alain Resnais .  ۷۲
Mercel Pagnol .  ۷۳

Yasajiro ozu .  ۷۴
Kenji Mizoghushi .  ۷۵

Nagisa Oshima .  ۷۶
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کارگــردان بزرگــی ماننــد ســاتیاجیت رای و شــیام بنــگال77، ســینمای 
ــرژی  ــکی، »ی ــن پوالنس ــد روم ــی مانن ــا کارگردانان ــرقی ب ــای ش اروپ
ــزرگ  ــا کارگــردان ب اسکولیموفســکی«78 کریســتف زانوســی و ده ه
دیگــر اروپایــی کــه فیلم هــای عالــی امــا بــا مخاطــب محــدود 
می ســاخت، از یــک ســو و ســینمای ســرگرم کننــده هنــگ کنــگ و 
فیلم هــای برهنــه و کمــدی ایتالیایــی کــه مخاطــب فــراوان داشــتند، از 

دســت رفتــه بــود. 

ــود و  ــرده ب ــرون ک ــا بی ــی آمریکایی ه ــینما را از زندگ ــون س تلویزی
ــان  ــه جه ــه در هم ــکا بلک ــط در آمری ــه فق ــی ن ــریال های آمریکای س
نمایــش داده می شــدند. مــردم جهــان داشــتند تلویزیــون و تلویزیــون 
رنگــی را کشــف می کردنــد. در ســینمای آمریــکا نیــز مثــل سیاســت 
می ســاختند؛  جنــگ  ضــد  فیلم هــای  جنــگ  ضــد  چپ هــای 
ــت  ــو(79، بازگش ــکل چیمین ــوزن )مای ــكارچى گ ــد ش ــی مانن فیلم های
بــه خانــه )هــال آشــبی(80و آپوكاليپــس نــاو )فــورد کاپــوال(81 بهتریــن 
فیلم هــای آمریکایــی بودنــد. نقطــه پایــان بــر ایــن ســینما بــا شکســت 

ــاو گذاشــته شــد.  ــس ن ــم آپوکالیپ اقتصــادی فیل
Shyam Benegal .  ۷۷

Yerzi Skolimowky .  ۷۸
The Deer Hunter by Michael Cimino .  ۷۹

Coming Home by Hall Ashby .  ۸۰
Apocalypse Now by Francis Ford Coppola .  ۸۱
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ورود ویدئو و ماهواره و دگرگونی رسانه ای جهان

ــده  ــن پدی ــد. ای ــازار آم ــه ب ــه 1980 ب ــاز ده ــا آغ ــوی خانگــی ب ویدئ
ــزرگ  ــرکت های ب ــای ش ــده در انباره ــرمایه خوابی ــا س ــد ت ــث ش باع
ــرای فیلم هــای بزرگــی شــود  ــه ســرمایه عظیمــی ب ــل ب ــوود تبدی هالی
کــه دیــدن آنهــا از تلویزیــون ممکــن نبــود. ســینما بــه ســوی صنعــت 
و تروکاژهــای82 عجیــب و غریــب تصویــری پیــش می رفــت. اوليــن 
جنگ طلبانــه  جنگــی  و  بــزن  بــزن  فیلم هــای  و  )رمبــو(83  خــون 
آمریکایــی، ســینمای پــر از خشــونت و فیلم هــای علمــی تخیلــی 

اســپیلبرگ و لــوکاس84 ســالن ها را تســخیر می کــرد. 

ــیقی  ــود؛ موس ــرده ب ــر ک ــم تغیی ــیقی ه ــع موس ــر وض ــوی دیگ از س
پــاپ دهــه 1980 شــاهد ظهــور گروه هــای »پانــک راک«85 بــود 

۸۲  حقه های تصویر، جلوه های تصویری
(First Blood (Rambo .  ۸۳

George Lucas .  ۸۴
۸۵  . پانک راک نام سبکی از موسیقی راک و جنبش ضد نظام حاکم است که در اواسط 
دهه ۱۹۷۰ متولد شد. پیش از این جنبش، پانک راک در فاصله سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ در 

ایاالت متحده، بریتانیا و استرالیا رشد یافت. گروه هایی همچون رامونز در شهر نیویورک و سکس 
پیستولز و کَلش در لندن به عنوان پیشگامان یک جنبش جدید موسیقایی شناخته شدند. در سال 

۱۹۷۷، پانک در سراسر دنیا در حال گسترش بود. گروه های پانک راک از افزونی مورد توجه 
جریان اصلی راک دهه ۱۹۷۰ اجتناب می کردند و موسیقی های سریع و سنگینی را می ساختند؛ 

عمدتًا با آهنگ هایی کوتاه، و اغلب منت های سیاسی یا پوچ گرا. پانک ها، سرکشی دوران جوانی 
را بیان می کردند و به وسیله سبک های پوشش متمایز، روش های فکری ضد استبدادی و شیوه 
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»کالچــر  گــروه  دهــه  ایــن  شــاخص  و خواننده هــای  و گروه هــا 
کالب«86 و افــرادی چــون »فیــل کالینــز«87، مایــکل جکســون و مدونــا 
بودنــد. چهره هــای عجیــب و غریــب، از »پرینــس«88 گرفتــه تــا بــوی 
ــا  ــی شــدند کــه ب ــوب جوانان جــورج89 و »ســاندرا«90 چهره هــای محب
ــره ای  ــن ســتاره ها یکســره چه ــد ای ــا و مدل هــای رقــص جدی لباس ه
ــوان  ــه عن ــکس ب ــد. س ــه بودن ــود گرفت ــه خ ــت ب ــب و بی هوی عجی
یکــی از مایه هــای جذابیــت و رقــص و از مهم تریــن بخش هــای 
ــه  ــا را ب ــکل جکســون و مدون ــی مای ــام مهــم یعن ــاپ دو ن موســیقی پ
عنــوان ســلطان و ملکــه پــاپ بــر باالتریــن جایــگاه موســیقی ســطحی 
ــن دوره در حــال  ــر چــه گروه هــای راک در همی ــانده بــود. اگ نش

«کاری که دوست داری اجنام بده» عرفی می شود. پانک راک، به سرعت، گرچه کوتاه، به پدیده 
فرهنگی عظیمی در بریتانیا تبدیل شد. اغلب پانک در صحنه های موضعی و محدود ریشه گرفت. 

با شروع دهه ۱۹۸۰، سبک های حتی سریع تر و خشن تر به مد غالب پانک راک تبدل شده بودند. 
موسیقی دان هایی که با پانک راک شناخته یا متاثر از آن پنداشته می شدند، طیف وسیعی از سایر 

تغییرات را دنبال کردند و موجب آغاز شدن جنبش آلترناتیو راک شدند. با آغاز سده جدید، 
گروه های موسیقی جدید پاپ پانک همچون گرین دی موجب شهرت گسترده این جنبش، پس از 

گذشت دهه هایی از آغاز آن شدند.
Culture Club . ۸۶
Phil Collins . ۸۷

 Prince . ۸۸
Boy George . ۸۹

Sandra . ۹۰
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تعمیــق شــدن بودنــد. بلــک ســابات، »دپــچ مــد«91، »دوران دوران«92، 
»پلیــس«93، کوئیــن و بســیاری گروه هــای دیگــر بهتریــن و عمیق تریــن 

آثــار راک را عرضــه می کردنــد.

اینترنت، بازگشت ستاره های راک

تجــارت موســیقی بــا حضــور اینترنــت به کلــی تغییــر شــکل داد. تقریبا 
ــبکه های  ــوی ش ــه از س ــطحی ک ــاپ س ــیقی پ ــی از موس ــش مهم بخ
تلویزیونــی بــه عامــه تحمیــل می شــد قــدرت کمتــری یافــت و انــواع 
ــروش  ــرار گرفــت. ف ــر مــورد مصــرف ق ــر و جدی ت موســیقی عمیق ت
آلبوم هــای موســیقی - از همــه ســبک های موســیقی - در ســال 
2005 افزایــش یافــت و خواننده/ترانــه ســرایان و گروه هــای راک 
ــن  ــد ای ــد. هــر چن ــه تســخیر خــود درآوردن ــروش را ب نمودارهــای ف
ــت  ــت، اینترن ــان نخس ــم در جه ــت ک ــه دس ــت ک ــت اس ــک واقعی ی
ســبب شــده اســت کــه هنرمنــدان عرصــه موســیقی بیشــتر از فــروش 
آلبوم هــا، روی درآمــد اجراهــای زنــده حســاب کننــد. ایــن روزهــا، 
گروه هــای راک و رپ از جایــگاه ویــژه ای در فســتیوال ها و تورهــای 

ــد. موســیقی برخوردارن
Depeche Mode . ۹۱

Duran Duran . ۹۲
The Police . ۹۳
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در پرداختــن بــه موســیقی مردم پســند گیتــی، بی گمــان بایــد بــه 
ــا،  ــارد«94، بیتل ه ــف ریچ ــلی، »کلی ــس پریس ــون الوی ــی همچ نام های
ــان،  ــون ج ــو، الت ــی ام«96، خولی ــا«95، »بان ــد، »آب ــک فلوی ــن، پین کویی
مایــکل جکســون و مدونــا پرداخــت. ایــن تغییــر رســانه ای باعــث شــد 
بســیاری از گروه هــای مــرده و یــا در حــال مــرگ راک دوبــاره جــان 
بگیرنــد و بســیاری از گروه هــای پــاپ کــه در اجراهای زنــده مخاطبان 
ــوک  ــس ب ــای فی ــه پ ــان را ک ــیاری از مخاطبانش ــتند، بس ــادی داش زی
ــد از  ــوش می کردن ــیقی گ ــی موس ــبکه های اجتماع ــوب و ش و یوتی
دســت بدهنــد. شــکل جهــان به شــدت در حــال تغییــر اســت. تغییــری 

ــر موســیقی97. ــان جدی ت ــه نفــع مخاطب ــه نفــع موســیقی راک و ب ب

Cliff Richard . ۹۴
Abba . ۹۵

Boney M . ۹۶
۹۷  . در نوشنت 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 کرده ام. 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 
ــای  ــته ها، کتاب ه ــنگ نوش ــته ها، س ــازها، نوش ــا س ــا، ت روی دیواره
ــن  ــم ای ــن نمی دان ــده اســت، اال صــدا و م تاریخــی، همــه و همــه مان
صــدا بــرای اینکــه بــه قــول فــروغ فرخــزاد بمانــد، بــدون یــک سیســتم 
ضبــط صــدا چطــور می توانــد بمانــد؟ بــه هــر حــال آنچــه مــا از تاریــخ 
ــای  ــام »خنی ــه ن ــزی ب ــه چی ــت ک ــن اس ــم ای ــران می دانی ــیقی ای موس
باســتانی ایرانــی«1 داشــتیم 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 اصطالح ایرانی 

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

کشف شده در ساسا، سوابق موسیقی به دوران امپراتوری ایالمی (۶۴۴-۲۵۰۰ ق م) برمی گردد. 
به طور مشهود، اطالعات کمی در خصوص موسیقی این دوره در دسترس است. تنها استثنا ابزار 
باقی مانده موسیقی مانند گیتارها، عودها و فلوت هایی است که ابداع و نواخته شده است. گفته 

می شود ابزار موسیقی مانند «باربت» (یا بربط) ریشه در این دوره یعنی حدود سال ۸۰۰ قبل از میالد 
داشته است (ویکیپدیای فارسی، ذیل واژه «تاریخ موسیقی ایران»).
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ــردوت«  ــت. از »ه ــته اس ــابقه داش ــال س ــزار س ــه ه ــم، س و االن نداری
یونانــی هــم کــه نمی دانیــم اگــر نبــود مــا بایــد چــه خاکــی بــه ســرمان 
دوره  در  را  موســیقی  کــه  دارد  زیــادی  نوشــته های  می ریختیــم، 
امپراتــوری پارســی توصیــف کــرده کــه همیــن جــا از وی قدردانــی 
ــن سیســتم  ــم کــه اولی ــت کنی ــم ثاب ــد می توانی ــم. اگــر بخواهی می کنی
ــا چــون بیشــتر حرصمــان  ــه را هــم داشــتیم، منته ــکال خاورمیان موزی
ــح  ــم ترجی ــان می افتی ــته های امروزم ــه نداش ــن هم ــاد ای ــرد و ی می گی
ــی  ــر طبیع ــرف دیگ ــم. از ط ــرف نزنی ــاره آن ح ــال درب ــم اص می ده
ــه  ــران حمل ــه ای ــا ب ــالم و عرب ه ــی اس ــم وقت ــد بپذیری ــه بای ــت ک اس
کردنــد، هــر چــه ســمفونی پنــج بتهــوون و فلــوت ســحرآمیز2 در دوره 
ساســانیان داشــتیم نابــود کردنــد، ولــی راســتش ایــن طــوری نیســت. 
نهایــت قضیــه اینکــه هــم در دنیــای عــرب و جهــان اســالم و هــم در 
ــس از  ــس از اســالم موســیقی وجــود داشــت و بخصــوص پ ــران پ ای
ــته هایی  ــران نوش ــی ای ــزرگان علم ــیاری از ب ــرد و بس ــد ک ــالم رش اس
ــتم  ــته اند وارد سیس ــا توانس ــا ت ــی ایرانی ه ــته اند. یعن ــاره داش ــن ب در ای
ــته اند.  ــا نوش ــرای آنه ــی ب ــار فراوان ــده اند و آث ــا ش ــیقی عرب ه موس
فهرســت کتاب هایــش در ويكــى پديــا هســت، هــر کســی پیــدا نکــرد 

شــخصا بــه مــن مراجعــه کنــد.3

۲  . فلوت سحرآمیز (Magic Flute) نام اثری بسیار مهم از ولفگانگ آمادئوس موتزارت.
۳  . در ایران بعد از اسالم با اینکه موسیقی در اسالم نهی شده بود، اما هم در دنیای مسلمان 
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ریشه های موسیقی سنتی در ایران

ــا،  ــتگاه ها، نغمه ه ــامل دس ــی، ش ــنتی ایران ــیقی س ــت، موس در حقیق
و آوازهــا، از هــزاران ســال پیــش از میــالد مســیح تــا بــه امــروز 
ســینه بــه ســینه در متــن زندگــی مــردم ایــران جریــان داشــته، و آنچــه 
ــترس  ــروز در دس ــت ام ــر بوده اس ــل فهم ت ــاده تر و قاب ــین تر، س دل نش
اســت و بقیــه اش 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، 
ــرای رقــص و طــرب و حــال. موســیقی ردیــف  ــا موســیقی بزمــی ب ی
ــده  ــی )نوازن ــر فراهان ــا علی اکب ــران از دوره آق ــروز ای ــتگاهی ام دس
تــار دوره ناصرالدیــن شــاه( باقــی مانده اســت کــه توســط میــرزا تقــی 
ــار دعــوت شــد.  ــه درب ــی ب ــرای نشــر موســیقی ایران ــر ب خــان امیرکبی
آقــا غالمحســین بــرادر آقــا علی اکبــر بــه دو پســر علی اکبرخــان 

عرب، هم در دیگر کشورهای اسالمی و ایران، دانشمندان اسالمی و موسیقیدانان بزرگ ایرانی 
درباره هنر موسیقی کتاب هایی نوشتند و موسیقی چه به صورت نظری و چه به صورت عملی 

اجرا می شد و زنده بود. مهم ترین دانشمندان ایرانی و اسالمی که در ایران درباره موسیقی نوشتند، 
شامل نشیط فارسی، ابراهیم موصلی ارگانی، زریاب، ابوالعباس سرخسی، ابوبکر زکریای رازی، 

ابن خردادبه، ابونصر فارابی، ابوعبداهللا خوارزمی، رودکی، ابوعلی سینا، صفی الدین ارموی، 
قطب الدین محمود شیرازی، جرجانی، عبدالقادر مراغه ای، احمد املسلم املوصلی و بسیاری دیگر 

بودند. برای تفصیل آن نک: ویکیپدیای فارسی، ذیل واژه «موسیقی سنتی ایرانی».
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ــنتی را  ــیقی س ــداهللا، موس ــرزا عب ــینقلی و می ــرزا حس ــای می ــه نام ه ب
آموخــت و آنچــه از موســیقی باســتانی ایــران امــروزه مــورد اســتفاده تر 
ــتاد در  ــن دو اس ــط ای ــیقی توس ــته بندی موس ــت، دس ــر اس و معروف ت
ــام  ــه ن ــه ب ــت ک ــان اس ــوزش هایش ــا و آم ــه نواخته ه ــب مجموع قال
ــح داد کــه  ــه می شــود توضی ــده می شــود. البت »ردیــف موســیقی« نامی
ردیــف در واقــع مجموعــه ای از مثال هــای ملودیــک موســیقی ایرانــی 
ــا واژه رپرتــوار4 در موســیقی غربــی هم معناســت.  اســت کــه تقریبــا ب
ــه در آن  ــگ ک ــک جن ــد از ی ــب بع ــه اغل ــم ک ــی ه ــاهان ایران پادش
ــار  ــتن در درب ــز نشس ــد، کاری ج ــتفاده می ش ــی5 اس ــیقی حماس موس
و حکومــت کــردن نداشــتند، کوشــش های بســیاری کردنــد کــه 
ــد.  ــه کار بگیرن ــنتی ب ــیقی س ــن موس ــم ای ــرای تنظی ــیقیدانان را ب موس
ــن کار  ــه ای ــید ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــر کنی ــم فک ــان ه خودت
ــر  ــد جالب ت ــام می دادن ــاهان انج ــن پادش ــه ای ــی ک ــر کارهای از دیگ
بــود. باالخــره زحمــات همــه ایــن اســتادان محتــرم و عزیــز در اوایــل 
دوره قاجــار شــد همــان سیســتم مقامــی موســیقی ایرانــی یعنــی سیســتم 

۴  . رپرتوار (Repertoir) در معنای لغوی یعنی فهرست یا جدول، اما در اصطالح موسیقی 
مجموعه قطعه های موسیقی است که تکنواز (یا خواننده) برای رسیتال، یا ارکستر برای کنسرت 

آماده می کند.
۵  . موسیقی حماسی نوعی از موسیقی است متكي به روحيه  رزم آوري و فرهنگ رزمي. برای 

آشنایی با موسیقی حماسی ایران نک: موسیقی حماسی ایران و مجموعه ۲۴ لوح فشرده همراه که 
زیر نظر محمدرضا درویشی گردآوری شده است.



61

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ردیــف دســتگاهی کــه جــای مقام هــای چندگانــه را هفــت دســتگاه و 
پنــج آواز گرفــت. 

موسیقی پاپ در ایران

ــی  ــه وارد زندگ ــی در دوره قاجاری ــاپ فارس ــا پ ــه ی ــیقی عامیان موس
ــای  ــا ترانه ه ــه ب ــیقی عامیان ــار موس ــتین ب ــاید نخس ــران و ش ــردم ای م
ــد  ــنیده ش ــرت هایی ش ــروطه و کنس ــالب مش ــازان دوره انق تصنیف س
ــه  ــاظ ب ــن لح ــد. از ای ــزار می ش ــران برگ ــهرهای ای ــب ش ــه در اغل ک
بیراهــه نرفته ایــم 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 ســال های آغازیــن دهــه 1950 در یکه تــازی 
ــوک  ــون قمرالمل ــنتی همچ ــه س ــنتی و نیم ــیقی س ــدگان موس خوانن
وزیــری، بدیــع زادگان و... بــود. اگــر ترانه هایــی همچــون »تیــرم 
تیــرم آخ جــون« را بــه جــای ژانــر پــاپ، در ســبک موســیقی محلــی 
ــه  ــی ی ــون »یک ــی همچ ــوان ترانه های ــاید بت ــم، ش ــور( بگنجانی )فولکل
ــه پیشــتازان موســیقی  ــع زاده را از جمل ــا اجــرای بدی ــول خــروس« ب پ

پــاپ ایرانــی برشــمرد. 
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ویگن، آغازگر موسیقی جاز و پاپ در ایران

بســیاری معتقدنــد کــه اگــر بخواهیــم چهره هایــی را بــه عنــوان اولیــن 
اجــرا کننــدگان موســیقی غربــی یــا جــاز یــا جدیــد تعریــف کنیــم باید 
بــه افــرادی مثــل بهــرام ســیر6 کــه ســال ها قبــل از ویگــن از ســتاره های 
ــا آرتــوش اشــاره  ــز مقصــدی ی ــا پروی ــود، ی ــاپ ب مطــرح موســیقی پ
ــرا  ــاپ را اج ــیقی پ ــن موس ــل از ویگ ــال ها قب ــیر س ــرام س ــم. به کنی
می کــرد. او کــه بــا تقلیــد از فیلم هــای موزیــکال خارجــی وارد 
ــول  ــود، در ط ــده ب ــیقی دی ــوزش موس ــده و آم ــیقی ش ــه موس عرص
ســال هایی کــه چنــدان بــه طــول نینجامیــد، 65 ترانــه اجــرا کــرد کــه 
بســیاری از آنهــا مــورد توجــه فــراوان عالقه منــدان بــه موســیقی پــاپ 
قــرار گرفــت. ترانه هــای »ابــر گریــان« از مهــدی خالــدی، »ســوز ســاز« 
ــی روی  ــرم، »م ــون خ ــدس همای ــرا« از مهن ــدی، »صح ــی تجوی از عل
ــاپوری،  ــاس ش ــا« از عب ــدا بیابی ــه خ ــرا ب ــاکان، »ت ــاپور نی ــرا« از ش چ
»بگــو گناهــم« از عبــداهللاَ زاده، و »همــای امیــد« و »دریــا« از هوشــنگ 
شــهابی از بهتریــن کارهــای اوســت. بهــرام ســیر بــه مــدت ده ســال از 
چهره هــای شــناخته شــده و محبــوب دهــه 1330 و 1340 بــود. اتفاقــا 

۶  . بهرام سیر نام شناخته شده ای نیست. به شکل عجیبی با وجود محبوبیت فراوان او در زمان 
خودش، که بیش از ده سال در دهه ۱۳۳۰ در اوج شهرت بود، از موسیقی کناره گرفت. جز 

یک گفت وگوی اینترنتی از وی که اکنون در رشت زندگی می کند، هیچ چیزی باقی منانده است. 
نگارنده نیز تا کنون موفق به یافنت صدایی از او نشده است.
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ــدگار می شــود، یعنــی  ــاپ مان ــه همــان دلیــل کــه موســیقی پ شــاید ب
ــت و کســب  ــه شــهرت و محبوبی ــل ب ــی، می ــه مســائل تجارت توجــه ب
ثــروت از موســیقی، نخواســت در فضــای موســیقی باقــی بمانــد و بــه 
ــرک  ــیقی را ت ــای موس ــی فض ــک مل ــغلیش در بان ــت ش ــل وضعی دلی

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 چهــره ای محبــوب تبدیــل شــد. 
ــال های  ــاز س ــاپ در آغ ــیقی پ ــره موس ــن چه ــن مهم تری ــاید ویگ ش
پیدایــش ایــن نــوع موســیقی در ایــران بــود. امــا از اواســط دهــه 1340 
ــه ایــران وارد شــد و رادیــو و تلویزیــون چــه  موســیقی پــاپ جهــان ب
در پخــش موســیقی پــاپ جهانــی و چــه پخــش موســیقی پــاپ ایرانــی 
و تولیــد آن نقــش مهمــی ایفــا کردنــد. در دهــه 1350/ 1970 اســتفاده 
از ســازهای فرنگــی مثــل کیبــورد یــا ارگ، گیتــار اســپانیایی و گیتــار 
ــه  ــران ب ــاپ ای ــا موســیقی پ برقــی، درامــز7 و پرکاشــن8 باعــث شــد ت

Drams .  ۷ از سازهایی که اساس موسیقی پاپ و راک را تشکیل می دهد. این ساز به فارسی 
گاه به صورت «درام» نوشته می شود که «درامز» امالی صحیح آن است. گاه به آن اشتباها جاز هم 

گفته می شود.
۸  . پرکاشن (Percussion) از سازهای کوبه ای است که در میان سازهای ارکستر جاز یا راک 
وجود دارد. به آن متپو، تیمپانی و طبل هم گفته می شود. این ساز بعد از سال ۱۳۳۰ به ایران وارد 
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ــی  ــنتی و محل ــیقی س ــا موس ــق ب ــا در تلفی ــتقل ی ــال مس ــورت کام ص
ــاپ  ــیقی پ ــکل گیری موس ــم در ش ــتاره مه ــار س ــرد. چه ــکل بگی ش
ــی. آنهــا در  ــی نقــش داشــتند: هایــده، گوگــوش، داریــوش و اب ایران
ــد  ــه تولی ــی ب ــور دائم ــه ط ــیقی ب ــروه موس ــده و گ ــا خوانن ــار ده ه کن
ــود  ــده ب ــث ش ــوع باع ــن موض ــد و همی ــاپ می پرداختن ــیقی پ موس
موســیقی ســنتی و محلــی ایــران کــه از نظــر غنــای موســیقایی و ســابقه 
تاریخــی بســیار غنــی بــود، همــواره بــه حمایــت ویــژه رادیــو )برنامــه 
ــون پــرورش  ــواع مختلــف(، وزارت فرهنــگ و هنــر، کان گلهــا در ان
فکــری کــودکان و نوجوانــان، جشــن هنــر شــیراز و ســایر ســازمان های 
دولتــی نیازمنــد باشــد. شــاید مهم تریــن هنــری کــه بــدون حمایــت از 
ــه یــک  ــی ب ــه کاالی تجارت ــل شــدن ب ــا تبدی ــی و ب کمک هــای دولت

اقتصــاد موفــق تبدیــل شــده بــود، موســیقی پــاپ بــود. 

هایده، ابی، داریوش و گوگوش

ــط در  ــود، فق ــران ب ــاپ ای ــای پ ــن صداه ــه از محبوب تری ــده ک های
محــدوده پــاپ نمانــد. صــدای قدرتمنــد او کــه توانایــی اجــرای همــه 
ــه در  ــاپ و چ ــیقی پ ــه موس ــه در عرص ــت، چ ــیقی را داش ــوع موس ن
حــوزه موســیقی ســنتی بــا اجراهایــی بی نظیــر از اشــعار شــاعران بزرگ 

شد.
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ایرانــی و تصنیف هــای مختلــف در گوشــه های موســیقی ایــران و 
آواز در دســتگاه های 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 
ــاپ داشــت،  ــه کــه اجراهــای مختلفــی در موســیقی ســنتی و پ مرضی
پــوران، الهــه، دلکــش و عهدیــه نیــز از صداهــای مــورد توجــه بودنــد 
کــه در موســیقی پــاپ ایــران می درخشــیدند و صفحه هــای موســیقی 

ــد.  ــروش می ش ــرعت پرف ــان به س آن

عهدیــه ماننــد هایــده همیشــه جــزو پرفروش تریــن و بــه یادماندنی ترین 
صداهــای موســیقی پــاپ بــود. او کــه هــم در عرصه موســیقی ســنتی و 
پــاپ فعالیــت می کــرد - بــه دلیــل ترانه هایــی 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 می شــد تــا بــزرگان موســیقی ســنتی او را خواننــده ای 
تلــف شــده در موســیقی پــاپ بداننــد. همچنیــن بســیاری از ترانه هــای 
دوصدایــی زنــان و مــردان، ماننــد صــدای همــراه دلکــش و ویگــن و 
ــاری ارزشــمند را در دهــه 1340 و  ــان آث ــه و بن صــدای همــراه مرضی

1350 عرضــه کــرد. 

ــرا،  ــد حمی ــوه کار مانن ــکلی و نح ــاظ ش ــه لح ــه ب ــا، اگرچ ــده ام های
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عهدیــه، مرضیــه و پــوران بــه چهــره موفــق، محبــوب، پرفــروش 
ــش  ــود و ترانه های ــده ب ــل ش ــاپ تبدی ــیقی پ ــی موس ــتاره مردم و س
ــر  ــد و زی ــه می ش ــی مواج ــال عموم ــا اقب ــار ب ــس از انتش ــه پ بالفاصل
ــه  ــوان جامع ــل ج ــا نس ــد، ام ــرار می ش ــردم تک ــوم م ــط عم ــب توس ل
ــوش  ــوش و داری ــود. گوگ ــری ب ــای دیگ ــال چهره ه ــه دنب ــران ب ای
ــی کشــاندند و  ــاپ ایران ــه ســوی موســیقی پ ــان یــک نســل را ب جوان
ابــی نیــز بیشــتر مــورد توجــه کســانی قــرار گرفــت کــه به رغــم آنکــه 
ــس و  ــنتی جن ــیقی س ــالف موس ــاپ برخ ــیقی پ ــتند در موس می دانس
قــدرت و طنیــن صــدای آوازخــوان چنــدان موضــوع مهمــی نیســت، 

صــدای ابــی را بی نظیــر قلمــداد می کردنــد و او را می ســتودند.

داریوش و صدای جوانان آن سالها

ــان  ــاپ جوان ــیقی پ ــرد و زن موس ــویه م ــوش دو س ــوش و داری گوگ
قبــل از انقــالب را تشــکیل می دادنــد. داریــوش اقبالــی را شــاید بتــوان 
ــت  ــی دانس ــاپ ایران ــیقی پ ــره موس ــن چه ــوش مهم تری ــد از گوگ بع
کــه اغلــب خصوصیــات ســتاره های پــاپ را داشــته اســت. داریــوش 
ــل گوگــوش  ــود و مث ــا آمــده ب ــه دنی کــه در ســال 1329 در تهــران ب
ــاز  ــدن را آغ ــتان خوان ــود، از دوره دبیرس ــار ب ــواده ای ترک تب از خان



67

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــق  ــای موف ــا از چهره ه ــاط باشــی9 کــه آن روزه ــا حســن خی کــرد. ب
کمــدی تلویزیــون و همچنیــن خواننــده پــاپ بــود، آشــنا و از طریــق 
ــو  ــن نگ ــه م ــه »ب ــالگی تران ــد و در 20 س ــیقی ش ــازار موس او وارد ب
ــن  ــان ترین و طالیی تری ــی از درخش ــوان یک ــه عن ــتت دارم« را ب دوس
ترانه هایــش اجــرا کــرد. موفقیــت او باورنکردنــی بــود؛ در فاصلــه ای 
کمتــر از چنــد مــاه ترانه هایــش همــه جــا شــناخته شــد و دو ســال پــس 
از اولیــن اجرایــش، بهتریــن و ماندگارتریــن ترانه هــای 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 
ــوب  ــای خ ــول، اجراه ــل قب ــای قاب ــوب، ترانه ه ــای خ ــکای صداه ات
ــی تربیت شــده مطــرح  ــن داشــتن صدای و موســیقی درســت و همچنی
شــده بودنــد، از قضــا داریــوش در هیــچ قالــب موســیقی ایرانی، ســنتی 

ــود.  ــوش ب ــد. او فقــط داری ــی نمی گنجی و محل

داریــوش نــه فقــط بــه عنــوان خواننــده محبوبی کــه صــدای ترانه هایش 
در همــه شــهرهای بــزرگ و کوچــک و روســتاهای کشــور بــه گــوش 
می رســید 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 انقالب از برنامه سازان 
منتقد و موفق و از محبوب ترین شخصیت های تلویزیونی بود. او خالق شخصیت «مهندس بیلی» و 

برنامه تلویزیونی «اختاپوس» بود.
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ــل از او  ــرد قب ــدگان م ــه خوانن ــا هم ــد. تقریب ــر ش ــت او همه گی راح
مردانــی آراســته بــا موهــای اصــالح شــده، کت و شــلوار و کــراوات و 
بــه لحــاظ چهــره جــذاب و خــوش قیافــه بودنــد. داریــوش بــا چهره ای 
ــب از  ــدون دکمــه و اغل ــی ب ــش پرپشــت، پیراهن ــی، ری بســیار معمول
جنــس متقــال و روی شــلوار، شــلواری معمولــی و بــدون هیــچ تزئیــن 
و آرایــش و عالمــت خاصــی تبدیــل بــه یــک ســتاره محبــوب شــد؛ 

ترانه هــای او بســیار موفــق بودنــد. 

ترانه هایــی ماننــد »بــه مــن نگــو دوســتت دارم«، »بــوی خــوب گنــدم«، 
»ســال 2000«، »شــقایق«، »جنــگل«، »زندونــی«، »نبســته پیمــان«، »یادمــه 
ــن  ــه ای ــه آدم همیشــه«، »چــه می شــه گفــت ب اون قدیمــا«، »چــه خوب
ــره  ــو قه ــن و ت ــا م ــمون ب ــا«، »آس ــه«، »پری ــه غروب ــه«، »تنگ دل دیوون
ــو«،  ــتای ت ــم«، »دس ــهر غ ــرم«، »ش ــی«، »پس ــود«، »تالف ــه«، »حس دیگ
ــبب«،  ــه«، »مس ــن و دل«، »خون ــوری«، »م ــی کنک ــن«، »عل ــم م »چش
»بــن بســت«، »طالیــه دار«، »رســول رســتاخیز«، »عروســک«، »شــقایق«، 
»نفرین نامــه«، »یــاور همیشــه مومــن«، »برادرجــان«، »عشــق مــن عاشــقم 
ــر  ــاد زی ــه خــود رســیدن« و »فری ــو ب ــم«، »از ت ــاش«، »خورشــید خان ب
آب« جــزو بهتریــن ترانه هــای داریــوش بودنــد کــه در ســال های 
ــای او  ــن کاره ــوان بهتری ــه عن ــد و ب ــش ش ــا 1357 از او پخ 1350 ت

مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 
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ــد.  ــی ش ــانه تجارت ــد و نش ــک برن ــه ی ــل ب ــرعت تبدی ــوش به س داری
ــا  ــیاری از حرفه ای ه ــر بس ــاید از نظ ــه ش ــدای او ک ــاص ص ــس خ جن
قاعدتــا نبایــد بــه عنــوان یــک صــدای قابــل توجــه پذیرفتــه می شــد، به 
دلیــل نحــوه اجــرا و شــیوه خوانــدن او و تازگــی و طــراوت کارهایــش 
ــوب  ــی محب ــالت هفتگ ــد مج ــت جل ــر او پش ــد. تصوی ــه ش پذیرفت
ــه  ــا مجل ــان، زن روز و صده ــى، جوان ــات هفتگ ــل اطالع ــان مث جوان
دیگــر پرتیــراژ رفــت و ترانه هــای او مــدام از رادیــو و تلویزیــون پخش 
می شــد. شــاید محبوبیــت بی نظیــر او بــود کــه ناخــودآگاه حضــور او 
را بــه همــه رســانه ها تحمیــل کــرد؛ تصاویــر او پشــت دفترهای مدرســه 
بچه هــا رفــت و پوســترهای او بــه دیــوار اتــاق بچه هــای پولــدار و فقیــر 
ــویی  ــل و از س ــوب تبدی ــره ای محب ــه چه ــو ب ــک س ــبید. او از ی چس
ناخــودآگاه ســخنگوی اعتراضــات جوانــان و حتــی روشــنفکران شــده 

بــود. 

خوانــدن ترانــه »پریــا« از احمــد شــاملو، ترانــه »خونــه« کــه بــه 
ــه  ــدم« ک ــوب گن ــوی خ ــرد، »ب ــاره می ک ــوان اش ــل ج ــی نس بی پناه
ــرای  ــه ب ــی« ک ــت، »زندون ــور اشاره هاییداش ــی کش ــع سیاس ــه وض ب
ــی  ــرد، »عل ــه می ک ــی توج ــدان و زندان ــوع زن ــه موض ــار ب ــتین ب نخس
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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ــرد،  ــف می ک ــور را توصی ــی کش ــی اجتماع ــای سیاس ــی فض ــه نوع ب
همــه و همــه ترانه هایــی بودنــد کــه داریــوش را بــه عنــوان ســخنگوی 
ــد.  ــار بودن ــن بســت اجتماعــی گرفت نســلی معرفــی می کــرد کــه در ب
ــی  ــود و زمان ــوب ب ــتاره ای محب ــه س ــت ک ــم نداش ــال ه ــوز 25 س هن
ــالف  ــود. برخ ــده ب ــاله ش ــازه 28 س ــرد ت ــرت ک ــران مهاج ــه از ای ک
ــوان چهــره  ــه عن ــاپ کــه همیشــه ب بســیاری از چهره هــای موســیقی پ
ســرگرم کننده تبلیغاتــی حکومــت تلقــی می شــدند و از همیــن رو 
ــت  ــا را دوس ــنفکران آنه ــف و روش ــای مخال ــی از گروه ه بخش های
توســط  کــه  بــود  معــدود چهره هایــی  از  داریــوش  نمی داشــتند، 
بســیاری از آنهــا کــه موســیقی را نمی پســندیدند، پذیرفتــه شــده بــود 

ــد.  ــنیده می ش ــز ش ــا نی ــان آنه ــش از زب و ترانه های

مشــخصه مهــم دیگــر داریــوش کــه در گوگــوش نیــز دیــده می شــد، 
توانایــی او بــرای اداره خــودش توســط جمعــی از بهتریــن ترانه ســرایان 
بــود. دنیــای پــاپ معمــوال مثــل ســینما و حتــی  و آهنگســازان 
عظیم تــر از آن بــا »اربــاب« هــا ســروکار دارد10. ســرمایه گذارها و 

۱۰  . در ایران هیچ وقت آژانس ها و تهیه کنندگان حرفه ای به عنوان مناینده و مدافع حقوق 
هنرمندان حرفه ای در خدمت آنان عمل منی کردند. به همین دلیل این افراد یا باید به خدمت 

دولت مثال در وزارختانه های فرهنگ و هنر یا رادیو تلویزیون در می آمدند که در آن صورت 
از درآمد فراوان موسیقی محروم می شدند، یا گرفتار سرمایه گذاران تفریحی در کاباره ها و 

تهیه کنندگان فیلم ها یا رستوران دارها یا دیسکوها می شدند که اغلب توسط آنان استثمار می شدند. 
به همین دلیل معموال هنرمندان ایرانی به صورت انفرادی کار می کردند و به همین دلیل اغلب از 
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ــد،  ــزی می کنن ــا برنامه ری ــرای اجراه ــه ب ــاتی ک ــزان و موسس برنامه ری
ــد و حقــوق  ــاره آلبوم هــای جدی ــد، درب ــه را پاســخ می دهن هزاران نام
ــرم حضــور ســتاره  ــه و ف ــاس و صحن ــد، طراحــی لب ــا کار می کنن آنه
ــخ  ــات پاس ــه ضدتبلیغ ــد و ب ــات را اداره می کنن ــزی، تبلیغ را برنامه ری
می دهنــد و می کوشــند 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 ســتاره های پــاپ 
ــوش  ــر باه ــوص اگ ــان بخص ــب آن ــا اغل ــد، ام ــرمایه گذاری می کن س
ــه  ــرای هم ــم ب ــه ای عظی ــان موسس ــت خودش ــس از موفقی ــند، پ باش
ــک  ــاپ ی ــرا ســتاره پ ــد. زی ــه شــد ایجــاد می کنن ــی کــه گفت کارهای

ــده تجارتــی اســت.  تولیدکنن

امــا در ایــران، ایــن وضعیــت توســط دو بخــش اصلــی اداره می شــد؛ 
نخســت بخــش دولتــی کــه مهم تریــن ســازمان یعنــی رادیــو تلویزیــون 
را در انحصــار داشــت، بنــا برایــن برخــی از تهیه کننــدگان تلویزیونــی 
بــه تجــارت موســیقی روی می آوردنــد و دوم بخــش خصوصــی بــود، 
ــکوها و  ــتوران ها، دیس ــا، رس ــا )کاباره ه ــه برنامه ه ــز ارائ ــامل مراک ش
ــه  ــد صفح ــز تولی ــدگان کاال )مراک ــف(، تولیدکنن ــگاه های مختل باش
ــوار، اســتودیوها، تهیه کننــدگان ســینمایی بخــش خصوصــی و یــا  و ن
صاحبــان رســانه های تفریحــی و مجــالت ســرگرم کننده و برخــی 

نظر اقتصادی و تبلیغاتی موفق منی شدند.
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اشــخاص ثروتمنــد کــه قبــل از ســرمایه گذاری های اولیــه تــا ســال ها 
ــر  ــوال کمت ــد(. معم ــرل می کردن ــیقی را کنت ــتاره های موس ــد س درآم
ــد  ــق می ش ــاپ موف ــتاره پ ــک س ــر ی ــا اگ ــاد، ام ــاق می افت ــن اتف ای
از فــروش و درآمــد کارهایــش ثروتمنــد شــود و توانایــی اداره 
ــرایان  ــب ترانه س ــت در جل ــت، می توانس ــودش را داش ــای خ برنامه ه

و آهنگســازان موفــق شــود. 

ــرج  ــای ای ــا ترانه ه ــال 1350( غالب ــود )س ــاز کار خ ــوش در آغ داری
جنتــی عطایــی، شــهیار قنبــری، اردالن ســرفراز، تــورج نگهبــان, علــی 
گزرســز و مســعود هوشــمند را اجــرا کــرد. امــا چهره های روشــنفکر و 
هنرمنــد بســیاری در فهرســت ترانه ســرایان او دیــده می شــوند: احمــد 
ــا اســدی اشــعاری را  ــی و مین ــر تفضل شــاملو، بهمــن فرســی، جهانگی
ــز  ــازان او نی ــرد. آهنگس ــتفاده ک ــا اس ــوش از آنه ــه داری ــاختند ک س
اهمیــت ویــژه ای داشــتند. برخــی از آهنگ هایــی کــه بــرای او ســاخته 
شــد از برجســته ترین کارهــای تنظیــم موســیقی پــاپ ایــران بــه شــمار 
ــوش  ــم داری ــای مه ــم ترانه ه ــه در تنظی ــی رود. بیشــترین کســانی ک م
قبــل از انقــالب نقــش داشــتند، بابــک بیــات، پرویــز مقصــدی، 

ــد.  ــد بودن ــه(، واروژان، و فریــد زوالن داریــوش )هفــت تران

مثــل اغلــب چهر ه هــای پــاپ جهــان، او نیــز در حاشــیه هایی مختلــف 
در ســال ای جوانــی درگیــر شــد؛ برخــی ترانه هایــش بــه عنــوان 
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ترانه هــای سیاســی مخالــف حکومــت شــناخته می شــدند، همیــن 
ــدن او  ــی ش ــی زندان ــود. برخ ــی ش ــتگیر و زندان ــه دس ــد ک ــث ش باع
ــس او  ــاپ عک ــا چ ــتند، ام ــدر دانس ــواد مخ ــرف م ــی از مص را ناش
در روزنامــه ای پرتیــراژ در کنــار منقــل و وافــور واکنــش طبیعــی 
حکومــت گذشــته در مقابــل اعتیــاد یــک هنرمنــد نبــود و مگــر کســی 
ــیاری  ــل بس ــور مث ــدان کش ــی از هنرمن ــش مهم ــه بخ ــت ک نمی دانس
ــری  ــه دیگ ــچ نمون ــد؟ و هی ــدر معتادن ــواد مخ ــه م ــادی ب ــردم ع از م
جــز همیــن وجــود نداشــت کــه حکومــت بــرای تخریــب چهــره یــک 
ــوش کــه  ــد. از ســوی دیگــر عاشــقان داری ــار کن ــن رفت ــد چنی هنرمن
ــای  ــاالت روزنامه ه ــوع مق ــر روز موض ــد، ه ــماری بودن ــل بی ش خی
ــید و  ــید می پاش ــی اس ــرد، یک ــی می ک ــی خودکش ــد، یک زرد می ش
ــا  ــود را تقریب ــت خ ــوش موفقی ــت. داری ــقانه می نوش ــه عاش ــی نام یک
ــرد.  ــظ ک ــالب حف ــل از انق ــاپ قب ــیقی پ ــای موس ــن روزه ــا آخری ت
ــی از  ــت گذشــته حت ــد سیاســی حکوم ــش در نق ــیاری از ترانه های بس
ــاید  ــود. ش ــذار ب ــتر اثرگ ــز بیش ــف نی ــنفکران مخال ــای روش کتاب ه
همیــن عامــل باعــث شــد کــه او ترانــه »رســول رســتاخیز« را بخوانــد 
کــه توصیفــی مثبــت از شــاه ســابق ایــران نشــان مــی داد. کاری شــبیه 
بــه همیــن را ســتار، خواننــده محبــوب دیگــر، بــا ترانــه زیبــای شــازده 
خانــوم کــرده بــود. داریــوش در ســال های شــهرت خــود در دو فیلــم 
ســینمایی بــاران و فریــاد زیــر آب بازیگــری کــرد کــه دومــی بســیار 
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ــود. ــروش ب ــق و پرف موف

ــای  ــد و ترانه ه ــدای قدرتمن ــده، ص ــر های ــدای کم نظی ــم ص ــا به رغ ام
ــوش،  ــای داری ــوای کاره ــی و محت ــیوه آوازخوان ــی و ش ــب اب دلچس
ــن،  ــین( موفق تری ــه آتش ــوش )فائق ــه گوگ ــرد ک ــد ک ــوان تردی نمی ت
ــاپ  ــیقی پ ــده موس ــن خوانن ــن و جذاب تری ــن، مدرن تری محبوب تری

ایــران بــود و همچنــان هســت. 

گوگوش، شاه ماهی کدام دریا؟

مثــل بســیاری از صفــات بی معنــای دیگــر، صفــت شــاه ماهی موســیقی 
ــد،  ــای او باش ــده کار و ویژگی ه ــه توصیف کنن ــش از آنک ــران بی ای
ــاپ از  ــیقی پ ــای موس ــادان دری ــه صی ــردد ک ــی بازمی گ ــه توصیف ب
ــن،  ــوان مهم تری ــه عن ــد. گوگــوش ب ــد خــود وصــف کــرده بودن صی
خالق تریــن، جذاب تریــن چهــره موســیقی پــاپ ایــران، همــواره 
ــرار  ــران ق ــر ای ــازار هن ــتفاده ب ــوء اس ــورد س ــش، م ــاز زندگی و از آغ
گرفــت و همیشــه بیــش از آنکــه از مواهــب زندگــی و موقعیــت خــود 
بهره منــد 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 
ــردن و  ــورده دور گ ــره خ ــتمال های گ ــن و دس ــای په ــاد و یقه ه گش
موهــای کوتــاه پوشــیده اســت. اگــر بخواهیــم گوگــوش را در یــک 
ــد مشــخصه های او  ــم بای ــه وصــف بیاوری ــق ب توصیــف روشــن و دقی

را توصیــف کنیــم: 

یــک: ایــن ارزش خاصــی محســوب نمی شــود، اگــر فکــر کنــم یــک 
ــا  ــوده اســت، ی ــادگان ب ــی آشــپز یــک پ ــرا، زمان ــزرگ اپ ــده ب خوانن
برعکــس فکــر کنــم فــالن شــاهزاده دانمارکــی یا فرزنــد فــالن بازیگر 
بــزرگ ســینما خواننــده ای 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 ســال ها در فضــای توفانــی سیاســی - اجتماعــی ایــران ســرش 
بــه در و دیــوار کوبیــده شــد. نمی دانــم چــه عشــقی میــان او و محمــود 
ــه گوگــوش خردســال و  ــم کــه ن ــا می دان ــی وجــود داشــت، ام قربان
ــد. حتــی  ــه چنــدان خوشــنام آدم هــای یــک عشــق نبودن ــه قربانــی ن ن
ــی و  ــروز وثوق ــل به ــری مث ــقانه بازیگ ــه عاش ــود رابط ــاورم نمی ش ب
ــوغ  ــدم بل ــاید ع ــی و ش ــنین جوان ــر دو در س ــه ه ــر چ ــوش، اگ گوگ
فکــری مدتــی بــا هــم زندگــی کردنــد. امــا هــر چــه بــود، گوگوشــی 



76

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

کــه هیــچ کــس را نداشــت جــز پــدری کــه در کاباره هــا کار نمایــش 
ــفارش  ــه س ــه ب ــرهنگ هایی ک ــه س ــا بچ ــرد ت ــرق می ک ــرد، ف می ک
پــدر وارد تلویزیــون می شــدند، یــا ســتاره هایی کــه یــک شــبه اســمی 
ــم  ــه به رغ ــزاد ک ــدون فرخ ــل فری ــی مث ــا کس ــد، ی ــم می زدن ــه ه ب
صــدای خــوب، رفتــار مناســب یــک شــومن، ســواد کافــی و مهم تــر 
ــده ای  ــی، خوانن ــا بزرگ تریــن زن شــاعر ایران از همــه رابطــه نســبی ب
شــد کــه اغلــب ترانه هایــش کپــی ترانه هــای معــروف جهــان بــود. او 
ــای  ــی از جریان ه ــه گروه ــتن اش ب ــی  و پیوس ــد سیاس ــه ســبب عقای ب
سیاســی، مر گــی دردنــاک داشــت و همیــن شــاید مــا را از قضاوتــی 
معقــول و صرفــا هنــری دربــاره او دور می کنــد. گوگــوش در همــان 
ــروش  ــن ف ــش تضمی ــت، عکس ــت سرگذاش ــه را پش ــالگی هم 20 س
هــر مجلــه ای بــود و حضــورش تضمیــن فــروش هــر فیلــم ســینمایی. 
خواننــده ای حرفــه ای بــود کــه بدتریــن نــام ممکــن کــه برایــش 
ــرد  ــراض نک ــی اعت ــران« و کس ــر ای ــاه ماهی هن ــد: »ش ــاب کردن انتخ
کــه ایــن اســم نــه از ســوی مخاطبــان و منتقــدان و نویســندگان تاریــخ 
موســیقی ایــران، بلکــه از جانــب تهیه کنندگانــی گذاشــته  شــده اســت 
کــه بــا صیــد ایــن شــاه ماهی و بهــره بــردن از او می توانســتند بارشــان 

ــد.  ــان را بیاویزن ــد و الک ش ــان را ببیزن ــد، آردش را ببندن

بــا رســیدن انقــالب ســال 1357، گوگــوش ســال های مدیــد در هیــچ 
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ــه هــر کســی و در  ــده  نشــد، جــز صدایــش کــه در خان ــه ای دی صحن
ــود. آن  ــن دیگــر محــو شــدنی نب ــود؛ ای ــده ب ــردم مان ــه م حافظــه هم
ــود  ــه خ ــی ک ــاب و کتاب ــر حس ــا ه ــرانجام ب ــزرگ س ــردان ب کارگ
ــث  ــرف و حدی ــزار ح ــا ه ــرد. ب ــارج ک ــران خ ــت او را از ای می دانس
ــا را  ــن حرف ه ــه ای ــوش روزی هم ــود گوگ ــط خ ــاید فق ــه، ش ناگفت
بزنــد و داســتانش را روایــت کنــد. در همــه ایــن ســا ل ها ترانه هایــش 
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 گذشــته اش را در دل مــردم داشــته باشــد. اجرا هایــی 
ــاید  ــار ش ــن ب ــا ای ــی، ام ــه یادماندن ــب هایی ب ــکوه  و ش ــب و پرش غری
بــرای خــودش. او بانویــی اســت کــه روزهــای تلــخ تاریــخ ایــران را 
می شناســد، در غم انگیزتریــن و تلخ تریــن روزهــای آن ســرزمین 
ــن و  ــی لح ــالب تازگ ــس از انق ــت پ ــت و توانس ــرده اس ــی ک زندگ
گویــش خــود را حفــظ کنــد. او درســت در زمانــی کــه ممکــن بــود 
تمــام بشــود از ایــران بیــرون آمــد و بهتریــن کارهایــی را کــه می شــد 
ــد.  ــی مان ــران باق ــه آواز ای ــرن ملک ــم ق ــد از نی ــوش بع ــرد. گوگ ک

ــدون او حتمــا بخــش مهمــی را کــم دارد.  موســیقی پــاپ ایــران ب
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دو، گوگــوش بهتریــن ســتاره موســیقی پــاپ ایــران در 50 ســال اخیــر 
در اجــرای روی صحنــه اســت. شــاید »ابــی« بلــد باشــد روی صحنــه 
ــد، از  ــت کن ــور حرک ــت چط ــد نیس ــا بل ــا مطمئن ــد، ام ــوب بخوان خ
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 
ــاپ و  ــیقی پ ــده موس ــد. خوانن ــی کن ــا همراه ــا آنه ــه ب ــد و چگون کن
راک، بــه همــان انــدازه کــه بایــد خــوب بخوانــد، بایــد خــوب نمایش 
ــیقی  ــه موس ــگار ک ــت، او ان ــر اس ــک بازیگ ــاپ ی ــده پ ــد. خوانن بده
ــه  ــا، ک ــاره ترانه ه ــریع و یکب ــان س ــد. پای ــازی می کن ــعرش را ب و ش
ــده کــردن اجــرا  ــا تشــویق حاضــران در ســالن، زن ــراه می شــود ب هم
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. گفته هــا و جمــالت داریــوش، ابــی، 
ــال  ــه 30 س ــت ک ــان اس ــاپ هم ــتارگان پ ــه س ــی و بقی ــهرام صولت ش
اســت شــنیده ایم. مــن می توانــم همــه جمــالت کنســرت بعــدی ابــی 
ــاق  ــن اتف ــوش ای ــرت گوگ ــا در کنس ــم، ام ــی کن ــان پیش بین را برایت
ــرای  ــا را ب ــن لباس ه ــد، بهتری ــازه می زن ــی ت ــر روز حرف ــد. او ه نمیفت
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ــردم و  ــا م ــه اش ب ــد، رابط ــاب می کن ــه انتخ ــدن روی صحن ــر ش ظاه
گــروه زنــده اســت. رقصــش منحصــر بــه خــودش اســت و روی صحنه 
انــرژی زیــادی مصــرف می کنــد. تعــداد کلماتــی کــه بــرای معرفــی 
ــای  ــی جوک ه ــت. گاه ــدود اس ــال مح ــرد کام ــه کار می ب ــارش ب آث
ــی  ــد واکنش ــت و می توان ــوش اس ــت باه ــد، بی نهای ــزه ای می گوی بام
ــا  ــه ی ــه روی صحن ــد ک ــان ده ــه ای نش ــر واقع ــرای ه ــریع ب ــیار س بس
در میــان جمعیــت رخ می دهــد و هرگــز حوصلــه مــردم را ســر 
نمی بــرد. داریــوش گاهــی بــرای گفت وگــو بــا مــردم یــا ترانــه اش را 
ــوط  ــا شــعارهای نامرب ــد، ی ــه صــورت شــعر و اغلــب غلــط می خوان ب
سیاســی می دهــد یــا ســاعت ها در مذمــت اعتیــاد حــرف می زنــد 
ــدگان  ــان خوانن ــد. شــاید در می ــی، معمــوال مســتانه حــرف می زن و اب
ــد، جــز  ــه را خــوب اداره کن ــد اســت صحن ــاپ تنهــا کســی کــه بل پ
ــی از سیاســت حــرف نمــی زد، موجــودی  ــدون فرخــزاد کــه وقت فری
ــا  ــه اینه ــد. از هم ــد اســت حــرف بزن ــود، آرش ســبحانی بل ــب ب جال

گذشــته گوگــوش رقصنــده ای ماهــر اســت. 

ــد شــعر را  ــد نیســتند چطــور بای ــا بل ــاپ م ــدگان پ ــب خوانن ســه، اغل
بخواننــد. قبــال ایــن را در یــک اســتندآپ کمــدی گفتــه ام، تکــرارش 
چنــدان ضــرر نــدارد. آغاســی، خواننــده پــاپ، می خوانــد »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 می خواهــد بــه او خیانــت نکنــد و دلــش از ایــن واقعــه 
مثــل یــک کاســه خــون اســت، بــا ایــن حــال خواننــده- آغاســی- دو 
دســتماله می رقصــد. شــعر بایــد بــا نحــوه خوانــدن رابطــه داشــته باشــد. 
ــرای  ــن س ــا »در ای ــد«، ی ــرای امی ــران، ای س ــد »ای ــجریان می خوان ش
ــن!  ــت چی ــن! ای ب ــه م ــا »ای م ــد« ی ــه در نمی زن ــی ب ــی کس بی کس
ــته و  ــرش نشس ــگاه ف ــگار در فروش ــاالت او ان ــه ح ــم!« در هم ای صن
ــوم اســت،  ــه غمــش معل ــا فروشــنده اســت،؛ ن در حــال گفت وگــو ب
نــه شــادیش، نــه سیاســتش و نــه عرفانــش. تقریبــا اغلــب خواننــدگان 
ایرانــی بلــد نیســتند شــعر را بخواننــد. ماجــده الرومــی11 عــرب لبنانــی 
وقتــی می گویــد: »بــاران ســیاه از چشــمان مــن می ریــزد« هــم احســاس 
بــاران و هــم احســاس رنــج و هــم احســاس گریســتن را در خواندنــش 
حــس می کنیــم. گوگــوش از معــدود خواننــد گان ایرانــی اســت کــه 
ــتان  ــوش داس ــای گوگ ــیاری از ترانه ه ــد. بس ــازی می کن ــعرش را ب ش
دارد، مثــل »مــرداب«، او در ایــن کارهــا بــه مــا نشــان می دهد کــه دارد 
ــا  ــا عشــق ی ــا پــل یــا دســت ی ــا وقتــی از مــرداب ی قصــه می گویــد. ی
ایــران حــرف می زنــد، دقیقــا مــا از بــار عاطفــی کلماتــش می فهمیــم 

۱۱  . ماجده الرومی، خواننده لبنانی االصل، از بهترین خوانندگان مقامی در ۲۰ سال 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 ترانه هایش استفاده شده 

است.
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ــد.  ــاره چــه می خوان کــه درب

ــدن شــعرهای  چهــار: ســومین موضــوع مهــم در کار گوگــوش خوان
ــه آن  ــاپ ب ــی همــان کــه موســیقی پ ــه زندگــی اســت. یعن ــوط ب مرب
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 
اليــن12 کــه زندگــی جانــی  کــش13، خواننــده خــوب پــاپ آمریــکا را 
نشــان می دهــد، همــه نکتــه فیلــم همیــن اســت؛ اینکــه بــه جــای ترانــه 
ــر  ــا ه ــا هجــران و دوری ی ــا بهشــت ی ــی ی ــا خوب ــاب حقیقــت ی در ب
ــد.  ــه خوان ــون آدم هــا تران ــرای زندگــی اکن ــد ب کوفــت دیگــری، بای
ــی  ــرض معدن ــا را در مع ــی م ــعر فارس ــر ش ــخ بی نظی ــه تاری ــر چ اگ
ــاپ  ــیقی پ ــعر موس ــا ش ــذارد، ام ــا می گ ــیار زیب ــعار بس ــزرگ از اش ب
الجــرم بایــد بــا شــعر- بخصــوص شــعری کــه زمینــی نیســت- فاصلــه 
ــوب  ــای خ ــه، از ویژگی ه ــتان در تران ــتفاده از داس ــد. اس ــته باش داش
ــی کــردن آن اســت. بخشــی  ترانه هــای گوگــوش و از راه هــای زمین
از ترانه هــای گوگــوش، بیشــتر کارهــای اردالن ســرفراز، جــز آنکــه 
ترانه هایــی خــوب و مانــدگار بــرای خواننــده ای مهــم و بــزرگ اســت، 
ــن ترانه هــا  ــران. بســیاری از ای ــی اســت در ترانه ســرایی ای خــود تحول
ــع و  ــن بدی ــی چنی ــک ترانه سراســت و هرگــز مضامین اوج شــاعری ی

Walk The Line . ۱۲
Jonny Cash . ۱۳
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تــازه و عمومــی و عمیــق در ترانه ســرایی ایــران راه نیافــت. کارهایــی 
ماننــد »پــل«، »جــاده«، »دیــوار ســنگی«، »دو ماهــی«، و »کــوه« قطعاتــی 

ــت.  ــت اس ــن دس ــر از همی بی نظی

پنــج: موســیقی ایــران بــه دلیــل دچــار شــدن بــه انقــالب مســتقیما در 
معــرض سیاســت قــرار گرفــت. بســیاری از اهالــی موســیقی ایــران در 
ــا بازی هایــی  ــا سیاســت زدگی ی ــا دچــار عوام زدگــی ی ایــن عرصــه ی
شــدند کــه نــه فقــط هنرشــان وســیله ای 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 
بــدون  را داشــت کــه کشــورش را دوســت دارد. او می دانســت 
مخاطبانــش جایــی نمی توانــد بــرود. او مثــل بســیاری از هنرمنــدان در 
ــش  ــه جنب ــی ک ــرد و در زمان ــات آن دوره را درک ک ــر اصالح عص
ــه حمایــت  ســبز رخ داد، از جنبــش حمایــت کــرد. امــا حمایــت او ن
از ســر سیاســت بازی یــا دنبــال مــردم دویــدن، بلکــه بــه عنــوان یــک 
ــد و در  ــه خوان ــردم تران ــش آزادی م ــرای جنب ــود. ب ــه ب ــو جامع عض
نــام آورد. او در رنج هــا و  کنســرت هایش از چهره هــای جنبــش 
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ــود.  ــان زیســته ب ــا آن شــادی های مردمــی شــریک شــد کــه ب

ششــم: گوگــوش خواننــده ای ترک تبــار ماننــد داریــوش اســت. 
تعــداد زیــادی از چهــره هــای مهــم موســیقی جدیــد ایرانــی و فارســی 
ــر دو  ــه ه ــد و ب ــی را می دان ــی و ترک ــان انگلیس ــتند. او زب ــرک هس ت
زبــان می خوانــد. شــاید او مهم تریــن صــدای فارســی اســت کــه 
ــی خــاص دارد کــه ممکــن اســت  ــران مخاطبان ــای ای ــر از مرزه فرات
صــدای گوگــوش تنهــا چیــزی باشــد کــه از ایــران می داننــد. او 
کــه در ســال های دهــه 1350 بهتریــن کنســرت های موســیقی را 
ــد.  ــی مان ــران باق ــالب در ای ــد از انق ــرد، بع ــزار می ک ــران برگ در ای
دالیــل آن کمتــر مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. امــا شــاید یکــی از 
چیزهایــی کــه او را در اوج نگــه داشــت، پنهــان شــدن کامــل خواننــده 
ــای او  ــه رقب ــه هم ــود ک ــال هایی ب ــم ها در س ــه چش ــاپ از هم اول پ
بــه ســن پیــری، کهولــت هنــری و کارهــای ضعیــف و تکــراری 
ــن شــانس را داشــت کــه در آن ســال ها از  می رســیدند. گوگــوش ای
همــه صحنه هــا دور باشــد. او کــه در ســال 1351 یعنــی در 22 ســالگی 
ــاره دار معــروف،  ــی، تهیه کننــده موســیقی و کاب همســر محمــود قربان
شــده بــود، در ســال 1354 در حالــی کــه فرزنــدی بــه نــام کامبیــز از 
ــور  ــق پرش ــک عش ــد از ی ــال 1354 بع ــد و از س ــدا ش ــت ج او داش
ــران و زن اول  ــینمای ای ــرد اول س ــان م ــی می ــروصدا و جنجال و پرس
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ــی ازدواج کــرد. ازدواج  ــا بهــروز وثوق ــران، گوگــوش ب موســیقی ای
ــالب  ــس از انق ــوش پ ــید. گوگ ــول نکش ــتر ط ــال بیش ــک س ــان ی آن
ــران  ــه در ای ــال هایی ک ــه او در س ــود ک ــه می ش ــد، گفت ــران مان در ای
ــا ســال 1382 همســر  ــود و از ســال 1364 ت ــود همســر یــک تاجــر ب ب
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 شــگفت انگیز بــود. آنــان کــه خــود را رقیــب او می دانســتند 
بدتریــن و ســخیف ترین برخوردهــا را کردنــد و خواســتند از او ســوء 
ــرای  اســتفاده کننــد، امــا آنهــا کــه صدایــش را دوســت می داشــتند ب
شــنیدن صــدای او در ســالن های عظیــم جمــع شــدند. در اجراهــای او 
جمعیت هــای ده تــا دوازده هــزار نفــری طبیعــی بــود. نخســتین آلبــوم 
او بــه نــام »زرتشــت« در ســال 79 منتشــر شــد. او بــا قیمــت 350 درهــم 
بــرای بلیت هــای ویــژه، گران تریــن کنســرت را در دوبــی اجــرا کــرد. 
در ســال 85 آلبــوم »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 چهــره ای 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 
ــود و در  ــازی کــرده ب ــم ســینمایی ب ــه 20 ســالگی برســد در 16 فیل ب
ــم او  ــرد. می توانی ــازی ک ــر ب ــم دیگ ــالگی ده فیل ــا 28 س ــه 20 ت فاصل
را دارنــده ایــن رکــورد نیــز بدانیــم کــه تــا 29 ســال زندگیــش، در 26 
ــازی کــرده اســت. از قضــا برخــی فیلم هــای او هــم فیلم هــای  فیلــم ب
ــه داده اســت، از  ــا ارائ ــی در آنه ــازی خوب ــم او ب ــی هســتند و ه خوب
جملــه بی تــا و همســفر کــه او را بــه عنــوان بازیگــری برجســته معرفــی 
ــراری،  ــازی در فیلم هــای فرشــته ف ــه ب ــه بازی هــای او ب کــرد. از جمل
ــن و در  ــل، نازنی ــاه عس ــی، م ــل آمریکای ــا، مم ــران، بی ت ــان ته گدای
امتــداد شــب می تــوان کــه اشــاره کــرد کــه در اغلــب آنهــا صــدای او 

عامــل پرفــروش شــدن فیلم هــا شــده اســت. 

گوگــوش همچنیــن از بهتریــن مجریــان تلویزیونی در تاریخ ســال های 
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــدا، برق ــس ص ــود. جن ــی اش ب ــای تلویزیون اجراه
ــان  ــا چهــره و زب ــازی ب دوربیــن، ایجــاد تعــادل در اجــرای برنامــه و ب

ــز تبدیــل کــرد.  ــه بازیگــری خــوب در تلویزیــون نی ــدام او را ب ان

هشــتم: می گوینــد یــک سیاســتمدار بســیار باهــوش یــک اقتصــاددان 
متوســط اســت و یــک اقتصــاددان بســیار باهــوش یــک هنرمنــد 
معمولــی، و تقریبــا می دانیــم کــه ســتاره ها معمــوال اگــر بســیار باهــوش 
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نباشــند نمی تواننــد بــرای مــدت طوالنــی ســتاره بماننــد. گوگــوش از 
ــدگان و  ــا از تهیه کنن ــن را باره ــت. ای ــوده و هس ــا ب ــن آنه باهوش تری
کارگردانانــی کــه بــا گوگــوش کار کردنــد شــنیدم کــه او هیــچ وقــت 
نیــاز بــه بیــش از یــک تمریــن نداشــت و در حالــی کــه کارش بســیار 
ــت  ــک برداش ــن و ی ــک تمری ــا ی ــت ب ــا می توانس ــود، ام ــده ب پیچی

ــد.  کارش را ضبــط کن

نهــم: گوگــوش در ســال های دهــه 1350 نــه فقــط یــک چهــره 
شــاخص پــاپ شــد و ترانه هــای بــه یادماندنــی خوانــد، بلکــه بــه یــک 
سوپراســتار بــه معنــای واقعــی آن تبدیــل شــد. او مفهــوم حرکــت را از 
ــب  ــه ترکی ــف ک ــای مختل ــداع رقص ه ــت و در اب ــی می دانس کودک
ــی  ــوص در کادر تلویزیون ــود، بخص ــی ب ــی و ایران ــای فرنگ رقص ه
ــه از  ــود ک ــره ای ب ــته چه ــن گذش ــود. از ای ــتاد ب ــه اس ــا روی صحن ی
ــام خــودش شــناخته می شــد  ــه ن مــدل مــوی کوتاهــش کــه ســال ها ب
تقلیــد می کردنــد، مینــی ژوپ و فــرم لبــاس پوشــیدن او بــرای دختــران 
ــرم و رنــگ لباس هایــش اســتفاده  ــود و بســیاری از ف ــب ب جــوان جال
می کردنــد و شــاید همیــن همراهــی دائمــی جمعیــت انبــوه ایرانیــان بــا 
او بــود کــه او را در آســتانه 30 ســالگی در ایــران نــگاه داشــت و مانــد 
تــا چهــره ای همــراه مــردم شــود. وقتــی گوگــوش از ایــران رفــت، در 
ــش  ــخ همکاران ــورد تل ــردم و برخ ــرم م ــورد گ ــا برخ ــس ب لس آنجل
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مواجــه شــد. برخــوردی کــه بــا اغلــب چهره هــای درجــه اول هنــر و 
سیاســت و حتــی ورزش ایــران هــم شــده اســت. رقبــای حســود او را 
ــد کــه ترانه هــای  ــد، امــا دههــا هــزار نفــر منتظــر بودن بایکــوت کردن
بــه یادماندنــی او را بشــنوند. ترانه هایــی ماننــد »کــوه«، »نیمــه گمشــده 
ــر«، »اگــه  ــرداب«، »کوی ــازه«، »همســفر«، »جــاده«، »م ــن«، »فصــل ت م
بمونــی، اگــه نمونــی«، »پــل«، »مــن و گنجشــکای خونــه«، »دو ماهــی«، 

»دو پنجــره«، »دیــوار«، »مــاه پیشــونی« و »طــالق«. 

ــم  ــه بخواهی ــه، چ ــت و جامع ــای سیاس ــارغ از دغدغه ه ــوش، ف گوگ
ــی  ــت. زندگ ــران اس ــاپ ای ــیقی پ ــره اول موس ــم، چه ــه نخواهی و چ
او، اگــر زمانــی نوشــته بشــود، تاریــخ موســیقی پــاپ در ایــران نوشــته 
خواهــد شــد. او نــه فقــط در ایــران، بلکــه در مناطــق فارســی زبانانــی 
ــراق و  ــردم ع ــا و م ــان کرده ــتان و در می ــتان و افغانس ــون تاجیکس چ
ــان بســیاری دارد.  بســیاری از عالقه منــدان موســیقی در جهــان مخاطب
زمانــی مــردم تاجیکســتان تصمیــم گرفتــه بودنــد او را بــه عنــوان رئیس 
جمهــور کشورشــان انتخــاب کننــد. جنبش اصالحــات در ایــران برای 
اینکــه گســتردگی دامنــه اش را نشــان بدهــد، گفتــه بــود جنبشــی اســت 

ــد14.  ــا ســروش« در آن جــای می گیرن کــه از »گوگــوش ت

۱۴  . نگارنده گمان می کند اصطالح «از گوگوش تا سروش» را خنستین بار مصطفی تاج زاده یا 
شمس الواعظین استفاده کرده باشند، اصطالحی که نشان می داد از روشنفکران تا هنرمندان همه 

منتقد دولت و حامی اصالحات هستند. این اصطالح زمانی باب شد که گوگوش در ایران زندگی 
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ابی، قدرتمندترین صدای پاپ ایران

ابراهیــم حامــدی نامــی شــناخته شــده نــزد مــردم ایــران نیســت، اگــر 
ــه او  ــت ک ــوان یاف ــی را می ت ــر ایران ــه کمت ــت ک ــی اس ــی نام ــه اب چ
ــد  ــا چن ــد. او ب ــناخته ش ــی« ش ــام »اب ــا ن ــاز ب ــان آغ ــد؛ از هم را نشناس
ــارز تعریــف می شــود: نخســت اینکــه اغلــب کارشناســان  مشــخصه ب
موســیقی فارســی معتقدنــد صــدای او قدرتمندتریــن صــدای فارســی 
ــه دلیــل فعالیت هــای خیریــه اش شــناخته شــده  اســت. دوم اینکــه او ب
اســت و از جنبه هــای انســانی مــورد احتــرام جامعــه بــوده اســت، ســوم 
اینکــه برخــالف دیگــر خواننــدگان مهــم پــاپ ایــران تــرک نیســت 
ــارم  ــت و چه ــده اس ــا آم ــه دنی ــران ب ــرداد 1328 در ته و روز 29 خ
اینکــه از معــدود خواننــدگان ایرانــی اســت کــه نــه در ایــران مانــد و 
ــه دور از فضــای لس آنجلــس  ــه لس آنجلــس رفــت و همــواره ب ــه ب ن

زندگــی کــرد. 

ــه ایــران  او گفتــه اســت: »از زمــان چهــار پنــج ســالگی مــن، رادیــو ب
آمــده بــود ولــی آن قــدر مــا بودجــه نداشــتیم کــه یــک رادیــو بخریــم. 
ــه موســیقی  ــود. ب ــده ب ــه همه جــا نیام ــرق هــم ب ــوز ب ضمــن اینکــه هن
گــوش می کــردم و آن را دوســت داشــتم. تفریح من در خانــه خواندن 
بــود، ضمــن اینکــه بارهــا هــم گفتــه ام کــه از کالس ســوم دبســتان در 

می کرد.
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ــا قرائــت اجــرا می کــردم. خــب  مدرســه صبح هــا ســر صــف قــرآن ب
ــن ده  ــت. در س ــی اس ــوع خوانندگ ــک ن ــودش ی ــرای خ ــم ب ــن ه ای
ــد و مرتــب فکــر و ذکــر  ــی بودن ــازده ســالگی، رادیــو و خوانندگان ی
مــن بــه غیــر از مســاله درس خوانــدن خوانندگــی بــود. در خانــه، بــرای 
ــدم.«15  ــا می خوان ــه محل ه ــرای بچ ــور ب ــی هایم و همین ط همکالس

تقریبــا اغلــب خواننــدگان پــاپ ایرانــی، احتمــاال جــز شــهرام و 
شــهبال شــب پره، اولیــن کار خوانندگیشــان را بــا خوانــدن قــرآن 
ــه  ــدن ســر صــف، ب ــرآن خوان ــی ق ــد از مدت ــی بع ــد. اب آغــاز کرده ان
اســتعداد خــودش پی بــرد و در یــک گــروه دوســتانه کــه الزامــا نامــش 
بلــک کتــز16 نیســت و نامــش »ســان بویــز«17 اســت، نخســتین کارش 
را خوانــد، بعــد پایــش بــه کالب هــا بــاز شــد و در کاخ هــای جوانــان 
ــرای  ــام »عطــش« ب ــه ن ــه اش ب ــن تران ــت. اولی ــدن را جــدی گرف خوان
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 ایران نــژاد، وقتــی در شــوی معــروف »میخــک نقــره ای« 

۱۵  . گفت وگو با اردوان روزبه، رادیو زمانه (۹ شهریور ۱۳۸۷)، نیز به نقل از ویکیپدیا ذیل واژه 
«ابی».

Black Cats . ۱۶
Sun Boys . ۱۷
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ــرا  ــتش اج ــیاه پرپش ــش س ــی و ری ــد دراز اب ــا ق ــرخ زاد ب ــدون ف فری
کــرد توجــه همــگان را جلــب کــرد.   

اگــر فکــر مــی کنیــد ابــی از دســت بلک کتــز قســر در مــی رود، از این 
خبرهــا نیســت؛ او در همــان 20 ســالگی بــا شــهرام و شــهبال شــب پره 
ــا آنهــا همــکاری کــرد  ــار فرهــاد مهــراد مدتــی ب آشــنا شــد و در کن
ــه  ــاره کوچینــی18 روی صحنــه رفــت. ابــی از همــان آغــاز ب و در کاب
طــور مســتقل بــا مجموعــه ای از بهترین شــاعران و آهنگســازان کشــور 
ــر و  ــالب و تاخی ــک انق ــوع ی ــم وق ــا به رغ ــرد و تقریب ــکاری ک هم
تاخرهــای ناشــی از آن همیشــه بــا یــک رونــد ثابــت در قلــه محبوبیــت 
هوادارانــش بــوده اســت. همــکاری دائمــی او بــا بابــک بیــات و 
ــر  ــاهکارهای کم نظی ــی ش ــا برخ ــد ت ــث ش ــی باع ــی عطای ــرج جنت ای
ــمس،  ــد ش ــژاد، محم ــور ایران ن ــا منص ــن ب ــود. او همچنی ــاد ش او ایج
ســیاوش قمیشــی و فریــد زوالنــد هــم همــکاری کــرده اســت. اگرچــه 
ــی  ــروش باالی ــش ف ــک آهنگ های ــا ت ــی ب ــون اب ــای گراماف صفحه ه
ــد  ــدگاری مانن ــل از انقــالب اگرچــه ترانه هــای مان ــا او قب داشــت، ام
»خورجیــن«، »ســبد«، »شــب زده«، »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 (Cuccini) قبل از انقالب از بهترین مراکز عرضه موسیقی راک و پاپ بود 
و اغلب مشتریان خوش سلیقه موسیقی به آجنا می رفتند. فرهاد مهراد مدتی در آجنا می خواند
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ابــی روی فیلمــی از فــرزان دلجــو بــه نــام بــوی گنــدم بــا آهنگســازی 
ــدو )کار  ــای کن ــرای فیلم ه ــن ب ــد. او همچنی ــی خوان ــیاوش قمیش س
ــمان ها )کار  ــرار آس ــر ف ــی و ب ــروز وثوق ــازی به ــا ب ــه( ب ــدون گل فری
محمدعلــی فردیــن( خوانــد. ابــی را بــه دلیــل قــدرت صــدا و توانایــی 
اجرایــش در برنامه هــای زنــده و تحریرهــای19 ســنگین بــا لقــب 
»آقــای صــدای موســیقی پــاپ ایــران« می شناســند. او در بزرگ تریــن 
ــه:  ــت، از جمل ــرا کرده اس ــرت اج ــان کنس ــی جه ــالن های بین الملل س
ــوم21  ــراین آدوتوری ــس(. ش ــوس آنجل ــر20 )ل ــی تئات ــال آمف یونیورس
)محــل برگــزاری اســکار(. ســالن ســلطنتی نوبــل 22)اســتکهلم(. 

ــی24 و... ــف دوب ــس(. گل ــوس آنجل ــر23 )ل ــک تئات گری

ابــی قبــل از انقــالب چنــد کار اجتماعــی و اعتراضــی خوانــده بــود، از 

۱۹  . حتریر در آواز که به نوعی قدرت منایی خواننده در موسیقی محسوب می شود 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 بدیهه خوانی با حنجره خود می پردازد. حتریر در اپرا و کارهای پاپ 
نیز وجود دارد. ابی از خوانندگانی است که به دلیل قدرت فراوان صدایش از حتریر در هنگام 

خواندن بسیار استفاده می کند.
The Universal Amphitheatre Los Angeles . ۲۰

Shrine Auditorium . ۲۱
 Stockholm Concert Hall (Kuningliga Filharmonikerna Stockholms . ۲۲

 (Konserthus

 Greek Thatre Los Angeles . ۲۳
Dubai Golf . ۲۴
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جملــه »شــکار« کــه دو ســال از رادیــو ممنوع الپخــش 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 ترانه هایــی 
ــر و  ــای اخی ــول دهه ه ــی در ط ــد. اب ــت خوان ــا حکوم ــت ب در مخالف
ــه  ــا اجــرای نزدیــک ب از همــان ســال های آغازیــن پــس از انقــالب ب
ــا حکومــت  ــه مخالفــت ب ــه اعتراضــی، اجتماعــی و سیاســی ب 20 تران
ــت  ــهریور 1387 گف ــه ای در ش ــت. او در مصاحب ــران پرداخ ــت ای وق
ــز  ــن چی ــر ضروری تری ــن و غی ــال ناالزم تری ــاد او: »اص ــه اعتق ــه ب ک
ــد، انقــالب اســالمی  ــاق بیفت ــرای آن مملکــت اتف کــه می توانســت ب
انتخابــات 1388 در حکومــت جمهــوری  از  پیــش  ابــی  بــود«25. 
اســالمی بــا خوانــدن آهنگــی اعتراضــی بــه نــام »تصمیــم« و ویدیویــی 
اســتعاری بــه نوعــی حــوادث پــس از انتخابــات را پیش بینــی کرد[نيازمنــد 
منبــع] و همچنیــن در ســرکوب مــردم معتــرض بــه نتایــج انتخابــات 

ــور  ــارج از کش ــی در خ ــای اعتراض ــور در راه پیمایی ه 1388 باحض
و مصاحبه هــای تنــد علیــه دولــت و حکومــت اعتــراض خــود را 

به شــدت نشــان داد.

ابــی چهــار فرزنــد دارد: دخترانــش »عســل«، »ســایه« و »خاتــون« 
ــید«،  ــت و »فرش ــده اس ــه خوان ــه تران ــا س ــام آنه ــا ن ــه ب ــد ک ــام دارن ن

۲۵  . گفت وگو با اردوان روزبه از رادیو زمانه، روز ۹ شهریور ۱۳۸۷، همچنین به نقل از 
ویکیپدیا ذیل واژه «ابی».
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پســرخوانده اش از همســردوم او اوســت.  

آلبوم های منتشر شده )براساس ترانه سرا و آهنگساز(:

ــت. او در  ــران اس ــاپ ای ــیقی پ ــدگان موس ــن خوانن ــی از پرکارتری اب
طــول حــدود 40 ســال خوانــدن، آلبوم هــای متعــددی را منتشــر کــرده 
ــوم هــای او شــامل ایــن فهرســت اســت: »تپــش« )1974(،  اســت. آلب
ــاز کــن« )1976(، »شــب زده« )1977(، »کــوه یــخ« )1987(،  ــازی ن »ن
»بــا تــو« )1988(، »غریبــه« )1989(، »پیــر« )1989(، »خلیــج« )1990(، 
»ســتاره دنبالــه دار« )1993(، »معلــم بــد« )1993(، »اتــل متــل« )1994(، 
ترانــه«  »تــاج   ،)1996( تــو«  »عطــر   ،)1995( ســربی«  »ســتاره های 
)1997(، »طلــوع کــن« )1999(، »شــب نیلوفــری« )2003(، »حســرت 

ــی« )2011(. ــس تنهای ــرواز« )2006(، »ح پ

نکاتی که درباره ابی الزم به گفتن می دانم:

ــود،  ــرده ب ــر ک ــوم منتش ــه آلب ــد س ــاله ش ــی 30 س ــی وقت ــت: اب نخس
ــه  ــی ک ــی زمان ــد، یعن ــر ش ــالگی منتش ــوم او در 40 س ــن آلب چهارمی
اگــر  پــاپ کارش را متوقــف می کنــد.  یــک خواننــده  معمــوال 
ــع  ــالب و قط ــل انق ــه دلی ــران ب ــاپ ای ــیقی پ ــی موس ــه عقب ماندگ چ
موســیقی پــاپ باعــث نشــده بــود کــه صــدای ابــی تــازه در بیایــد، او 
از 40 ســالگی تــا 50 ســالگی بــه طــور منظــم هــر ســال حداقــل یــک 
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ــه  ــه ب ــا دو تران ــوم منتشــر کــرده اســت کــه در هــر کــدام یــک ی آلب
ــف  ــا متوق ــالگی تقریب ــن 50 س ــه از س ــدی ک ــت. رون ــی اس یادماندن
ــد در 12  ــوم جدی ــا 60 ســالگی چهــار آلب شــد؛ او در ســال های 50 ت
ســال منتشــر کــرد. ایــن نخســتین ویژگــی اســت کــه او را از خواننــده 
ــرار  ــرا ق ــا اپ ــیک ی ــده کالس ــار خوانن ــد و در کن ــدا می کن ــاپ ج پ

می دهــد. 

دوم: او در 20 ســالگی بــه شــهرتی فــراوان رســید، شــهرتی کــه اگــر 
ــی شــاید از معــدود  ــود، ول ــاپ محبــوب ب ــده پ ــوان خوانن ــه عن چــه ب
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. 

ــران  ــارج از ای ــوال در خ ــه معم ــالب ک ــس از انق ــرت های او پ کنس
برگــزار شــده اســت، پربیننــده اســت، امــا معمــوال از آغــاز کنســرت 
ــتانه  ــن مس ــا لح ــد و ب ــکل می گذران ــیدن ال ــه نوش ــان آن را ب ــا پای ت
ــاپ  ــدگان دیگــر پ ــد خوانن ــد کــه مانن ــاق میفت ــر اتف ــد. کمت می خوان
موســیقی اش موجــب رقصیــدن شــود یــا اصــوال بــرای رقصیــدن 

ــد.  ــران بخوان دیگ

ســوم: از نشــانه های خواننــده پــاپ زیــر لــب خوانــده شــدن و 
ــود دارد.  ــای او وج ــه ه ــاره تران ــت کــه درب ــن اس ــدگاری در ذه مان
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دیگــران در حکایــت پــاپ دهــه 1350 بســیارند، آهنگســازان بــزرگ 
یــا خواننــدگان مهــم یــا ترانه ســرایان بســیار، و کمتــر گروه هــای 
ــد،  ــق کردن ــته ای را خل ــراوان و شایس ــار ف ــه آث ــد ک ــیقی بودن موس
بســیاری بــا یکــی دو ترانــه بــه صــدر پرفروش تریــن و محبوب ترین هــا 
رســیدند و برخــی ســال ها کار کردنــد و توانســتند در اوج باقــی 
بماننــد. از نام هــای مهــم موســیقی پــاپ ایــن دهــه می تــوان بــه 
عــارف، مهســتی، ســتار، مرجــان، رامــش، گیتــی، فریــدون فــرخ زاد، 
حســن شــماعی زاده، شــهرام شــب پره، ســلی، ســیمین غانــم و محمــد 

ــوری اشــاره کــرد.  ن

عــارف بیــش از همــه بــه  ســبب اجــرای ترانه هــای مختلــف در 
ــه  ــن ب ــد و همچنی ــش می ش ــران پخ ــر دیگ ــا تصاوی ــه ب ــی ک فیلم های
ســبب ترانه هــای فراوانــش در حــوزه پــاپ مطــرح بــود. مهســتی نیــز 
ــوزه  ــم در ح ــه ه ــود ک ــی ب ــده؛ از خوانندگان ــرش، های ــد خواه مانن
موســیقی پــاپ و هــم در موســیقی ســنتی شــناخته می شــد. امــا ســتار 
در حقیقــت در ادامــه موجــی بــود کــه بــا صــدای داریــوش بــه وجــود 
ــتاره ای  ــوان س ــه عن ــود و ب ــند ب ــوب و جوان پس ــود. او محب ــده ب آم
محجــوب شــناخته می شــد. امــا فریــدون فــرخ زاد کــه هــم شــومن و 
هــم خواننــده بــود، بیــش از یــک خواننــده پــاپ مطــرح بــود، او کــه 
بــرادر فــروغ فــرخ زاد بود، نــام و آوازه خواهرش را کــه از بزرگ ترین 
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ــید. او  ــدک می کش ــت ی ــی اس ــعر فارس ــای ش ــاخص ترین نام ه و ش
ــدن نقــش داشــت، در شــوهای  ــد ترانه هــا و خوان جــز اینکــه در تولی
ــه معرفــی خواننــدگان جدیــد پــاپ می پرداخــت.  تلویزیونــی خــود ب
ــه  ــز ب ــریات طن ــوص نش ــا، بخص ــریات آن روزه ــه در نش ــام او البت ن
عنــوان یــک هنرمنــد همجنس گــرا مطــرح می شــد، همــان طــور 
کــه رامــش، خواننــده سرشــناس و محبــوب پــاپ، بــه همیــن عنــوان 
معــروف بــود26. رامــش نیــز هــم صــدای منحصــر بــه فــرد و ترانه هــای 
ــتدارانش  ــوی دوس ــه از س ــش ک ــوی خاص ــدل م ــم م ــش و ه محبوب
ــیاری از  ــای بس ــه گروه ه ــورد توج ــت، م ــرار می گرف ــد ق ــورد تقلی م
عالقه منــدان بــه موســیقی پــاپ بــود. مرجــان نیــز از صداهایــی خــاص 
و ویــژه بــود کــه مدتهــا جــزو محبوب تریــن صداهــای موســیقی پــاپ 
ــی کــه  ــار گروهــی از خوانندگان ــوری در کن ــرار گرفــت. محمــد ن ق
صدایشــان تلفیقــی از موســیقی پــاپ و اپــرا بــود، ماننــد پــری زنگنــه، 
ــی را  ــای زیبای ــی ترانه ه ــر وکیل ــری، و منی ــیمین قدی ــوان، س ــو ج مین
بــه مخاطبــان موســیقی عرضــه کردنــد کــه اگرچــه مخاطبــان پرشــمار 

۲۶  . هفته نامه توفیق معموال فریدون فرخزاد و گاه نیز رامش را به عنوان همجنسگرا معرفی 
می کرد. از نظر ماهنامه توفیق، بزرگترین ضربه ای که حکومت با فروش روغن نباتی به مردم 

می خواست بزند، کاهش قدرت جنسی آنان بود. به طور کلی حکومت دشمن رابطه جنسی زنان 
و مردان قلمداد می شد. وقتی قرار بود اولین دو همجنسگرای ایرانی در هتل شرایتون (استقالل 

کنونی) ازدواج کنند، صفحه اول توفیق کامال سیاه بود (اعالم عزای عمومی) و نوشته بود «امشب 
چه شبی است شب مراد است امشب، عروس رو ببین مثل دوماد است امشب).
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ــیقایی و آوازی و  ــای موس ــا از ارزش ه ــت، ام ــاپ را داش ــیقی پ موس
ــود.  ــوردار ب ــا برخ ــوای ترانه ه محت

در کنــار ایــن موســیقی پــاپ گونــه دیگــری از موســیقی نیــز کــه بــه 
عنــوان موســیقی کوچــه بــازاری شــناخته می شــد، توســط بســیاری از 
مخاطبــان ســطحی تر موســیقی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت؛ از نعمــت 
ــان خــودش  ــدگان زم ــن خوانن اهللا آغاســی کــه یکــی از پرفروش تری
بــود تــا سوســن، ایــرج مهدیــان، عبــاس قــادری، داوود مقامــی، گیتــا، 
ــی  ــان ترکیب ــه موسیقی ش ــدگان ک ــی از خوانن ــاری و انبوه ــواد یس ج
از موســیقی ایرانــی، پــاپ، عربــی، ترکــی، محلــی و همــه چیــز بــود. 
ایــن گــروه هــم اگــر چــه بــا اخــم و تخــم منتقــدان موســیقی مواجــه 
ــود و  ــوردار ب ــی برخ ــان عموم ــیار مخاطب ــتقبال بس ــا از اس ــد ام می ش

ــه گــوش می آمــد.  صــدای آنهــا از همــه جــای شــهر ب

از اوایــل دهــه 1340، و شــاید کمــی قبــل از آن موســیقی راک 
ــا و  ــه گروه ه ــن ده ــان کشــور شــد. در ای ــی وارد زندگــی جوان ایران
ــه بازخوانــی ترانه هــای موســیقی راک جهــان  خواننــدگان مختلــف ب
ــد و موســیقی راک  و بخصــوص بیتل هــا و رولینــگ اســتونز پرداختن
ــدن ترانه هایــی کــه  ــا فارســی خوان فارســی از دهــه 1350 به تدریــج ب
در حــد فاصــل موســیقی راک و پــاپ قــرار می گرفتنــد، 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 می کنــد، تشــریح 

ــذارم. ــد وامی گ ــای بع ــه فصل ه ــتان را ب ــن داس ای

ترانه ســرایان 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 شــماعی زاده، 
آهنگ هــای  دیگــران  و  مهــراد  فرهــاد  روحانــی،  انوشــیروان 
فراموش ناشــدنی فــراوان در دهــه طالیــی و تکــرار ناشــدنی موســیقی 

پــاپ ایــران از خــود بــه یــادگار گذاشــتند.

سال قحطی، سال خشم و سال خون

ــران  ــاپ ای ــیقی پ ــی موس ــه طالی ــه 1350 ده ــه ده ــت ک ــکی نیس ش
اســت، امــا کافــی اســت نگاهــی بــه فهرســت موســیقی های مطلــوب و 
محبــوب و پرفــروش ســال 1356 و 1357 بیندازیــم تــا صــدای انقالبــی 
ــاپ  ــدگان پ ــن خوانن ــای همی ــد از حنجره ه ــاز می ش ــت آغ ــه داش ک
بشــنویم. چنــدان نمی شــود خــرده گرفت کــه چــرا هنرمندان موســیقی 
پــاپ و راک آن دوره همــه از تلخــی شــرایطی می گفتنــد کــه خــود 
ــردم  ــی م ــد و وقت ــی می کردن ــان را ط ــن روزگارش در آن طالیی تری
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همــان کاری را کردنــد کــه شــاعران و فیلمســازان و ترانه خوانــان 
پیشــرو کشــور بــا اســتبداد کردنــد، اولیــن قربانــی انقــالب شــعر و فیلم 
و موســیقی بــود. نــام محبوب تریــن و پــر طرفدارتریــن ترانه هــای 
هفتــه ســوم خــرداد مــاه ســال 1357 بــه نوشــته روزنامــه اطالعــات اینها 
بودنــد؛ »ســال 2000«)داریــوش(، »مناجات«)ســتار(، »ســفر«)ابی(، 
ــاد(، »داد  ــرا(، »آوار«)فره ــم باش«)حمی ــتی(، »همزبون »قبله گاه«)مهس
از دل«)داریــوش(، »غریب«)شــماعی زاده(، »خداحافظ«)هایــده( و 
»طالق«)گوگــوش(. تقریبــا 80 درصــد ترانه هــای پرطرفــدار موســیقی 
ــی  ــد از وضعیت ــخ و نومی ــی تل ــال 1356 و 1357 ترانه های ــاپ در س پ
ــت و  ــی مثب ــا نگاه ــد آنه ــش از 50 درص ــت و بی ــیاه اس ــخت و س س
ــر را نشــان  ــه تغیی ــل ب ــا تمای ــب ترانه ه ــد و اغل ــن دارن ــه دی ــدوار ب امی
می  دهنــد. همــه ایــن مضامیــن، در انقالبــی کــه در راه اســت بــا صــدای 
ــان ایــن انقــالب خواننــدگان  بلنــد گفتــه خواهــد شــد و اولیــن قربانی

محبــوب مــردم خواهنــد بــود27. 

۲۷  . مضمون اغلب ترانه های ایرانی موسیقی پاپ و راک ایران در سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ 
مبتنی بر وجود فقر، بی عدالتی، سیاهی، ظلم، قربانی شدن انسان، نبود استقالل، پوچی، بی معنا 
بودن زندگی، و معانی از این دست بود. اغلب خوانندگان و شاعران نیز در ترانه های خود به دین 

به عنوان یک نوستالژی زیبا و مهربان یا یک سرنوشت خوب نگاه می کردند و همواه کلماتی 
مانند چادر، جامناز، مناز، و دعا جنبه های مثبت داشت. این موضوع البته در اغلب آثار هنری 

پیشرو در سینما و منایش و مجسمه سازی و نقاشی و داستان نویسی و شعر هم بود. شگفت انگیز 
است که هنرمندانی با این همه نزدیکی به انقالب اسالمی ایران، چطور از رخ دادن آن تعجب 

می کنند؟ ابی گفته است: «اصًال ناالزم ترین و غیر ضروری ترین چیز که می توانست برای آن مملکت 
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درخشــش ایــن چهره هــای مانــدگار دوره طالیــی موســیقی ایــران، بــا 
انقــالب ایــران و چیــره شــدن فضــای انقــالب اســالمی بــر فرهنــگ، 
ــدان عرصــه موســیقی،  ــران شــد. بســیاری از هنرمن ــر وی اندیشــه و هن
و حتــی ســینما و تئاتــر، ناخواســته، تــرک میهــن و زندگــی در تبعیــد 
ــن  ــیدند و بهتری ــد و پوس ــا ماندن ــی از بهترین ه ــدند. برخ ــرا ش را پذی
ســال های زندگیشــان نابــود شــد و برخــی از بهترین هــا رفتنــد و 
ــه شــکلی دیگــر تکــرار شــدند و تکــرار شــدند. کاروان  در غربــت ب
ــا  ــت کالیفرنی ــب در ایال ــگ، اغل ــه فرن ــه ب ــدان گریخت پرشــمار هنرمن
ــز  ــا هرگ ــد، ام ــه دادن ــود ادام ــه کار خ ــس ب ــژه در لس آنجل ــه وی و ب

ــار فاخــر دهــه 1970 نشــدند.  ــه تکــرار آث موفــق ب

ــی  ــورش یغمای ــی و ک ــدون فروغ ــراد، فری ــاد مه ــان فره ــن می در ای
ــیقی  ــای موس ــده ه ــر خوانن ــا دیگ ــون ب ــرو و ناهمگ ــی پیش چهره های
ــران  ــز از دیگ ــاوت و متمای ــی متف ــه درخشش ــد ک ــران بودن ــاپ ای پ
ــد، از ســوی  ــه بع ــد کــه ســه ده ــان آغازگــر راهــی بودن داشــتند. آن
ــا  ــا، محســن نامجــو، آرش ســبحانی، گــروه اوهــام، و دری ــن بهن رامی
ــان آوایــی دیگــر را در موســیقی راک و  دادور پــی گرفتــه شــد و آن

ــد.   ــاد کردن ــی ایج ــو و تلفیق آلترناتی

اتفاق بیفتد، انقالب اسالمی بود.»
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فصل اول
از قومپانی صفحه پرکنی1 تا بتهوون نبش انقالب

کمتــر دوره ای را می تــوان 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 می شــد کــه 
موسســات خصوصــی اغلــب بــه ســوی تولیــد آثــار مــورد پســند بــازار 
ــردازد کــه  ــاری بپ ــد آث ــه تولی ــد، و دولــت همیشــه می کوشــید ب برون
چرخــه اقتصــادی مناســبی نداشــتند. از همیــن رو هنرمنــد یــا بایــد در 
چنبــره اقتصــاد بــازاری گرفتــار می شــد یــا در محــدوده سیاســت های 
حکومتــی رفتــار می کــرد. اگــر ســلیقه عمومــی بــه ســوی آثــار فاخــر 
و ارزشــمند گرایــش داشــت کــه معمــوال نداشــت، بخــش خصوصــی 
ــه بخــش خصوصــی همیشــه  ــا ارزش تولیــد می کــرد، وگرن ــاری ب آث
حامــی کســی می شــد کــه خریــدار داشــت. بخــش دولتــی نیــز 
همیشــه خــر خــودش را می رانــد، ربطــی بــه انقــالب اســالمی و قبــل 
ــر  ــت. اگ ــم نداش ــروطه ه ــالب مش ــدق و انق ــالب و دوره مص از انق

۱  . قومپانی صفحه پرکنی یا کمپانی صفحه پرکنی با شیوه نگارش دوره قاجار، خنستین 
شرکت هایی بودند که برای تولید صفحه های ایرانی در داخل ایران دایر شدند.
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ــی در حــوزه فرهنــگ  ملــک الشــعرای بهــار در دوره رضاشــاه منصب
پیــدا می کــرد، ســلیقه بخــش دولتــی مــی شــد ســلیقه بهــار، اگــر فــرح 
پهلــوی بــا ســلیقه متجــدد و مــدرن می آمــد و رضــا قطبــی، دائــی او، 
ــتگذار  ــیروانلو سیاس ــروز ش ــون و فی ــو و تلویزی ــس رادی ــد رئی می ش
ــگ از  ــر و فرهن ــی هن ــش دولت ــد، بخ ــری می ش ــرورش فک ــون پ کان
هنرمنــدان فاخــر و درســت و حســابی حمایــت می کــرد. در ســال های 
پــس از انقــالب هــم همیــن بــود، یعنــی اگــر وزارت ارشــاد بــه دســت 
مهاجرانــی و خاتمــی و بهشــتی میفتــاد، ســلیقه بخــش دولتــی خــوب 
ــوارد در  ــیاری م ــطحی و در بس ــار س ــت از آث ــه دول ــد، وگرن می ش
جهــت تبلیغــات حکومتــی اســتفاده می کــرد. تقریبــا در همــه دوره های 
مــورد بحــث مــا یعنــی از ســال 1340 کــه موســیقی راک آغــاز شــد 
تــا انقــالب 1357 ســلیقه بخــش دولتــی همــواره حامــی موســیقی بهتــر 
ــز  ــه 1340 نی ــی در ده ــا در حقیقــت ســلیقه عموم ــود، ام ــر ب و فاخرت
ــه  ــی ب ــلیقه عموم ــت س ــرد و در حقیق ــت می ک ــر حمای ــار بهت از آث
ســوی موســیقی بهتــر گرایــش داشــت. مــن در ایــن فصــل بــه بررســی 
ــور  ــیقی کش ــر موس ــذار ب ــم اثرگ ــی مه ــی و خصوص موسســات دولت

می پــردازم.
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عروس گل از باد صبا و در ملك ایران

ــه  ــزار ضبــط صــدا ب ــوان نخســتین اب ــه عن ــون از دوره قاجــار ب گراماف
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«2 شــرکت گرامافــون و ماشــین تحریــر بــا مســوولیت 
محــدود، نماینــده کمپانــی انگلیســی هیــز مســترز وویس3 کــه در ایران 
ــدا  ــای ص ــتین صفحه ه ــد، نخس ــده می ش ــان« خوان ــگ نش ــام »س ــه ن ب
را بــه ایــران آورد و دو تصنیــف مهــم ملک الشــعرای بهــار یعنــی »در 
ــاد صبــا« را ضبــط کــرد. مدیریــت  ملــک ایــران« و »عــروس گل از ب
ــال آن  ــه دنب ــود. ب ــن ب ــود ایم ــی و محم ــی بنائ ــا موس ــی ب ــن کمپان ای

۲  . «ماکسیم پیک» مدیر موسسه ای بود به نام «شرکت گرامافون و ماشین حتریر، با مسوولیت 
محدود» که در سال ۱۲۸۴ش در دوره مظفرالدین شاه فعالیتش را آغاز کرد و چون با زیر و مب 

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 مظفرالدین شاه، 

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 

http://www.parand.se/index.htm حکایت باقی در آدرِس
۳  . هیز مسترز وویس (His Master,s Voice) از خنستین موسسات جهانی تولید کننده 
صفحه های الکی گرامافون بود که نشانه آن سگی نشسته مقابل بوق یک گرامافون بود.  
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ــال  ــت عــذرا میرحــکاک5 فع ــا مدیری ــون«4 ب ــی »پولیف موسســه کمپان
ــف پرداخــت.  ــا و ترانه هــای مختل ــط تصنیف ه ــه ضب شــد و ب

قومپانی کلمبیا و ملك الشعرای بهار

کمپانــی کلمبیــا6 نیــز بــه دنبــال ایــن دو وارد بــازار شــد. نماینــده ایــن 
ــار  ــا انحص ــیدند ت ــا کوش ــد. آنه ــطوزاده بودن ــرادران ارس ــی ب کمپان
ترانه هــای ملــک الشــعرای بهــار را بــه دســت بیاورنــد و بــا دادن چهــار 
هــزار تومــان کــه چهــل برابــر حــق طبیعــی ضبــط بــود، تصنیف هــای 
از  گل«  »موســم  تصنیــف  خریدنــد.  انحصــاری  طــور  بــه  را  او 
بــود کــه همچنــان  ترانه هــا  ایــن  پرفروش تریــن و محبوب تریــن 
ــه  ــی ب ــت آقای ــا مدیری ــز ب ــون7 نی ــی پداف ــد. کمپان ــی مان ــوب باق محب
ــت  ــه در صنع ــود ک ــی ب ــه پرکن ــه صفح ــار موسس ــن از چه ــام مبی ن
ــی فعالیــت  ــران نقــش داشــت. همــه اینهــا در حال ــد موســیقی ای جدی
می کردنــد کــه بدیــع زادگان بــرای ضبــط یــک تصنیــف خــود بایــد 

Polyphone . ۴
۵  . عزرا میرحکاک مدیر «کمپانی پولیفون» که از همکاری هنرمندانی چون «امیر جاهد»، 

«مرتضی و موسی نی داود»، به عنوان آهنگساز، و «ملک الشعرای بهار» و کمی بعدتر «پژمان 
بختیاری»، در مقام ترانه سرا، و خوانندگانی چون «قمرامللوک وزیری» و «ملوک ضرابی» برخوردار 

بود. معروف ترین تولید این شرکت صفحه ترانه «مرغ سحر» است.
Colombia . ۶

The Pedaphone . ۷
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همــراه گــروه موســیقی از عــراق و ســوریه می گذشــت و بــه بیــروت 
می رفــت تــا یــک ترانــه در آنجــا ضبــط کنــد. 

يــك دريچــه آزادى کــه  ســیمین بهبهانــی در مجموعــه اشــعار 
ــی  ــی نگاه ــای قدیم ــه آن صفحه ه ــد ب ــر ش ــهریور 1373 منتش در ش

ــت8.  ــرده اس ــتالژیک ک نوس

صفحة عتیقة الکی، کو وسیله یی 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

سکه های کهنة ایشان، قصة مکرر ما شد
قلب کودکانة ما را کس به »شهروا« نستاند

قلب کودکی به شماری کودکانه می زند 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

۸ . تهران، انتشارات سخن، ۱۳۷۴.
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سالیان کودکیم را در شیارها بدواند

دخترک به نغمة رقصی در حریر و تور گل افشان
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 خفته اند 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 خوب تر همان که نخواند

نقش رادیو و تلویزیون در تولید موسیقی پاپ

رادیــو و تلویزیــون ملــی ایــران بی تردیــد از مهم تریــن رســانه ها بــرای 
ــن موسســه  ــود. ای ــران ب ــه ای ــه جامع ــاپ ب ــه موســیقی پ ــی و ارائ معرف
ــران را  ــیقی ای ــه موس ــگاه ب ــوه ن ــامل ترین نح ــن و ش ــا کامل تری تقریب
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داشــت. تقریبــا همــه انــواع موســیقی بــه طــور دقیــق و علمــی و بــرای 
ــف  ــای مختل ــف روز و در برنامه ه ــاعات مختل ــان در س ــه مخاطب هم
ــی کــه در آن دوره بــازاری کســاد  پخــش می شــد. موســیقی ایران
ــام  ــور ع ــه ط ــون ب ــاص و تلویزی ــور خ ــه ط ــو ب ــط رادی ــت، توس داش
حمایــت می شــد. مجموعــه بی نظیــر برنامــه گلهــا، »یــک شــاخه گل«، 
»گلهــای تــازه«، »گلهــای صحرایــی« و »گلهــای رنگارنــگ« و »بــرگ 
ــی و  ــا، آواز ایران ــران، تصنیف ه ــل ای ــیقی اصی ــه موس ــه ارائ ــبز« ب س
موســیقی محلــی در رادیــو می پرداخــت. تقریبــا در ســاعات مختلــف 
ــای  ــو بلنــد بــود، از »آهنگ ه روز صــدای انــواع موســیقی از رادی
ــراد را  ــه اف ــورد توج ــیقی روز و م ــوع موس ــه ن ــه هم ــتی« ک درخواس
ــا  ــه می شــد، ت ــاز مخاطــب تهی ــکای نی ــه ات پخــش می کــرد و فقــط ب
برنامه هایــی از علــی اصغــر طاهــری بــا عنــوان »ترانه هــای امــروز 
ــای دیــروز« کــه برخــی از موســیقی های پــاپ جهــان و  از آلبوم ه
ــای  ــی از ترانه ه ــی و برخ ــای فارس ــا ترجمه ه ــا را ب ــوص ایتالی بخص
راک و پــاپ جهــان را منتشــر می کــرد. در ایــن برنامــه موســیقی پــاپ 
ــاعات  ــا در س ــیار زیب ــای بس ــی و متن ه ــه فارس ــا ترجم و راک روز ب

ــان پخــش می شــد.  ــرای جوان آخــر شــب ب

در تلويزيــون ملــى ايــران، چــه از دوره تلويزيــون ثابــت پاســال9 و 

۹  . شبکه تلویزیونی حبیب اهللا ثابت پاسال، بازرگان ایرانی، در سال ۱۳۳۵ ابتدا در آبادان و 
بعد در تهران تاسیس شد و به پخش برنامه پرداخت. علت مترکز مراکز هنری و رسانه ای در آبادان 



108

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

چــه از راديــو تلويزيــون ملــى ايــران (1345) موســيقى در انــواع و 
ــون  ــت تلويزي ــر حماي ــف پخــش مى شــد. شــايد اگ اشــكال مختل
ــيقى  ــه موس ــى ب ــليقه عموم ــود، س ــيقى نب ــران از موس ــى اي مل

ــى زد.  ــم آن آســيب بســيارى م ــاى اع ــه معن حرفه ای تــر ب

رنگارنگ، مجموعه ای از همه رنگ

رنگارنــگ مهم تریــن و پایدارتریــن واریتــه تلویزیونــی قبــل از انقالب 
ــا آرم ثابــت  ــه صــورت مجموعــه ترانه هــا ب ــود. ایــن برنامــه ب ایــران ب
ــدگان  ــف از خوانن ــیقی های مختل ــد و موس ــاز می ش ــگ« آغ »رنگارن
مختلــف پــاپ از جملــه گوگــوش، عــارف، فرهــاد، فریــدون فروغــی، 
کــورش یغمایــی، ضیــاء، حمیــرا، اکــی بنایــی، عــارف، نلــی و دیگران 
از ایــن برنامــه پخــش می شــد. بــه نظــر می رســد کــه اداره ایــن برنامــه 
را کیــوان بــه عهــده داشــت. ایــن برنامــه گاه بــه صــورت تــک ترانــه 
میــان برنامه هــای مختلــف و گاه بــه صــورت مجموعــه و گاه بــه 
مناســبت های مختلــف تقویمــی ســاخته می شــد. رنگارنــگ کــه 
بی تردیــد 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 رسانه ها و برنامه های جدید استقبال 

می کردند.
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کــی10 عرضــه می شــد. کرومــا کــی در آن زمــان، به رغــم امکانــات 
ــیار  ــای بس ــات و فض ــوص امکان ــران، بخص ــی ای ــون مل ــی تلویزی عال
ــاال،  گســترده اســتودیو یــازده جــام جــم و امکانــات نــور و صــدای ب
ــد،  ــی مســخره در می آم ــه صورت ــود، گاه ب ــوز تکنیکــی دشــوار ب هن
ــه  ــه دان ــر او دان ــت س ــای پش ــده و فض ــر خوانن ــه تصوی ــور در فاصل ن
ــا  ــن کروم ــای ای ــد. از نمونه ه ــذف می ش ــای او ح ــا پ ــت ی و گاه دس
کی هــای رنگارنــگ، ترانــه ای از گوگــوش اســت کــه در یک ماشــین 
کوچــک شــبه عروســکی نشســته بــود و یــک کرومــا کــی از کــورش 
ــه  ــن هم ــا ای ــورد. ب ــکان می خ ــدت ت ــانه هایش به ش ــه ش ــی ک یغمای
ــدگان  ــرای خوانن ــی ب ــه تلویزیون ــای عرض ــترین فض ــگ بیش رنگارن

پــاپ بــود.

میخك نقره ای، اجرای استادانه

میخــک نقــره ای فریــدون فــرخ زاد از مهم تریــن برنامه هــای تلویزیونــی 

۱۰  . کروما کی (Chroma Key) تکنیکی سینمایی و تلویزیونی است که در آن پرده ای آبی یا 
سبز را پشت سر مجری قرار می دهند و سپس با دکمه مخصوصی که در میکسر تصویر یا دستگاه 

تدوین قرار دارد، همه آن رنگ را حذف می کنند و به جای آن تصویری را قرار می دهند که 
می خواهند. از این طریق بازیگری که در استودیو و جلوی پرده کروما کی قرار دارد، جلوی یک 

آبشار یا جنگل یا خیابان قرار می گیرد. تقریبا در اغلب منآهنگ های موسیقی از سیستم کروما کی 
استفاده می کنند.
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ــی،  ــد ســتار، مرتضــی، اب ــازه مانن ــدگان ت ــود کــه بســیاری از خوانن ب
ــر  ــال فروه ــی، لی ــهره و شــهرام صولت ــن، ش ــی، نوش آفری ــلی، نل س
ــی  ــوم سیاس ــرای عل ــه دکت ــرخ زاد ک ــرد. ف ــی ک ــران را معرف و دیگ
ــن  ــناس ای ــاعران سرش ــزو ش ــود و ج ــه ب ــان گرفت ــودش را در آلم خ
کشــور بــود و در جشــنواره های اروپایــی بــا تلفیــق موســیقی فولکلــور 
ایرانــی و موســیقی مــدرن جوایــزی گرفتــه بــود، کوشــید تا بــا انتخاب 
مناســب موســیقی و دعــوت از هنرمنــدان اهل فکــر بــه شــیوه ای شــبیه 
کاباره هــای اروپایــی برســد. او دربــاره شــیوه اجــرای خــودش گفتــه 
ــم مــردم را در یــک برنامــه ســه ســاعته  اســت: »همیشــه ســعی می کن
تلویزیونــی کــه پــر از خنــده و شــوخی و آواز و رقــص اســت متوجــه 

مطالبــی بکنــم کــه ارزش دارد بــر روی آن هــا فکــر بشــود.«11

پنجره ها، گروه پرویز مقصدی

ــب شــیش و  ــود کــه در قال ــی ب ــه ای تلویزیون ــا« برنام شــوی »پنجره ه
هشــت تهیــه می شــد و خواننــدگان جدیــد پــاپ را معرفــی می کــرد. 
ــه نظــر می آمــد و شــاید مثــل  دکــور برنامــه کــه آن روزهــا جالــب ب
اغلــب کارهــای گذشــته مســخره بــه نظــر برســد خانــه ای بــا پنجره های 

۱۱  . میرزا آقا عسگری(مانی)، خنیاگر در خون (بنیاد فرهنگی ورهرام، سوئد، ۱۳۸۷)، این 
منت 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 پنجره های امید و شادی،

پر شده پر شده در هر شهر و آبادی،

ما یک دنیای پر از پنجره داریم،

ما از هر پنجره ای خاطره داریم«

ــی،  ــدم، نل ــین مق ــوان، افش ــه کی ــن برنام ــت ای ــا ثاب ــدگان تقریب خوانن
ــب  ــتر در مکت ــه بیش ــد ک ــی بودن ــیس و دیگران ــک، ماس ــلی، اونی س

ــد. ــده بودن ــت ش ــدی تربی ــز مقص پروی

شیش و هشت، ناصر کیوان افشین

ــت«  ــیش و هش ــروه »ش ــکیل گ ــی تش ــه در پ ــت: برنام ــیش و هش ش
ــن آهنگســازان  ــز مقصــدی ایجــاد شــد کــه از موفق تری توســط پروی
موســیقی پــاپ ایــران بــود. گــروه شــیش و هشــت شــامل ایــن افــراد 
ــی،  ــین، نل ــوان، افش ــر، کی ــوش، ناص ــیس، داری ــک، ماس ــود: اونی ب
ویلســون و دینامیــک. پرویــز مقصــدی کــه او هــم تــرک بــود و شــاید 
از مهم تریــن آهنگســازان صاحــب ســبک موســیقی پــاپ ایــران 
ــود.  ــا آمــده ب ــه دنی محســوب می شــود، در ســال 1317 در لنینگــراد ب
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ــی  ــده یعن ــار خوانن ــا چه ــیقی ب ــروه موس ــک گ ــه 1350 ی او در ده
داریــوش، کیــوان، اونیــک و ماســیس تشــکیل داد و در فاصلــه 30 تــا 
ــی را  ــاپ ایران ــای پ ــن ترانه ه ــن و موفق تری ــا بهتری ــالگی تقریب 40 س
ــه آمریــکا رفــت و در ســال 1388  تنظیــم کــرد. او پــس از انقــالب ب

ــت.  ــرادو درگذش ــور کل در دن

چشمك، اجرای ماهرانه گوگوش

ــه ای  ــوش برنام ــود گوگ ــل وج ــه دلی ــمک ب ــی چش ــه تلویزیون برنام
خــاص بــود و گــروه وســیعی بــرای دیــدن گوگــوش برنامــه را 
می دیدنــد. ایــن برنامــه بعــد از ظهــر جمعه هــا پخــش می شــد و 
گوگــوش آن را اجــرا می کــرد. خوانندگانــی ماننــد عــارف، منوچهــر 
ســخایی، رامــش، وفــا و آغاســی و بســیاری از دیگــر خواننــدگان پاپ 
ایرانــی در آن شــرکت می کردنــد. چشــمک کمــی عامــه پســندتر از 

ــود.  ــون ب ــتی تلویزی ــیش و هش ــه ش ــای جوانان برنامه ه

«زنگوله ها»، منوچهر سخایی و شهیار قنبری

ــا  ــخایی و ب ــر س ــی منوچه ــه تهیه کنندگ ــود ب ــه ای ب ــا برنام زنگوله ه
ــد می شــد  ــران تولی ــی ای ــون مل ــری کــه در تلویزی اجــرای شــهیار قنب
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و بــه معرفــی خواننــدگان جدیــد می پرداخــت. در ایــن برنامــه شــهیار 
قنبــری، کــه خــودش چهــره ای جــوان بــود، چهره هــای تــازه را معرفی 
می کــرد. در حقیقــت زنگوله هــا از برنامه هــای ورودی بســیاری از 
ــوش،  ــود. داری ــران ب ــی ای ــون مل ــه تلویزی ــاپ ب ــدگان پ ــن خوانن اولی

افشــین مقــدم، نلــی، ناصــر و... بــا ایــن برنامــه معرفــی شــدند.

«دوستت دارم دوستت دارم»، یك کالس متفاوت از میرمطهری

دوســتت دارم دوســتت دارم یــک شــو تلویزیونــی بــه مفهــوم مــدرن 
ــتت  ــه. دوس ــق کلم ــای دقی ــه معن ــو« ب ــن ش ــک »وان م ــود. ی ــه ب کلم
دارم دوســتت دارم بــا عنوانــی مــدرن و جــذاب، از نوگراتریــن و 
ــه  ــود کــه هــم ب ــران ب ــون ملــی ای زیباتریــن برنامه هــای عمیــق تلویزی
ــم انتخــاب  ــد میرمطهــری، و ه ــگاه مجــری آن، حمی لحــاظ نحــوه ن
ــر  ــنگین تر و خاص ت ــیقی های س ــراغ موس ــه س ــب ب ــه اغل ــیقی ک موس
می رفــت، برنامــه ای روشــنفکرانه محســوب می شــد. طنزهــای برنامــه 
ــازی می شــد، از  نیــز کــه توســط آهوخردمنــد و بهــروز خــوش رزم ب
ــدا  ــه بع ــق، ک ــی عبدالخال ــود. عل ــون ب ــوب تلویزی ــای خ میان پرده ه
ــه بهــروز نســب تغییــر کــرد، نویســنده طنزهــای ایــن برنامــه  نامــش ب
ــد  ــاپ مانن ــوب پ ــای خ ــوال از کاره ــه معم ــن برنام ــیقی ای ــود. موس ب
ترانه هــای فرامــرز اصالنــی یــا موســیقی پــاپ یــا راک بــه زبــان 
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ــه  ــود و همیش ــی ب ــنده خوب ــم و نویس ــری مترج ــود. میرمطه ــی ب اصل
ــود. ــرده ب ــرا ک ــی اج ــی خوب ــای تلویزیون برنامه ه

تعــداد زیــاد دیگــری از واریته هــا و شــوهای تلویزیونــی بــه معرفــی و 
پخــش موســیقی پــاپ می پرداختنــد، شــوی »زندگــی زیبــا«، »اســتودیو 
ــا  ــوذری ب ــر ن ــه منوچه ــا و برنام ــن برنامه ه ــون از ای ــازده« در تلویزی ی
عنــوان »صبــح جمعــه بــا شــما« کــه بعــد از انقــالب ایــران نیــز ادامــه 

ــد.  یافــت چنیــن نقشــی را ایفــا می کردن

فروشگاه بتهوون و چمن آراهای دوست داشتنی

ایرانــی  راک  و  پــاپ  موســیقی  قطعــا  نبودنــد  ارمنی هــا  اگــر 
نمی توانســت بــه شــکوفایی برســد و اگــر ترک هــا نبودنــد، فرهنــگ 
ــم  ــی ک ــز مهم ــا چی ــی حتم ــر ایران ــی و هن ــات فارس ــی و ادبی ایران
ــا تغییــر رضاشــاه در ســال  داشــت. وقتــی کریــم چمــن آرا همزمــان ب
1320 از خانــواده اش در آذربایجــان خداحافظــی کــرد، هــر آینــده ای 
ــواده او  ــه خان ــز اینک ــد، ج ــور کن ــودش تص ــرای خ ــت ب را می توانس
بــه یکــی از مراکــز اصلــی رشــد و توســعه موســیقی ایــران بــه مــدت 
ــه تهــران  ــود، ب ــد ب ــاب عالقه من ــه کت ــل شــود. او کــه ب 60 ســال تبدی
آمــد، جایــی نزدیــک کافــه نــادری بــرای خــودش دســت و پــا 
ــی  ــاب می فروخــت. جای کــرد و در دکــه کتابفروشــی کوچکــی کت
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ــا  ــر ت ــت بگی ــادق هدای ــا از ص ــنفکر آن روزه ــای روش ــه چهره ه ک
ــد. از  ــر را می دیدن ــنفکران، همدیگ ــایر روش ــد و س ــالل آل احم ج
ــا قــرص او شــد. ســاعت ها  ــر و پ قضــا صــادق هدایــت از مشــتریان پ
کنــارش می ایســتاد و کتاب هــا را نــگاه می کــرد و بــا او حــرف 
مــی زد. زمانــه زمــان دعواهــای میــان چپ هــای طرفــدار حــزب تــوده 
و پان ایرانیســت های ضدتــوده ای و طرفــداران حکومــت پهلــوی بــود. 
از میــدان بهارســتان تــا نــادری هــم همیشــه محــل دعــوا بــود. حملــه بــه 
مراکــز احــزاب و نشــریات و کتابفروشــی ها ســنت طبیعــی شــده بــود. 
ــه  ــوی قورم ــه اش ب ــل کل ــش مث ــه کتاب های ــم ک ــن آرا ه ــم چم کری
ــه  ــداران و طعم ــه چماق ــورد حمل ــه اش م ــا دک ــی داد، باره ــبزی م س
ــه  ــد و ب ــتگیر ش ــم دس ــد کری ــا ش ــی کودت ــت. وقت ــرار گرف ــق ق حری
زنــدان رفــت و دکــه اش محــو شــد. چــرا کریــم چمــن آرا کتابفــروش 
ــه  ــد ک ــد بفهم ــی می توان ــر ترک ــود و ه ــرک ب ــون ت ــود؟ چ ــده ب ش
ــه ســال های 1320  کــدام تجــارت بهتریــن تجــارت اســت و در فاصل
ــق  ــی پررون ــرهایش تجارت ــه دردس ــا هم ــریه ب ــاب و نش ــا 1332 کت ت
بــود. یــک تــرک عــالوه بــر داشــتن شــامه تجارتــی، دو ویژگــی مهــم 
دیگــر هــم دارد: لجبــاز اســت و اینکــه کارش را بــا هــر مصیبتــی کــه 

ــد.  ــه می ده ــد ادام باش

ــت،  ــران اس ــخ ای ــبیه تاری ــش ش ــوون کمابی ــگاه بته ــت فروش حکای
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ــن  ــی را از بی ــار فرهنگ ــد، آث ــه کرده ان ــه آن حمل ــی ب ــار گروه ــر ب ه
برده انــد و آتــش زده انــد و بــاز هــم ایــن بــت عیــار بــه شــکلی دیگــر 
درآمــده اســت؛ یــک بــار در ســال 1332 بــه اتهــام چــپ بــودن دکــه 
ــم چمــن آرا آتــش زده شــد، در ســال 1357 بارهــا  کتابفروشــی کری
مــورد تهدیــد و حملــه قرارگرفــت، در ســال 1359 تعــداد زیــادی از 
ــه  ــا در هم ــت و تقریب ــان رف ــگ از می ــان جن ــش در جری صفحه های
ــه  ــوون را ب ــه بته ــود ک ــرادی ب ــه اف ــد و حمل ــورد تهدی ــه 1360 م ده

ــد. عنــوان مرکــز فســاد نشــان کــرده بودن

چریم آآآآ! سمفونی بش وار؟12

ــه  ــی ک ــم چمن آرای ــا کری ــب پره ب ــهرام ش ــوخی های ش ــی از ش یک
ــی وارد  ــه وقت ــود ک ــن ب ــی زد، ای ــرف م ــی ح ــظ ترک ــه غلی ــا لهج ب
فروشــگاه بتهــوون می شــد بــا لهجــه ترکــی غلیــظ می گفــت: »چریــم 
ــد  ــه می ش ــی گفت ــا زمان ــن حرف ه ــش وار؟« و ای ــمفونی ب آآآآآ! س
ــال 1332  ــه در س ــد از اینک ــد. بع ــاد ش ــوون ایج ــگاه بته ــه فروش ک
کریــم از زنــدان آزاد شــد تصمیــم گرفــت کتابفروشــی را رهــا کنــد 
ــازگار  ــلیقه روز س ــا س ــه ب ــرود ک ــرتر ب ــم دردس ــغلی ک ــراغ ش و س
بــود. در خیابــان منوچهــری کــه مرکــز تولیــدات ســینمایی و نزدیــک 

۱۲  . ترجمه از ترکی: «کریم آقا! مسفونی پنج هست؟»
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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 لس آنجلــس کار فــروش آثــار موســیقی را ادامــه 
می دهــد(، احــد و محســن )پــدر بابــک چمــن آرا( بــرادران کریــم نیــز 
بــه کمــک او آمدنــد و فروشــگاه موســیقی او رونــق گرفــت. در آغــاز 
صفحه هــای موســیقی کالســیک و ایرانــی و ســپس موســیقی پــاپ و 
ــودن  ــل ب ــل کام ــه دلی ــج ب ــه شــد. به تدری ــه او اضاف ــه مجموع راک ب
مجموعــه او اغلــب دوســتداران موســیقی و کســانی کــه اهل ســاز زدن 
و تولیــد موســیقی بودنــد، بــه او مراجعــه می کردنــد. بهــروز غریب پــور 
ــا بــی بــی ســی گفــت: »قبــل از  کارگــردان نمایــش در مصاحبــه ای ب
اینکــه دانشــگاه قبــول شــوم و بــه تهــران بیایــم دو آرزو داشــتم: یکــی 
ــت  ــنگلچ( دس ــهریور )س ــزده ش ــر پان ــالن تئات ــه س ــه روی صحن اینک
ــد همــه  ــن فروشــگاه بتهــوون را کــه می گوین بکشــم و دوم اینکــه ای
ــه  ــاری کــه تنهــا ب صفحه هــای ایــران و جهــان را دارد ببینــم. اولیــن ب
تهــران آمــدم هــر دو آرزو را بــرآورده کــردم و بــا صفحــه ای کــه از 
ــودم راهــی شــهر خــودم شــدم.«13 بهــرام ســعیدی  ــده ب بتهــوون خری
عضــو گــروه »اســکورپیو«14 از فروشــگاه بتهــوون بــه عنــوان مرکــزی 
بــرای دسترســی بــه همــه صفحه هــای روز یــاد کــرده اســت. شــاهین 

۱۳  . به نقل از گزارش «داستان یک فروشگاه پنجاه و پنج ساله» از آزاده نوری در پایگاه 
اینترنتی بی بی سی فارسی (۲۷ آبان ۱۳۸۵).

  ١٤
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موســیقی  اســتاد  و  دوره  آن  موســیقیدانان  مهم تریــن  از  فرهــت، 
ــگاه  ــاره فروش ــی درب ــی س ــی ب ــا ب ــو ب ــم در گفت وگ ــیک، ه کالس
بتهــوون گفتــه اســت: »نقــش فرهنگــی و تاثیــری کــه مرکــز موســیقی 
ــه مراتــب بیشــتر از نقــش تجارتــی آن  ــر موســیقی داشــته ب بتهــوون ب
ــری  ــا مســائل هن ــد و ب ــاه بردن ــه آنجــا پن اســت. نســل های بســیاری ب
ــی اســت. در  ــل یــک آکادم ــد. بتهــوون مث ــدا کردن ــق پی رابطــه عمی
ســال های جوانــی صفحه هایــی را کــه هرگــز فکــر نمی کــردم در 

ــدا می کــردم.«15 ــت شــود آنجــا پی ــران یاف ای

فروشــگاه بتهــوون کم کــم بزرگ تــر و بزرگ تــر شــد، در ابتــدا 
ــه  ــدی در فاصل ــس از چن ــت و پ ــادری رف ــان ن ــه خیاب ــی ب ــرای مدت ب
اندکــی بــا هنرســتان موســیقی نزدیــک چهــار راه پهلــوی )ولی عصــر( 
فروشــگاه بزرگــی را ســامان داد. اینجــا در محــل رفــت و آمــد 
دانشــجویان و دانــش آمــوزان هنرســتان موســیقی و در فاصلــه کمــی 
ــین  ــت. حس ــرار داش ــران ق ــهر ته ــز ش ــران و در مرک ــگاه ته ــا دانش ب
ــوون  ــگاه بته ــاره فروش ــی، درب ــنتی ایران ــیقی س ــتاد موس ــزاده اس علی
ــوز در هنرســتان موســیقی  ــا هن ــود و م ــد: »صفحه هــا گــران ب می گوی
ــاعت ها  ــه س ــت شیش ــتیم. پش ــادی نداش ــول زی ــم، پ درس می خواندی
صفحه هــا را نــگاه می کــردم. بعــد هــم داخــل مغــازه می شــدم و 
گوشــه ای می ایســتادم تــا [بــه] موســیقی ای کــه پخــش می شــود، 

۱۵  . همان.
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گــوش بدهــم. آمــدن بــه بتهــوون مثــل رفتــن ســر یکــی از کالس هــای 
درســمان شــده بــود و هــر روز بــه آنجــا ســری می زدیــم. فکر تاســیس 
ایــن مرکــز در رونــد شــکل گیری موســیقی بســیار موثــر بــوده اســت. 
ــز  ــن مرک ــم. ای ــت کنی ــران ثب ــیقی ای ــخ موس ــا دارد آن را در تاری ج
ــد 55 ســال  ــی موســیقی شــد. خوشــحالم کــه بع ــای ذهن باعــث ارتق
می شــود از مرکــزی صحبــت کــرد کــه عینیــت دارد. بتهــوون یــک 

خاطــره فرامــوش شــده نیســت.« 16

شرکت آهنگ موسیقی روز

ــردن  ــوش ک ــرای گ ــی ب ــط راه ــا فق ــیقی در آن روزه ــه موس صفح
ــدای  ــه ص ــو ک ــز رادی ــود ج ــیله ای ب ــا وس ــه تنه ــود، بلک ــیقی نب موس
ــد،  ــان را منتقــل می کــرد، وســیله درک موســیقی جدی موســیقی جه
ــا  ــه در هیچ ج ــود ک ــی ب ــن از روی نواهای ــیقی و تمری ــن موس آموخت
ــا  ــت. صفحه ه ــود نداش ــی وج ــرد جادوی ــای گ ــان صفحه ه ــز هم ج
بایــد در دنیایــی انتخــاب می شــد کــه رفــت و آمــد در آن تقریبا بســیار 
دشــوار صــورت می گرفــت، بــا کشــتی حمــل می شــد و بــا مکافــات 
ــت.  ــرار می گرف ــردم ق ــار م ــید و در اختی ــران می رس ــه ته ــدر ب از بن
صفحه هــا گــران هــم بــود. بتهــوون تصمیــم گرفــت هــم بــرای تولیــد 

۱۶ همان.
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صفحه هــای فرنگــی و هــم تولیــد موســیقی ایرانــی بــه تولیــد صفحــه 
ــد صفحــه موســیقی  ــه تولی ــرادران چمــن آرا یــک کارخان ــردازد. ب بپ
ــوه  ــت انب ــه دس ــری ب ــت ارزان ت ــا قیم ــا را ب ــا کاره ــد ت ــاد کردن ایج
ــرکت  ــد. ش ــد بودن ــوان و کم درآم ــب ج ــه اغل ــد ک ــتریان برس مش
ــی  ــا جــای خال ــدی آهنــگ »موســیقی روز« هــم تاســیس شــد ت تولی
موســیقی های اصیلــی را پــر کنــد کــه در اللــه زار پیــدا نمــی شــد. در 
ــادی )ســه  ــن(، احمدعب ــدی )ویول ــاری از مهــدی خال ــدم آث ــن ق اولی
تــار(، لطــف اهللا مجــد )تــار(، فرامــرز پایــور )ســنتور( و حســین تهرانی 
)تنبــک( منتشــر شــد. بســیاری معتقــد بودنــد ایــن کار دیوانگــی اســت 
ــدان  ــتقبال عالقه من ــا اس ــدارد. ام ــری ن ــد دیگ ــت، پیام ــز شکس و ج
ثابــت کــرد کــه کریــم چمــن آرا راه درســتی را پیــش گرفتــه اســت. 

وقتــی روزهــای انقــالب رســید، تکلیــف بانــک که معلــوم بود، ســینما 
ــن  ــش کشــیده می شــد، و صفحه فروشــی آن هــم مهم تری ــه آت هــم ب
صفحه فروشــی تهــران، جــای خــود را داشــت. در ســال های قبــل 
از انقــالب فروشــگاه بارهــا تهدیــد شــد، صفحه هــای فروشــگاه 
ــاران انبارهــای گمــرک بوشــهر از میــان رفــت. احــد  بتهــوون در بمب
ــا  ــد. فروشــگاه بتهــوون ب ــه بودن ــران رفت ــل از ای ــا قب ــاس مدت ه و عب
ــوار  ــال های دش ــه س ــه داد. و هم ــه کارش ادام ــکل ب ــن ش حقیرانه تری
دهــه 1360 را پشــت ســر گذاشــت تــا بــاز هــم بــار موســیقی ایــران را 
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ــد.  ــک، همراهــی کن ــا، آرش و باب ــد چمن آراه ــا نســل جدی ب

ــر  ــیقی معاص ــخ موس ــد تاری ــس بخواه ــر ک ــه ه ــت ک ــدی نیس تردی
ــاپ و  ــیک و پ ــم از کالس ــوزه ای اع ــچ ح ــد، در هی ــران را بنویس ای
ــم   ــوون چش ــگاه بته ــم فروش ــش مه ــد از نق ــی و راک، نمی توان محل
ــده  ــوان نادی ــه را نمی ت ــن نکت ــیقی راک ای ــاره موس ــا درب ــد، ام بپوش
ــود،  ــق فروشــگاه بتهــوون نب ــق و دقی ــت کــه اگــر شــناخت عمی گرف
ــیقی راک  ــای موس ــل از صفحه ه ــک نس ــان ی ــی از جوان ــش مهم بخ
و در نتیجــه آموختــن موســیقی راک و تولیــد فرهنــگ ایــن موســیقی 
جامی ماندنــد. وجــود بینهایــت صفحــه 33 و 45 دور از بســیاری از 
گروه هــای موســیقی راک )از گمنام تریــن تــا معروف ترین شــان( 
خوانــی رنگارنــگ در پیشــگاه جوانــان عالقه منــد گســترانیده بــود تــا 
ــان  ــرای آن جوان ــی بتهــوون ب ــد. صفحه هــای کمپان بشــنوند و بیاموزن
ــع  ــا در واق ــن صفحه ه ــود. ای ــوش دادن نب ــرای گ ــه ای ب ــط صفح فق
ــود و هــم  ــود، هــم راهنمایشــان؛ هــم پارتیتورشــان ب هــم استادشــان ب
ــور  ــش، دارد ج ــازه و صفحه های ــن مغ ــور ای ــی حض ــان. گوی الهامش

ــد.  ــود را می کش ــای موج ــه کمبوده هم

رادیو ایران، پیشتاز تولید و انتشار موسیقی تازه

ــی  ــود. از زمان ــد ب ــیقی جدی ــد موس ــم تولی ــع مه ــران از مناب ــو ای رادی
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ــا وارد شــدن بی ســیم در ســال 1305 مطــرح شــد،  کــه فکــر رادیــو ب
تــا دوم مهــر 1313 کــه هیــات وزیــران اســتفاده از رادیــو را تصویــب 
کــرد، مقدمــات تشــکیل ایــن رســانه فراهــم شــد. در ســال 1316 بــرای 
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 دارای کمیســیون های مطبوعــات، 
چهــارم  در  بــود.  موســیقی  و  رادیویــی  نمایش هــای  ســخنرانی، 
اردیبهشــت 1319 اولیــن فرســتنده رادیویــی در ایــران در محــل 
ــالوه  ــد. در آن دوره ع ــاح ش ــمیران افتت ــم ش ــاده قدی ــیم در ج بی س
بــر رادیــو ایــران، رادیــو تهــران، رادیــو نیــروی هوایــی، رادیــو دریــا، 
و رادیــو و تلویزیــون نیروهــای مســلح آمریــکا در ایــران نیــز وجــود 
ــدان آن زمــان  ــا و روشــنفکران و هنرمن ــن ادب ــا مهم تری داشــت. تقریب
در مدیریــت رادیــو حضــور داشــتند: محمــد حجــازی، عبدالرحمــن 
ابوالقاســم  پاینــده،  ابوالقاســم  مســتعان،  حســینقلی  فرامــرزی، 
ــی  ــی، محمدعل ــد قزوین ــه محم ــی، عالم ــفق همدان ــام زاده، مش اعتص
فروغــی، دکتــر قاســم غنــی، دکتــر علی اکبــر سیاســی )رییــس 
ــار و  ــود افش ــر محم ــفق، دکت ــا زاده ش ــر رض ــران (، دکت ــگاه ته دانش
ــران  ــو ای ــن برنامه هــای رادی ــری. یکــی از مهم تری اســتاد علینقــی وزی
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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ــط  ــر توس ــای معتب ــی گروه ه ــای خارج ــوی ترانه ه ــه م ــو ب ــرای م اج
گروه هــای راک، برخــی از شــاعران و مترجمــان اشــعار موســیقی 
ــا  ــاپ را ب ــه پ ــد و تران ــه می کردن ــه واو ترجم ــی را واو ب ــاپ خارج پ
ــد  ــود. حمی ــه فارســی ترجمــه شــده ب ــد کــه ب همــان شــعر می خواندن
ــد کــه  ــور، و جمشــید شــیبانی از نخســتین کســانی بودن ــری، دوبل قنب
ترانه هــای 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 
ــاپ  ــیقی پ ــاعه موس ــکل گیری و اش ــه در ش ــی ک ــن چهره های مهم تری
ــرای ورود  ــیاری ب ــش بس ــت؛ او کوش ــی داش ــهم بزرگ ــو س در رادی

ــران کــرد. ــه ای ــد ب موســیقی جدی

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 
می شــد. خیلــی اوقــات کارهــای تولیــد شــده در اســتودیو طنیــن کــه 
ــد.  ــور می ش ــود، سانس ــران ب ــو ای ــت های رادی ــا و سیاس ــر کاره مغای
ــود.  ــد ب ــیقی جدی ــد موس ــز تولی ــن مراک ــن از مهم تری ــتودیو طنی اس
یکــی از کارهــای اتابکــی در طنیــن، یافتــن صداها و اســتعدادهای تازه 
ــون  ــای تلویزی ــه زنگوله ه ــا در برنام ــی آنه ــاپ و معرف ــیقی پ در موس
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ــان را از  ــوش کارهایش ــری، واروژان و گوگ ــهیار قنب ــود. ش ــران ب ای
اســتودیو طنیــن آغــاز کردنــد و کارهــای مشــترک واروژان، قنبــری و 
ــود. همزمــان  گوگــوش از مهم تریــن دســتاوردهای اســتودیو طنیــن ب
بــا اســتودیو طنیــن چنانکــه گفتــه شــد کمپانــی آهنــگ روز، متعلــق بــه 
بــرادران چمــن آرا، واقــع در طبقــه بــاالی کمپانــی بتهــوون و در چنــد 
قدمــی ســیما، رادیــو ســیتی بــه کار تولیــد موســیقی و ضبــط صفحــه 
ــال«  ــی »روی ــود و کمپان ــز فعــال ب ــون« نی ــی »آپول می پرداخــت. کمپان
ــی  ــه دو ماه ــتاره و قص ــتاره آی س ــل س ــی مث ــای موفق ــه صفحه ه ک
ــاپ و راک  ــد موســیقی پ ــود، در تولی ــرده ب ــازار ب ــه ب گوگــوش را ب

نقــش مهمــی داشــتند.   
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تصاویر فصل اول

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

سفر جواد بدیع زاده همراه با گروهش به بیروت برای ضبط اولین صفحه های ایرانی. بدیع زاده 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 ۱۲۸۸. در این سفر تعدادی از قطعه های موسیقی 
ایران ضبط شد. ایستاده از راست: باقرخان رامشگر، اکبرخان فلوتی، درویش خان، اسداهللا خان 

اتابکی، حسین طاهرزاده، رضاقلی نوذری.

پنجمین مرحله سفر برای ضبط صفحه گرامافون به تفلیس. ایستاده از راست: عبداهللا دوامی، 
ابواحلسن اقبال آذر، نشسته از راست: باقرخان رامشگر، سیدحسین طاهرزاده، غالمحسین 

درویش خان. 



127

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

پشت صحنه شوی میخک نقره ای فریدون فرخزاد

گوگوش و اجرای ترانه «مرهم» شوی رنگارنگ
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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 
ترانه هایی 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 دوست داران موسیقی برگزار شد. تصویر متعلق 
است به موسسه بتهوون.
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فصل دوم
ووداستاک ایرانی

 یــک ســال از انقــالب دانشــجویی پاریــس می گذشــت، و پنــج ســال 
از جنبــش دانشــجویان برکلــی1 کــه جنبــش عظیــم حقــوق مدنــی بــه 
جنبــش صلــح پیونــد خــورد. گروه هــای مهــم موســیقی راک تصمیــم 
ــرداد  ــا 28 م ــا 17 اوت 26/1969 ت ــبانه روز، از 15 ت ــه ش ــد س گرفتن
ــد.  ــامان دهن ــیقی را س ــخ موس ــی تاری ــن گردهم آی 1348 بزرگ تری
ــون نفــر در روســتای کوچــک ووداســتاک در  ــم میلی ــه نی نزدیــک ب
ــتی  ــق و دوس ــای عش ــه آواه ــا ب ــدند ت ــع ش ــورک جم ــک نیوی نزدی
ــه  ــا تران ــز2 ب ــی هاون ــد، ریچ ــوش بدهن ــیقی راک گ ــای موس گروه ه
ــس  ــد«3، جانی ــم ش ــروز خواهی ــا پی ــه »م ــا تران ــز ب ــون بائ »آزادی«، ج

۱  . جنبش دانشجویان برکلی از اولین نشانه های جنبش اعتراضی که برای کسب حقوق مدنی 
از دانشگاه برکلی آمریکا آغاز شد. جری روبین در سخنرانی خود در اولین سال های دهه ۱۹۶۰ 
با عنوان «آنچه هیپی ها منی خواهند»، بیانیه ای را در محوطه دانشگاه برکلی خواند. این حرکت 

در شیکاگو و نیویورک در سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ تکرار شد. آنان مخالف نظام سرمایه داری، 
خواهان برابری نژادی، مخالف جنگ و خواستار آزادی بیان بودند.

Richie Havens .  ۲
We Will Overcome . ۳
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چاپلیــن، گــروه ســوئیت واتــر4، کارلــوس ســانتانا5، کانتــری جــو مــک 
دانلــد6، جانــی وینتــر7 و جیمــی هندریکــس، خدایــان موســیقی راک 
ــه  ــه نقط ــد ک ــی را ایجــاد کردن ــاران، اتفاق ــارش ب ــر ب ــا، زی آن روزه
اوج جنبــش اعتــراض علیــه جنــگ ویتنــام و جنبــش صلــح و عشــق و 

ــود. آزادی ب

ــم گــرد هــم  ــل از آنکــه در ووداســتاک جمعــی عظی شــش ســال قب
ــوان  ــار ج ــود. آن چه ــه ب ــان را گرفت ــه جه ــا هم ــوج بیتل ه ــد، م بیاین
انگلیســی کــه در پایتخــت راک جهــان بــا اســتقبال باورنکردنــی 
ــد  ــلی بودن ــخنگوی نس ــز س ــر چی ــش از ه ــد، بی ــده بودن ــه ش مواج
ــق و آزادی  ــح و عش ــد، صل ــرده بودن ــان ک ــا طغی ــه پیرمرده ــه علی ک
ــم  ــه تصمی ــد ک ــی بودن ــخنگوی هیپی های ــتند. س ــادگی می خواس و س
ــر  ــه ه ــد، علی ــزی نخواهن ــرمایه داری چی ــان س ــد از جه ــه بودن گرفت
ــا در  ــد و اتفاق ــرض بودن ــلطه ای معت ــر س ــی و ه ــر جنگ ــی و ه مالکیت
ــیقی  ــد. موس ــن کار را می کردن ــم همی ــرمایه داری ه ــان س ــان جه هم
آنهــا کــه بــا شــادی و آگاهــی همــراه بــود بســیار زود بــه پایتخت هــای 
اروپایــی رســید، در پاریــس و برلیــن و رم مورد اســتقبال قــرار گرفت، 

Sweetwater . ۴
Carlos Santana . ۵

Country Joe McDonald . ۶
Johnny Winter . ۷
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ــه همــه جــای جهــان  ــه دســت گشــت و ب ــان دســت ب صفحه هــای آن
ــراوان  ــتداران ف ــان دوس ــیقی آن ــای موس ــران صفحه ه ــید. در ته رس

ــرد. ــگفت زده ک ــیقی را ش موس

جــان لنــون کــه زمانــی بــه عنوان مســیح عصــر جدیــد خوانده شــد، در 
ترانــه اش بــه نــام »خیــال کــن« یــا »تصــور کــن«، در ســال 1971 چنیــن 
خوانــد: »تصــور کــن بهشــتی نباشــد/ اگــر تــالش کنــی آســان اســت/ 
ــاالی ســرمان فقــط آســمان باشــد/  ــر پایمــان نباشــد/ و ب جهنمــی زی
ــد/  ــی کنن ــان زندگ ــرای امروزش ــط ب ــان/ فق ــه مردم ــن هم ــور ک تص
تصــور کــن هیــچ وطنــی نباشــد/ تصــورش دشــوار نیســت/ وطنــی کــه 
ــی/  ــه مذهب ــی و ن ــه وطن ــوی/ ن ــته ش ــش کش ــا برای ــی ی ــش بکش برای
تصــور کــن همــه مردمــان/ در صلــح زندگــی کننــد/ حتمــا می گویــی 
مــن خیالبافــی می کنــم/ 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 
ــم/  ــی می کن ــن خیالباف ــی م ــا می گوی ــد/ حتم ــمت می کنن ــود قس خ
ــدی/ و  ــا بپیون ــه م ــز روزی ب ــو نی ــدوارم ت ــتم/ امی ــن نیس ــط م ــا فق ام
جهــان در اتحــاد خواهــد زیســت.« ایــن ترانــه ســرودی تــازه بــود کــه 
ــی کــه از  ــری و آزادی مــی داد، از ســوی جوانان ــت و براب ــوی عدال ب
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جنــگ و تمــدن صنعتــی و از خودبیگانگــی وحشــت کــرده بودنــد و 
ــتند.  ــری و آزادی می خواس ــح و براب ــق و صل عش

ســیاوش قمیشــی کــه از 15 ســالگی بــا موســیقی آشناســت، می گویــد: 
»مــن 15 ســاله بــودم رفتــم انگلیــس، ســال های 60 میــالدی، در 
ــن  ــان. م ــک پرهیج ــتونز و در اوج موزی ــگ اس ــا و رولین اوج بیتل ه
نیمچــه موزیســین بــودم. خــود بــه خــود در آن دنیــا غــرق شــدم چــون 
ــرای  ــردم. ب ــال ک ــازی را دنب ــته آهنگ س ــدم. رش ــیقی می خوان موس
ــه می گذاشــتم.  ــا گروه هــای انگلیســی برنام ــل ب ــه مخــارج تحصی تهی
ــه  ــس ب ــه انگلی ــه ملک ــود ک ــا ب ــان روزه ــم. هم ــر روز می آموخت ه
ــت و  ــران بازگش ــه ای ــی ب ــیاوش قمیش ــار داد.«8 س ــان افتخ ــا نش بیتل ه
ــب پره،  ــهرام ش ــا ش ــراه ب ــیان( هم ــز9 )شورش ــام ربل ــه ن ــی ب ــا گروه ب
ــه اجــرای موســیقی جدیــد  ــی ب ادی، کامبیــز معینــی و همایــون جمال

پرداخــت. 

روایت بهرام سعیدی

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

۸  . برگرفته از از گفت وگوی منتشر شده علی نظری با سیاوش قمیشی در وبالگ سیاوش 
قمیشی، تیر ۷۷  

Rebels . ۹
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بــار صــدای بیتل هــا را شــنیده بــود. او کــه از اوایــل دهــه 1340، 
ــام بیتل هــا کارش را شــروع کــرد،  ــا شــنیده شــدن ن یعنــی همزمــان ب
می گویــد: »تغییــری کــه در دنیــای موســیقی غــرب شــروع شــد بســیار 
تاثیرگــذار بــود. همیشــه جهــان اول هــر کاری می کنــد، باالخــره روی 
ــر  ــار پس ــه چه ــا ک ــروه بیتل ه ــا گ ــذارد. ب ــر می گ ــان تاثی ــام جه تم
جــوان 18 ســاله 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 
ــد و در  ــم درمی آورن ــی ه ــول خوب ــدند و پ ــق ش ــکل موف ــن ش ــه ای ب
آغــاز کار ایــن موضــوع تاثیــر زیــادی روی مــن داشــت. حتــی دهــه 
هــای 20 و 30 کــه رادیــو آمــد اینهــا یــواش یــواش تاثیــر گذاشــت، 
امــا تاثیــر قــوی کــه در دنیــا بــود و ایــن فقــط مربــوط بــه ایــران نیســت 
ــروه  ــر گ ــود، تاثی ــر رخ داده ب ــن تاثی ــره زمی ــای ک ــه ج ــه در هم بلک
پیشــگامی بــه نــام بیتل هــا بــود کــه ایــن قــدر شــلوغی بــه راه انداختنــد. 
قبــل از بیتل هــا هــم موســیقی مــورد توجــه بــود، ولــی اینــق در فراگیــر 

نبــود. این قــدر همــه جــا منتشــر نشــده بــود.«10

ــدا  ــاز پی ــد س ــد، بای ــان می آموختن ــد از خودش ــه بای ــا هم آن روزه
می کردنــد و از روی صفحه هایــی کــه دوســت داشــتند، بــا یــک 

۱۰  . اطالعات 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 می کردنــد 
ــادی در  ــات زی ــان امکان ــد: »در آن زم ــد. ســعیدی می گوی ــا بیاموزن ت
ــود. اصــال کســی را نداشــتیم کــه از او  ــم خــوب نب ــود. معل ــران نب ای
یــاد بگیریــم. هــر کســی پیــش خــودش یــاد می گرفــت. در آن زمــان 
ســاز پیــدا نمی شــد. ســازهای دســت دوم تعمیــر شــده بــود، گیتارهــا 
ــام »گلبهــار«  ــه ن ــه زار ب ــوی الل ــود ت ــود. یــک مغــازه ب رنــگ شــده ب
کــه مــن یــک گیتــار آلمانــی قدیمــی از آنجــا خریــدم، گیتــار رنــگ 
ــه  ــه معلــم داشــتیم، ن ــد. ن ــا قلــم مــو رنگــش کــرده بودن ــود. ب شــده ب
نتــی در کار بــود. تنهــا چیــزی کــه آن زمــان داشــتیم و فکــر نمی کنــم 
ــود کــه از فرانســه آمــده  ــاز11 ب ــن گرام هــای تپ ــد ای ــان بیای شــما یادت
ــای 45  ــود و صفحه ه ــپیکر ب ــت. درش اس ــک داش ــایز کوچ ــود. س ب
دور می آمــد کــه ایــران هــم شــروع کــرده بــود یــواش یــواش تولیــد 
کــردن آن. صفحه فروشــی دیگــر راه افتــاده بــود. صفحــه می آوردنــد 
ــد.  ــه می آوردن ــارج صفح ــد خ ــه می رفتن ــانی ک ــد. کس و می فروختن
ــرای اینکــه یــک آهنــگ  ــا ب ــود. م ــان آن ســال ها ب شــروع ایــن جری
را یــاد بگیریــم، ایــن صفحــه ای کــه خریــده بودیــم ایــن قــدر گــوش 
ــه  ــه ک ــتیم روی صفح ــوزن12 را می گذاش ــدر س ــن ق ــم و ای می کردی

Teppaz . ۱۱
۱۲  . سوزن گرام (Pick Up) وسیله ای است که روی صفحه گرام گذاشته و صدا از طریق آن 

به بلندگو منتقل و پخش می شود. سوزن گرام به سادگی از بین می رفت و یا در اثر استفاده مکرر 
صفحه را از بین می برد.  
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ــچ  ــد و دیگــر هی ــه فقــط صــدای فــش فــش می آم بعــد از یــک هفت
ــد.«  ــنیده نمی ش ــه ش ــی از صفح صدای

ــی  ــبیه آن صداهای ــی ش ــد صدای ــه تولی ــل ب ــت می ــود داش ــه وج آنچ
ــی  ــان صفحه های ــد. هم ــی می آم ــای جادوی ــه از آن صفحه ه ــود ک ب
کــه فروشــگاه بتهــوون مــی آورد و هنــوز بــه تهــران نرســیده، مشــتاقان 
ــرای  ــه اج ــه ب ــی ک ــنیدند و آنهای ــا را می ش ــازه، آنه ــیقی های ت موس
تقلیــد  و  می شــنیدند  را  آهنگ هــا  می کردنــد،  فکــر  موســیقی 
بــا صفحــه  »مــا مجبــور شــدیم  می کردنــد. ســعیدی می گویــد: 
ــا  ــور کاره ــن ج ــردن و ای ــی ک ــردن و کپ ــد ک ــردن و تقلی گــوش ک
یــک چیزهایــی یــاد بگیریــم. امــا بعــدا یــواش یــواش درهــا بــاز شــد 
ــا را  ــا آنه ــران و م ــه ای ــد ب ــی می آمدن ــیقی خارج ــای13 موس و بانده
ــر،  ــاد بگی ــن ی ــی از ای ــک کم ــان و ی ــم سراغش ــم و می رفتی می دیدی
یــک کمــی از آن یکــی یــاد بگیــر، کم کــم توانســتیم چیزهایــی یــاد 
بگیریــم. زمــان مــا شــروعش ایــن جــوری بــود. البتــه بعــد از چندیــن 
ــز داشــتیم.  ــات کار وجــود داشــت. همــه چی ــا همــه امکان ســال واقع

ــود.«  ــی ب ــن الملل ــات در ســطح بی همــه امکان

۱۳  . بند (Band) که معموال به اشتباه «باند» نوشته می شود اصطالح خاص برای گروه موسیقی 
است. با توجه به واژه های هم معنای «بند» در فارسی نوشنت کلمه گروه به صورت «باند» موسیقی 

سریع تر و دقیق تر دریافت می شود و به همین دلیل ما هم همین اشتباه را تکرار کردیم.
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در حقیقــت کســانی کــه موســیقی راک جدیــد را دنبــال می کردنــد، 
ــن کارشــان  ــش از ای ــد کــه پی ــی بودن ــه نوعــی شــاگردان گروه های ب
را در حــوزه جــاز و پــاپ تجربــه کــرده بودنــد. ســعیدی بــه مقصــدی 
ــا  ــل م ــل از نس ــد: »قب ــد و می گوی ــاره می کن ــوش اش ــن و آرت و ویگ
ــز  ــل پروی ــن، مث ــل ویگ ــد مث ــروع کردن ــد. ش ــوت هایی بودن پیشکس
مقصــدی، مثــل آرتــوش و ایــن افــراد. در میــان آن نســل بیشــتر 
ــی و  ــیقی انگلیس ــا موس ــل م ــت. در نس ــر داش ــی تاثی ــیقی اروپای موس
ــن  ــی ای ــی. حت ــیقی اروپای ــا موس ــت ت ــر داش ــتر تاثی ــی بیش آمریکای
ــه  ــد و برنام ــران می آمدن ــه ای ــه ب ــم ک ــی ه ــیقی اروپای ــای موس بانده
ــی و انگلیســی  ــد، بیشــتر آهنگهــای معــروف آمریکای اجــرا می کردن
ــود  ــات«14 ب ــردم »ه ــرای م ــه ب ــزی ک ــی چی ــد. یعن ــرا می کردن را اج
ــد، جــز یکــی  ــران می آمدن ــه ای ــی کــه ب ــد.« گروه های اجــرا می کردن
دو گــروه یــا چهــره سرشــناس مثــل آدامــو یــا دمیــس روســس، بقیــه 
از گروه هــای دســت ســوم اروپایــی بودنــد. ایــران بــازار خوبــی 
ــر از جــوان مشــتاق کــه دوســت  ــود و تهــران شــهری پ ــرای آنهــا ب ب
ــده  ــر ش ــی اگ ــی را حت ــوب انگلیس ــیقی های خ ــدای موس ــتند ص داش
ــاره  ــن ب ــعیدی در ای ــنوند. س ــی بش ــوم ایتالیای ــته س ــای دس از گروه ه
می گویــد: »گروه هــای ارکســتر در ســطح بین المللــی نبودنــد، آن 

۱۴  . هات (Hot) به معنای داغ برای موسیقی بسیار مطرح گفته می شود. خبر داغ یا سوژه داغ 
نیز ترجمه طابق النعل بالنعل مترادف این واژه است.
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ــال  ــه می گذاشــتند. مث ــد در هتل هــا برنام ــد کــه می آمدن کســانی بودن
قــرارداد ســه ماهــه داشــتند. یــا می آمدنــد کافــه نــادری. از خیلــی قدیم 
ــدان  ــه هنرمن ــود. هم ــت ها ب ــدان و آرتیس ــز هنرمن ــادری مرک ــه ن کاف
ــم آن  ــم ببینی ــتاق بودی ــون مش ــم چ ــا ه ــدند. و م ــع می ش ــا جم آنج
ــی را  ــیقی خارج ــای موس ــم بانده ــت، می رفتی ــر اس ــه خب ــا چ ور دنی
ــز  ــا چی ــی از آنه ــک کم ــم. ی ــتی می ریختی ــرح دوس ــم. ط می دیدی
آنهــا  کــه  موقعــی  می خریدیــم.  را  وسایلشــان  می گرفتیــم.  یــاد 
ــم.«  ــان را می خریدی ــازها و وسایلش ــد س ــران برون ــتند از ای می خواس

بهــرام ســعیدی نمی دانســت کــه ســه دهــه بعــد چیــزی بــه نــام ماهــواره 
ــر  ــوع موســیقی کــه بخواهــی پ ــا هــر ن و ام تــی وی همــه جهــان را ب
ــه هــر  ــا ب ــی آزاد می شــود ت ــت امکان ــد و 40 ســال بعــد، اینترن می کن
موســیقی و اطالعاتــی دسترســی پیــدا کنــی، او همچنیــن نمی دانســت 
که 12 ســال بعد از ســال 1345، که او و دوســتانش در تهران کنســرت 
چنــد هــزار نفــره بــرای اجــرای ترانه هــای بیتل هــا و رولینــگ اســتونز 
ــه  ــیقی بلک ــوع موس ــن ن ــط ای ــه فق ــد، ن ــزار می کنن ــن برگ ــد زپلی و ل
هــر نــوع موســیقی در ایــران بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. آنهــا از 
گروه هایــی کــه می آمدنــد تجربــه می آموختنــد، تــا وارد دنیــای راک 
شــوند، دنیایــی کــه بــرای آنان به معنــای رهایــی و آزادی جوانــان بود. 
ســعیدی می گویــد: »ایــن داســتان بیتل هــا در اصــل نــوای آزاد شــدن 
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جوان هــا بــود از آن فرهنــگ قدیمــی. یــک نــوای آزادی بــود. همــه 
ــن گــروه فقــط  ــی ای ــاد. یعن ــا افت ــی اتفاق ه ــود. خیل ــاز شــده ب ــز ب چی
بــه ســبب موســیقی اش 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 جوان هــا یکبــاره 
آزاد شــدند. مثــال تــا قبــل از ایــن اتفــاق، جوان هــا و تین ایجر هــا 
حــق نداشــتند برونــد جایــی جمــع بشــوند و موســیقی گــوش کننــد، 
ــای  ــه از دنی ــتان ک ــن داس ــود. ای ــا نب ــن خبره ــال از ای ــد و اص برقصن
ــواع  ــوی ان ــا ت ــد. م ــت ش ــادی درس ــای زی ــاد، مکان ه ــرب راه افت غ
ــا  ــم. م ــد، می رفتی ــواع کالب هــا، هــر جــا پیشــنهاد می دادن هتل هــا، ان
ــان  ــم تجربه م ــم. ه ــاز بزنی ــتیم س ــم. می خواس ــتیم کار کنی می خواس
زیــاد شــود و هــم خودمــان را نشــان بدهیــم. همــه اش اشــتیاق ایــن را 
داشــتیم. وقتــی کســی پیشــنهاد کار مــی داد می دویدیــم، حتــی شــده 
ــم و  ــم کار بکنی ــم کــه بتوانی ــه اجــرا می کردی ــی هــم برنام ــود مجان ب

تجربــه کســب کنیــم.« 

هنــوز راه درازی در پیــش بــود تــا موســیقی راک ایرانی شــکل بگیرد. 
آنچــه وجــود داشــت »اشــتیاقی بی نظیــر«، »آرشــیوی از موســیقی های 
روز«، »مخاطبانــی مشــتاق« و »رســانه هایی پــر از موســیقی« بــود. رادیــو 
و تلویزیــون و برخــی نشــریات هــم خبرهــا و اطالعــات زرد موســیقی 
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راک را بازتــاب می دادنــد و هــم فضــای غنــی آموختــن و فراگیــری 
ــکل  ــه ش ــه ب ــرادی ک ــمار اف ــوز ش ــه هن ــد، اگرچ ــم می کردن را فراه
علمــی و آکادمیــک چیــزی بداننــد وجــود نداشــت و شــاید هــم اگــر 
وجــود داشــت، بســیاری ترجیــح می دادنــد از شــیوه های غریــزی 
اســتفاده کننــد. بیــش از همــه اشــتیاق بــرای تشــکیل گــروه موســیقی 
ــر کاری  ــی ه ــر کس ــد: »ه ــعیدی می گوی ــرام س ــت. به ــود داش وج
ــه یــک نتیجــه ای برســاند. فقــط  می کنــد باالخــره می خواهــد آن را ب
بــرای خــودم نبــود کــه دوســت داشــتم بانــد موســیقی درســت کنیــم 
ــم.  ــدا می کردی ــر را پی ــواش همدیگ ــواش ی ــم. ی ــرا کنی ــه اج و برنام
ــم از  ــا هــم می توانی ــا م ــم آی ــم ببینی اشــتیاق داشــتیم یــک کاری بکنی
ســازها و گروه مــان صدایــی مثــل آنهــا تولیــد کنیــم؟ و از همــان موقــع 
شــروع شــد. البتــه مثــل هــر کار دیگــری، شــما بایــد راهــی طوالنــی 
بــروی تــا بتوانــی از حرفــه ات یــک لقمــه نــان بخــوری. بچه هــا 
ــد. هــی  ــدا کنن ــه پی ــاد می شــدند. هــی می خواســتند تجرب کم کــم زی
ــراد جابه جــا می شــدند. اگــر کســی  ــی اف ــا جابه جــا می شــد، ه بانده
ــه  ــرد و هم ــدا می ک ــتری پی ــان بیش ــود، هواخواه ــتر ب ــتعدادش بیش اس

ــد.«  ــروع ش ــازی ش ــد ب ــد و بان ــش و او را می بردن ــد دنبال می آمدن

ــود کــه  ــن ب ــت داشــت ای ــز اهمی در حقیقــت آنچــه بیــش از هــر چی
ــا  ــاپ ی ــیقی پ ــتقل از موس ــی مس ــه صورت ــیقی راک ب ــای موس فض
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ــری از  ــای ظاه ــه تقلیده ــر چ ــد. اگ ــد کن ــیقی رش ــواع موس ــر ان دیگ
ــب  ــه اغل ــا اینک ــد، ام ــده می ش ــیار دی ــی بس ــق فرنگ ــای موف گروه ه
پیشــروان راک ایرانــی از بهتریــن گروه هــای راک غربــی تقلیــد 
می کردنــد، موضــوع مهمــی اســت. بهــرام ســعیدی بــه تفکیــک 
ــد:  ــد و می گوی ــاره می کن ــاپ اش ــیقی راک و پ ــان موس ــف می ظری
ــه  ــت ک ــم اس ــرب مه ــت، ض ــم اس ــت15 مه ــیقی راک، بی »در موس
ــت  ــن بی ــا. ای ــه جوان ه ــت روی هم ــری می گذاش ــرب تاثی ــن ض همی
ــرک  ــان و تح ــا هیج ــود در آدم ه ــه در آن ب ــی ک ــیقی و هیجان موس
ــود  ــد. خ ــان بیای ــه خوش ش ــا هم ــد ت ــث ش ــن باع ــرد. ای ــاد می ک ایج
ــی از آن  ــوش کن ــا گ ــیقی زیب ــی و موس ــینی جای ــر بنش ــم اگ ــما ه ش
لــذت می بریــد. ایــن یــک موضــوع طبیعــی اســت. آن بیــت و 
تمپویــی16 کــه موســیقی راک داشــت هیجــان مــی آورد بــه جوان هــا و 
مــردم. در حالــی کــه موســیقی ســنتی چنیــن هیجانــی ایجــاد نمی کــرد 
و طبیعــی اســت کــه جوان هــا همیشــه می رونــد بــه دنبــال یــک چیــز 
ــن  ــه تی ــت ک ــد داش ــار نبای ــد. انتظ ــوش کنن ــه گ ــد ک ــازه می گردن ت
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 (Beat) یا ضرب. به موسیقی راک که از دهه ۱۹۶۰ با بیتل ها آغاز شد موسیقی بیت 
گفته می شود.

۱۶ . متپو (Tempo) به معنای گام در موسیقی است.



143

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــا  ــم گرفــت همــراه ب ــن تصمی ــد ســال تمری ــود پــس از چن عمــرش ب
دوســتانش یــک گــروه جــدی موســیقی راک ایجــاد کنــد. نــام گــروه 

ــتند.  ــکورپیو«17 گذاش را »اس

روایت بهرام امین سلماسی

بهــرام امیــن سلماســی نوازنــده گیتــار و خواننــده موســیقی راک کار 
ــن گــروه نخســتین  ــا گــروه »تکخال هــا« آغــاز کــرد. ای خــودش را ب
گروهــی بودنــد کــه ترانه هــای رولینــگ اســتونز را اجــرا می کردنــد. 
ــده  ــده و نوازن ــوان خوانن ــه عن در ایــن گــروه بهــرام امیــن سلماســی ب
ــن  ــار، بهم ــده گیت ــوان نوازن ــه عن ــی ب ــن سلماس ــرون امی ــار، به گیت
ــوان  ــه عن ــار و ســهامی ب ــد گیت ــده لی ــوان نوازن ــه عن ــن سلماســی ب امی
ــا گــروه  نوازنــده درامــز کار می کردنــد. بهــرام امیــن سلماســی کــه ب
تکخال هــا در کنســرت امجدیــه شــرکت کــرده بــود، می گویــد: 
»اولیــن آشــنایی های مــا بــا موســیقی راک بــه رادیــو برمی گشــت. از 
ســال 1339 یــا شــاید هــم جلوتــر از آن، رادیــو تهــران آهنگ های روز 
را پخــش می کــرد. آن موقــع هنــوز تلویزیــون راه انــدازی نشــده بــود. 
یــک ایســتگاه رادیویــی بــود کــه بــرای مستشــاران آمریکایــی ســاکن 
در ایــران برنامــه پخــش می کــرد. بعدهــا یــک شــبکه تلویزیونــی هــم 

Scorpio . ۱۷
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ــان  ــیقی های روز جه ــب موس ــکا مرت ــدای آمری ــن ص ــد. ای ــاد ش ایج
ــودم،  ــاهد ب ــودم ش ــن خ ــرد. م ــش می ک ــکا را پخ ــوص آمری و بخص
ــو را روی  ــده تاکســی رادی ــم می شــدیم رانن ــی ســوار تاکســی ه وقت
ــود. آن رادیــو خیلــی شــنونده  ــاز کــرده ب ایســتگاه صــدای آمریــکا ب

داشــت.«

ــد و  ــد ش ــیقی راک عالقه من ــه موس ــو ب ــای رادی ــه ه ــا برنام ــرام ب به
بنــوازد.  تصمیــم گرفــت همیــن موســیقی را کــه دوســت دارد، 
ــن  ــود، همی ــن کــرده ب ــدف تعیی ــوان ه ــه عن ــزی کــه ب ــن چی مهم تری
بــود: »مــن بایــد همیــن صدایــی را کــه می شــنوم بســازم.« او از اولیــن 
راهــی کــه در دســترس داشــت، در 16 ســالگی آغــاز کــرد: »حــدودا 
از ســال 1340 مــن شــروع کــردم پیــش یکــی از دوســتانم کــه همســایه 
مــا بــود بــه آموختــن ســاز. البتــه بــا گیتــار کالســیک18 شــروع کــردم. 
مــن جــوان بــودم. 16 ســاله بــودم. عشــق و عالقــه داشــتم کــه هــر چــه 
ــی  ــن فیلم های ــون از ای ــرم، چ ــتم بگی ــک19 دس ــار الکتری ــر گیت زودت
کــه در ســینماها می دیــدم، یــا در آهنگ هایــی کــه می شــنیدم، 
ــر گــروه درســت  ــا می خواســتیم زودت ــم و ماه ــر می گرفت ــی تاثی خیل
ــر،  ــاد بگی ــیک را ی ــار کالس ــت: »اول گیت ــن گف ــت م ــم. دوس کنی
ــش او کار  ــی پی ــن مدت ــی.« م ــوض کن ــازت را ع ــی س ــدا می توان بع

Classical Guitar . ۱۸
Electronic Guitar . ۱۹
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ــک  ــیقی راک. ی ــراغ موس ــم س ــردم و رفت ــر ول ک ــد دیگ ــردم، بع ک
صفحه فروشــی کوچکــی بــود در خیابــان منوچهــری کــه بعدهــا یــک 
ــان را از  ــتر صفحاتم ــا بیش ــد. م ــوون ش ــم بته ــه اس ــزرگ ب ــی ب کمپان
ــورت  ــه ص ــه ب ــای روز ک ــن آهنگ ه ــم. بهتری ــه می کردی ــا تهی آنج
45 دور بــود، یــا 33 دور بــود از آنجــا می گرفتیــم. خــود مــن خیلــی 
عالقــه داشــتم. جدیدتریــن آهنگ هــا را از الویــس پریســلی، ریکــی 
نلســون20، اورلــی بــرادرز21 تهیــه می کــردم و مرتــب گــوش می کــردم. 
تــا آنجــا کــه می توانســتیم، البتــه تجربــه زیــادی نداشــتم. ســعی 
ــق  ــع از طری ــم. آن موق ــد کن ــیقی ها تقلی ــم از آن موس ــردم بتوان می ک
گــوش کــردن آهنگ هــا را در می آوردیــم. آهنگ هایــی کــه عالقــه 
ــوی آن در  ــان را از ت ــای خودم ــم، پارت ه ــوش می کردی ــتیم گ داش
مــی آوردیــم. ایــن کار مدتــی ادامــه داشــت کــه یــک تجربــه ای در 

ــدا کــردم.« آن پی

اگــر چــه بهــرام ســیر پیــش از همــه بــه نواختــن و عرضــه موســیقی جاز 
ــا موســیقی  ــود و ترکیبــی از موســیقی مــدرن آن دوره را ب ــه ب پرداخت
ــای  ــف  فروش ه ــه تصنی ــرد و هم ــه می ک ــی عرض ــی و گاه محل ایران
ــان  ــای تصنیف ش ــن کتابچه ه ــروش رفت ــه ف ــرای ب ــهر ب ــوان ش نوج
ســعی می کردنــد از صــدای بهــرام ســیر تقلیــد کننــد، امــا شــکی نبــود 

Ricky Nelson . ۲۰
Everly Brothers . ۲۱



146

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــه دوش  ــی را ب ــد و عرضــه جــاز ایران ــار تولی ــه ب ویگــن کــه یــک تن
کشــیده بــود، همچنــان مــرد اول موســیقی جدیــد بــود. ویگــن بــا یک 
ــان  ــیاری از همکیش ــل بس ــد و مث ــر می ش ــا حاض ــه ج ــار در هم گیت
ارمنــی اش کــه طالیــه داران موســیقی جدیــد بودنــد، ایــن موســیقی را 
بــه عامــه مــردم عرضــه می کــرد و بســیار محبــوب بــود. امیــن سلماســی 
می گویــد: »ویگــن آن موقــع خواننــده روز در ایــران بــود. چــون 
اولیــن کســی بــود کــه در ایــن راه آمــده بــود و خوانندگــی می کــرد 
و خــودش تنهایــی بــا یــک گیتــار می رفــت بــه مناطــق جنوبــی کشــور 
ــا لبخنــدی  ــه او می گفتنــد ســلطان جــاز. )ب و برنامــه اجــرا می کــرد. ب
ــه  ــود، ب می گویــد(: البتــه اصطالحــا می گفتنــد، ســلطان جــاز ایــران ب

معنــای ســلطان موســیقی جــاز آمریکایــی کــه نبــود.« 

در آن روزهــا خواننده هــای مهــم خارجــی نیــز بــه ایــران می آمدنــد، 
امیــن سلماســی در ایــن بــاره می گویــد: »یــادم می آیــد دمیــس 
روســس آمــده بــود ایــران و کنســرت گذاشــته بــود. آدامــو خواننــده 
روز آن زمــان بــود، یــک خواننــده فرانســوی بــود و در ایــران خیلــی 
ــد  ــادم نمی آی ــه ی ــا بعضــی گروه هــای دیگــر. البت خواهــان داشــت. ی
ــرده  ــزار ک ــرت برگ ــران کنس ــی در ای ــای راک کس ــه از گروه ه ک
ــد  ــردم می رفتن ــد م ــه می آم ــی ک ــر گروه ــورت ه ــر ص ــد. در ه باش
ــرادرم و  ــد. از ســال 1343 و 1344 مــن و ب ــا اســتقبال می کردن و واقع
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یکــی از دوســتان دیگرمــان بــه اســم بهمــن باشــی کــه او هــم بعدهــا 
ــک  ــن ی ــردن. بهم ــن ک ــم تمری ــروع کردی ــی زد، ش ــار م ــا گیت ــا م ب
مشــخصه اش ایــن بــود کــه از جوانــی موهایش ســفید بــود. جوگندمی 
ــده  ــد. نوازن ــگ می کن ــش را رن ــد موهای ــر می کردن ــه فک ــود. هم ب
درامــرز مــان ســیامک ســهامی بــود. بیــس گیتــار بــرادر مــن بــود بــه 
نــام بهــرون امیــن سلماســی، خــود مــن هــم گیتــار مــی زدم و خواننــده 
ــرا  ــتونز را اج ــگ اس ــای رولین ــی از آهنگ ه ــال خیل ــودم. مث ــروه ب گ
می کردیــم. یــا آهنگ هــای گــروه انیمالــز کــه از گروه هــای معــروف 
ــود  ــود.« ایــن ترکیــب اولیــن ترکیــب گــروه تکخال هــا ب آن زمــان ب

کــه محبوبیــت فراوانــی داشــت. 

شــاید بــرای خیلــی از کســانی کــه ســال های بعــد از انقــالب را 
ــد، تصــور اینکــه  ــه خاطــر ندارن ــد و ســال های دهــه 1340 را ب دیده ان
در یــک کنســرت راک ایرانــی هفــت هــزار یــا ده هــزار جــوان 
ــد.  ــوار باش ــند، دش ــده باش ــیقی گردآم ــه موس ــد ب ــتاق و عالقه من مش
ــاه  ــا ش ــاالر محمدرض ــزرگ ت ــرت ب ــه کنس ــی ب ــن سلماس ــرام امی به
ــد: »ســال 1345 یــک کنســرت در  ــد و می گوی ــوی اشــاره می کن پهل
ــع  ــه اســم ســالن محمدرضــا شــاه کــه در ضل ــاالر ورزشــی ب ــک ت ی
ــج شــش  ــه پن ــن برنام ــود برگــزار شــد. در ای ــارک شــهر ب شــمالی پ
ــود،  ــا« ب ــه ه ــه گــروه »اعجوب ــد، از جمل گــروه موســیقی اجــرا کردن
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ــا.  ــروه تکخال ه ــود و گ ــز ب ــروه ربل ــود، گ ــالوی«22 ب ــه ف ــروه »پپ گ
ــر  ــال پ ــالن کام ــت و س ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــه بســیار م ــن برنام ای
شــده بــود. حتــی یــک عــده هــم ســرپا ایســتاده بودنــد. برگــزار کننــده 
ــرت  ــک کنس ــال 1346 ی ــود. س ــان ب ــه جوان ــم مجل ــرت ه ــن کنس ای
ــا  ــروه اعجوبه ه ــم گ ــاز ه ــه ب ــد ک ــزار ش ــه برگ ــگاه امجدی در ورزش
ــده  ــا آم ــراد تنه ــاد مه ــا(، فره ــروه تکخال ه ــم )گ ــا بودی ــد، م بودن
بــود و تنهــا برنامــه اجــرا کــرد. یکــی از گروههــای راک آمریکایــی 
ــکاران  ــینرز )گناه ــام س ــه ن ــود ب ــی ب ــود. گروه ــده ب ــران آم ــم ای مقی
Sinners( کــه لبــاس زندانی هــا را پوشــیده بودنــد. مــا یعنــی گــروه 
تکخال هــا هــر کــدام ســوار بــر یــک ماشــین لیموزیــن شــده بودیــم. 
ــد، هــر کــدام از اعضایشــان  گــروه اعجوبه هــا ســوار شــتر شــده بودن
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 
I Can,t Get no( هســت بــه نــام آی َکنــت ِگــت نــو َستیسفکشــن

Satisfaction( از گــروه رولینــگ اســتونز کــه یــادم هســت دقیقــا 
ــی  ــم خیل ــگ ریت ــن آهن ــون ای ــم. چ ــرا کردی ــگ را اج ــن آهن ــا ای م
ــالن. و  ــرد و در س ــان ایجــاد ک ــور و هیج ــی ش ــم دارد. خیل ــدی ه تن
چــون آن موقــع هنــوز دســتگاه های صوتــی قــوی نبــود، وقتــی آمــدم 

۲۲  . پپه فالوی (Pepe Flovy) از گروه های نسبتا فعال موسیقی راک در دهه ۱۳۴۰ ایران بود.
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پائیــن، یــادم هســت کــه صدایــم کامــال گرفتــه بــود. ایــن قــدر کــه داد 
زده بــودم. دســت هایم هــم از بــس بــا هیجــان گیتــار زده بــودم، خــون 

ــم.«  ــه می کن ــدم چ ــا نمی فهمی ــال در آن فض ــود. اص ــده ب آم

ســه کنســرت بــزرگ گروه هــای راک در آن دوره برگــزار شــد: 
ــا بیــش از ده هــزار  ــه در فضــای اســتادیوم ب ــزرگ امجدی کنســرت ب
نفــر، کنســرت تــاالر محمدرضــا پهلــوی بــا هفت هــزار نفر و کنســرت 
ــه کــه جمعیتــی بیــش از ده هــزار نفــر در آن شــرکت  ــزرگ منظری ب
ــت:  ــه اس ــرت گفت ــاره آن کنس ــی درب ــیاوش قمیش ــد. س ــرده بودن ک
»یــک بــار در ســالن محمدرضــا شــاه بــرای هفــت هــزار نفــر خواندیــم 

ــود.«  و زدیــم. روزهــای خوبــی ب

روایت عین اهللا کیوانشكوه، راوی عینی

عیــن اهللا کیوانشــکوه23، نوازنــده درامــز و عضــو گــروه اســکورپیو در 
ــکورپیو  ــروه اس ــی از گ ــده صارم ــملو و فری ــد هاش ــه امی ــی24 ک فیلم
ــیقی  ــوب از آن دوره موس ــر و خ ــع معتب ــا منب ــاید تنه ــاخته اند و ش س
راک باشــد، در یــک انبــار کــه بــه نظــر متروکــه می رســد، در کنــار 
ــیقی  ــه موس ــودش و ورودش ب ــته و از خ ــز نشس ــش درام ــاز محبوب س

۲۳  معروف به عینی
SCORPIO  ۲۴
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راک حــرف می زنــد. او نیــز ماننــد بســیاری از عاشــقان موســیقی 
راک اولیــن صداهــای ایــن هــوای تــازه موســیقی را از رادیــو شــنیده 
ــه  ــت، برنام ــیک داش ــه کالس ــو برنام ــد: »رادی ــی می گوی ــت. عین اس
ــت. و در آن  ــاز داش ــه ج ــت، برنام ــاپ داش ــه پ ــت، برنام ــنتی داش س
ــیقی  ــوع موس ــن ن ــاره ای ــیقی درب ــش موس ــر پخ ــالوه ب ــا ع برنامه ه
ــت  ــه داش ــک برنام ــد. ی ــانی می ش ــد و اطالع رس ــت می کردن صحب
کــه آن را فریــدون فرهــت اداره می کــرد )آشــنایی بــا موســیقی 
ــن  ــودش پرکاش ــت خ ــه(. فره ــاعت 4 و 30 دقیق ــنبه ها س ــاز، دوش ج
ــه  ــدم. اینک ــو فهمی ــق آن رادی ــاز را از طری ــیقی ج ــن موس ــی زد. م م
موســیقی جــاز چیســت. اصــال تــا قبــل از آن نمی فهمیــدم چــه اتفاقــی 
ــاره  ــود.« او درب ــده ای ب ــی پیچی ــاق خیل ــم اتف ــا ه ــد. واقع دارد می افت
ــر  ــی تاثی ــکا خیل ــدای آمری ــد: »ص ــکا می گوی ــدای آمری ــوی ص رادی
ــق بیشــتر  ــن از آن طری ــا، م ــی م ــگ موســیقی غرب داشــت روی فرهن
ــیقی ها را  ــی موس ــان خیل ــون در آن زم ــدم. چ ــا ش ــه تفاوت ه متوج
ــو همــان موســیقی ها را می شــنیدیم.« ــق رادی ــم، و هــم از طری می زدی

ــدان موســیقی راک، خودآمــوزی کــرده  ــل اغلــب عالقه من ــز مث او نی
ــزده ســاله  ــی کــه نوجــوان چهــارده پان ــی زمان اســت: »از بچگــی یعن
ــوان  ــه نوج ــی ک ــردم. زمان ــروع ک ــوز ش ــکلی خودآم ــه ش ــودم ب ب
ــع  ــچ ســبکی را آن موق ــود. هی ــد ب ــد رول م ــودم، موســیقی راک ان ب
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ــوی  ــتم ت ــت داش ــودم. دوس ــیقی ب ــق موس ــی عاش ــناختم، ول نمی ش
ــه کنــم.  کارم رشــد کنــم. چیــز یــاد بگیــرم. کارهــای متفــاوت تجرب
ایــن حالــت هنــوز هــم در مــن هســت. یــک ذوقــی داشــتیم و بــا همــان 
ــرد. وقتــی  ذوق می رفتیــم جلــو. کســی هــم مــا را هدایــت نمی ک
ــگاه  ــم کارش را ن ــم، می رفتی ــازمان می دیدی ــه س ــوط ب ــی را مرب کس
ــه  ــم. تجرب ــم می زدی ــا ه ــم و م ــاد می گرفتی ــدن ی ــا دی ــم و ب می کردی
می کــردم. شــروع کــردم بــه انــواع موســیقی هایی کــه بــه ایــران 
می آمــد. موســیقی ســول25 بــه ایــران می آمــد، بعــد آر انــد بــی26 آمــد، 
بعــد بلــوز آمــد، بعــدا کارهــای جیمــز بــراون27 آمــد. 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 
ــواش  ــد. ی ــین های خوبی ان ــه موزیس ــوال ارامن ــون اص ــد، چ می کردن

یــواش مــا را هــم بــه بــازی راه دادنــد.«

ــان  ــه و جوان ــای نخب ــیقی گروه ه ــا موس ــیقی راک در آن روزه موس
روشــنفکر بــود. اگــر بنــا نبــود کــه بــا واســطه رادیــو و تلویزیــون کــه 
تــازه ســرو کلــه اش پیــدا شــده بــود یــا صفحه هایی کــه بایــد در تنهایی 

Soul Music . ۲۵
R and B Music/ Rhythm and Blues . ۲۶

James Brown  ۲۷
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ــی  ــه فضاهای ــد ب ــنیدی بای ــیقی را می ش ــن موس ــی دادی ای ــوش م گ
می رفتــی کــه ایــن موســیقی را اجــرا می کردنــد. مجموعــه ای از 
ــای  ــا و جاه ــکوها، کافه ه ــتوران ها، دیس ــا(، رس ــگاه ها )کالب ه باش
ــواش  ــا ی ــه گروه ه ــدا ک ــد: »بع ــاره می گوی ــن ب ــی در ای ــر. عین دیگ
ــور  ــن ج ــتوران ها و ای ــا و رس ــوی کالب ه ــد، ت ــکل گرفتن ــواش ش ی
ــرای  ــرای اج ــه ب ــت ک ــی داش ــادری حیاط ــه ن ــد. کاف ــا می زدن جاه
برنامــه در آن گروه هــای ایتالیایــی قــرارداد ســه ماهــه می بســتند. 
گروه هــای خارجــی زیــاد بودنــد. یونانــی، ایتالیایــی، آمریکایــی، 
کــره ای، در ایــن نایــت کالب هــا. خیلــی زیــاد بودنــد. در شهرســتان ها 

ــود.«  هــم همیــن جــور ب

ــوع  ــن ن ــق ای ــه عاش ــیاری ک ــد بس ــت مانن ــز می خواس ــکوه نی کیوانش
موســیقی شــده بودنــد و هنــوز 25 ســاله هــم نبودنــد بــرود و تحصیــل 
کنــد و بیامــوزد: »خیلــی دلــم می خواســت بــروم و تحصیــالت بکنــم. 
منتهــی هیــچ وقــت شــرایطش را نداشــتم. می خواســتم موســیقی 
ــاید  ــورد کــردم. ش ــز برخ ــاز درام ــا س ــی ب ــی اتفاق ــن خیل ــم. م بخوان
اگــر ویولــون ســر راهــم قــرار می گرفــت ویولونیســت می شــدم. 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 
ــم  ــران ه ــت ای ــر جه ــه ه ــون ب ــردم. چ ــرار ک ــاط برق ــد، ارتب می کن
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تحــت تاثیــر فرهنــگ غــرب بــود. ایــن تاثیــرات از آنجــا هــم نســیم اش 
می آمــد و مــا هــم می گرفتیــم و یــک جــور کپــی می کردیــم و 

تقلیــد می کردیــم.« 

یــک  »راک  می گویــد:  غربــی  راک  موســیقی  مــوج  دربــاره  او 
ــش  ــان اوج ــع زم ــد. در آن موق ــد ش ــران م ــه 70 در ای ــدت در ده م
بــود. کارهــای التیــن28 زمانــی مــد شــد. کارهــای ســانتانا کــه التیــن 
ــی  ــا کپ ــم. ب ــا را کاور30 می کردی ــن کاره ــه ای ــی زد. هم - راک29 م
ــا آنهــا  کــردن ایــن کارهــا آرام آرام متوجــه شــدم، یــا کســانی کــه ب
ــد زد  ــور بای ــزی را چط ــه چی ــه چ ــد ک ــم کردن ــی زدم متوجه ــاز م س
ــزرگ  ــتوران های ب ــا و رس ــر هتل ه ــوی اکث ــرد. ت ــد ک ــه کار بای و چ
و عمومــی کــه ســن داشــت و بــرای رقــص مناســب بــود، اکثــر ایــن 
اســم  کــه  همیــن گروه هایــی  می کردنــد.  کار  آنجاهــا  گروه هــا 
ــد.  ــش می ش ــا پخ ــن گروه ه ــای ای ــه کاره ــم هم ــو ه ــردم. در رادی ب
ــا  ــد پخــش می شــد. گــروه جــدی کــه ب ــه انگلیســی کــه می خواندن ب

ــود.« ــکورپیو ب ــردم اس ــروع ک آن کارم را ش

در میــان ســی و چنــد گروهــی کــه در دهــه 1340 کار موســیقی راک 
ــدگار  ــای مان ــه کاره ــی ک ــت گروه ــش هف ــد، و ش ــدی گرفتن را ج

Latin Music . ۲۸
Latin Rock . ۲۹

۳۰  بازخوانی ترانه یک گروه دیگر
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ــد،  ــی ماندن ــروه راک باق ــوان گ ــه عن ــان ب ــا پای ــاز ت ــد و از آغ کردن
گــروه اســکورپیو از جدی تریــن آنهاســت. داســتان آنهــا را در فصــل 

ــد.     ــد می خوانی بع



155

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

تصاویر فصل دوم

فستیوال گروه های راک، امجدیه، سال ۱۳۴۵ ، گروه سینرز (گناهکاران) با کاله زندانیان

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

فستیوال گروه های 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 تین ایجرز در تهران
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گفت وگوی اختصاصی مجله «آهنگ روز» با بیتل ها  

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

کیوانشــکوه، امیــن سلماســی و ســعیدی تصمیــم گرفتنــد کــه گروهــی 
ــه روی  ــرب ک ــک نشــانه عق ــا ی ــد. ب ــکورپیو« راه بیندازن ــام »اس ــه ن ب
ــن اهللا  ــه عی ــود. ب ــان ب ــود و آرم گروهش ــده ب ــه ش ــان دوخت لباس ش
کیوانشــکوه می گفتنــد »عینــی« از آن بچــه شــیطان هایی بــود کــه 
میــل بــه شــور و شــرش را بــا ســاز پــر هیجــان درامــز تخلیــه می کــرد. 
بهــرام ســعیدی گیتــار مــی زد و بهــرام امیــن سلماســی هــم کــه مدتــی 
در گــروه تکخال هــا همــراه برادرانــش کار کــرده بــود، گیتــار 
ــار  ــالگی دچ ــانزده س ــزده ش ــا از پان ــه آنه ــد. هم ــی زد و می خوان م
وسوســه راک شــده بودنــد و بــا صفحه هــای موســیقی بیتل هــا و 
رولینــگ اســتونز موســیقی را آموختــه بودنــد و از 1345 تــا 1350 در 
ــر  ــن ســه نف ــد. از ســال 1350 ای گروه هــای مختلــف کار کــرده بودن
بــا هــم تمرین هایشــان را شــروع کردنــد. شــاید بــه نفعشــان بــود کــه 
ــای  ــی از گروه ه ــده در یک ــا خوانن ــده ی ــوان نوازن ــه عن ــدام ب ــر ک ه
موجــود کار کننــد. امــا تصمیــم گرفتنــد یــک »بانــد« موســیقی داشــته 
ــرای اغلــب راک بازهــای آن زمــان یــک آرزو  باشــند. چیــزی کــه ب
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بــود. اول از همــه بــا کارهــای »دیــپ پارپــل« شــروع کردنــد. گروهــی 
کــه بــه عنــوان یــک گــروه راک شناخته شــده و محبــوب کارهایــش 

ــادی هــم داشــت.  ــود و طرفــداران زی را عرضــه کــرده ب

ــوان  ــه عن ــود و ب ــرده ب ــاز ک ــش را آغ ــل از 1968 کارهای ــپ پارپ دی
ــابات  ــک س ــار بل ــای راک انگلیســی در کن ــن گروه ه یکــی از بهتری
بــه شــمار می آمــد. اســکورپیو کــه تمایلــش بــه گروه هــای انگلیســی 
بیــش از گروه هــای آمریکایــی بــود، کارهــای دیــپ پارپــل را تمریــن 
می کــرد. چنــدی پــس از تمرینــات ســه نفــره، آندرانیــک آســاطوریان 
بــه عنــوان نوازنــده پیانــو و اریــک آرکونــت1 بــرای نواختــن پرکاشــن 
بــه گــروه پیوســتند. تیــم پنــج نفــره گــروه اســکورپیو مدتــی طوالنــی 

کنــار هــم ماندنــد. 

گروهــی کــه تشــکیل شــده بــود، ماه هــا بــا هــم تمریــن کردنــد. هــر 
پنــج عضــو گــروه در میــان گروه هــای موســیقی شــناخته شــده بودنــد 
ــاز مالــی وسوسه شــان می کــرد کــه  و طرفــداران زیــادی داشــتند و نی
ــد،  ــم ماندن ــار ه ــا کن ــد. ام ــر برون ــروه ای دیگ ــه گ ــن ب ــرای نواخت ب
تمرین هــا را جــدی گرفتنــد و ســعی کردنــد بــا زیــر و بــم کار 

۱  . اریک آرکونت (Eric Arconte) نوازنده سیاهپوست پرکاشن، متولد گوآدالوپ جزایر آنتیل 
فرانسه که در سال ۱۹۶۵ به عنوان نوازنده درامز به ایران سفر کرد و تا سال ۱۹۷۹ و وقوع انقالب 

ایران همان جا ماند، با گروه های 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 گروه هــا ترجیح 
می دادنــد بــه جــای ســاختن آهنــگ راک یــا فارســی خوانــدن روی 
ملودی هــای جــذاب فرنگــی، همــان ترانه هــا را بازخوانــی کننــد. ایــن 
گرایــش هــم در خــود گروه هــا وجــود داشــت و هــم مخاطبــان چنیــن 
ــکار  ــه آش ــای اولی ــل تمرین ه ــاه حاص ــد م ــد از چن ــندیدند. بع می پس
ــورد انتظــارش  ــه توانایی هــای م ــا عقــرب ب شــد. گــروه اســکورپیو ی

رســیده بــود. 

آن روزهــا جیمــز تیلــور2 کــه کانتــری، بلــوز و راک می خوانــد، 
ــی  ــن سلماس ــرام امی ــود. به ــوب ب ــده و محب ــای شناخته ش از چهره ه
ــه او عالقــه داشــت، همیــن شــد کــه تعــدادی از کارهــای او را  نیــز ب
انتخــاب و تمریــن کــرد. در کنــار جیمــز تیلــور، کارهایــی از گــروه 
شــیکاگو کــه ســافت راک3 می خواندنــد، و گــروه چهــار نفــره 
ــا هــم  ــه صــورت همخــوان ب کرازبــی، اســتیل، نــاش و یانــگ4 کــه ب

می خواندنــد و برخــی گروه هــای دیگــر را انتخــاب کردنــد. 

اینکــه چــرا گروه هــای راک از ترانه هــای فارســی در ایــن دوره 
اســتفاده نمی کردنــد و ترجیــح می دادنــد کــه همــان ترانه هــا را 
بخواننــد، از ســوواالت مطــرح دربــاره ایــن دوره موســیقی راک ایران 

James Taylor . ۲
Soft Rock . ۳

Crosby, Stills, Nash & Young . ۴



164

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

اســت؛ آیــا علــت ایــن موضــوع ناتوانــی زبــان یــا شــعر فارســی بــرای 
ــوز شــاعرانی کــه ممکــن  ــا هن ــود؟ ی ــا موســیقی راک ب ســازگاری ب
ــا موســیقی راک آشــنا نبودنــد؟  بــود چنیــن توانایــی داشــته باشــند، ب
بــه نظــر می رســد کــه پاســخ بــه ایــن دو ســوال منفــی باشــد، زیــرا در 
اغلــب گونه هــای دیگــر موســیقی از جملــه جــاز و پــاپ ترانه ســرایان 
توانســته بودنــد شــعر فارســی را بــا آهنگ هــای جــاز و پــاپ همنشــین 
ــرایان  ــوب و تصنیف س ــیار خ ــاعران بس ــر ش ــوی دیگ ــد و از س کنن
ــال  ــیقی فع ــوزه موس ــواره در ح ــد هم ــه بع ــروطه ب ــری از مش کم نظی
ــد  ــرایان بتوانن ــر ترانه س ــه اگ ــت ک ــود نداش ــی وج ــس دلیل ــد. پ بودن
ــا راک  ــازگاری ب ــن س ــد، ای ــازگار کنن ــاز س ــا ج ــی را ب ــعر فارس ش
ممکــن نباشــد. امــا دالیــل دیگــری وجــود داشــت کــه نمی تــوان بــه 

ــود.  ــا ب ــا بی اعتن آنه

ــه در  ــیقی راک ک ــان موس ــی از مخاطب ــش مهم ــه بخ ــت اینک نخس
کنســرت ها شــرکت می کردنــد، انبــوه خارجی هایــی بودنــد کــه 
ــد. کارمنــدان شــرکت نفــت از یک ســو،  در ایــران زندگــی می کردن
مستشــاران و نظامیــان آمریکایــی از ســوی دیگــر و هــزاران اروپایــی 
ــد و  ــی می کردن ــران زندگ ــال ها در ای ــرای س ــه ب ــان ک ــی زب انگلیس
ــای  ــا و کاباره ه ــتوران ها و کافه ه ــا و رس ــگاه ها، باره ــکوها، باش دیس
مختلــف را بــرای تفریــح انتخــاب می کردنــد. بــه همیــن دلیــل بــود که 
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حتــی رادیوهــای مختلــف و تلویزیــون ثابــت پاســال مــدام موســیقی 
ــان  ــم مخاطب ــی ه ــردم ایران ــی از م ــرد و انبوه ــش می ک ــی پخ فرنگ
ــاپ و راک در  ــاوت مهــم موســیقی پ ــد. از ســوی دیگــر تف آن بودن
وجــه تالیفــی آن اســت؛ خواننــده و ترانــه  راک بــا هــم پیونــد اساســی 
ــوای موســیقی وجــه الینفــک موســیقی راک اســت، در  ــد. محت دارن
حالــی کــه در موســیقی پــاپ ایــن چنیــن نیســت. بســیاری از ترانه هــای 
موســیقی پــاپ کــه توســط یــک خواننــده بســیار سرشــناس خوانــده 
ــا  ــش نداشــته، ی ــه ســایر ترانه های ــچ ربطــی ب شــده، ممکــن اســت هی
ــه در  ــی ک ــد، در حال ــته باش ــاد داش ــش تض ــایر ترانه های ــا س ــی ب حت
موســیقی راک چنیــن شــکلی وجــود نــدارد. شــاید از همیــن رو اســت 
ــن  ــدی وجــود دارد کــه ای ــه اش پیون ــان موســیقی راک و تران کــه می

پیونــد نیازمنــد خالقیــت و نیــاز اســت. 

بــه عبــارت دیگــر نیــاز بــه بیــان چیــزی اســت کــه موجــب آفرینــش 
موســیقی خاصــی توســط ترانه ســرا یــا گــروه راک می شــود. اهمیــت 
ــه انــدازه ای بــود کــه پدیــده کاور کــردن ترانــه یعنــی  ایــن ترانه هــا ب
ــه یــک اتفــاق  ــه توســط گــروه یــا افــراد دیگــر ب خوانــدن اصــل تران
ــه 1960  ــم کــه در ده ــاد بیاوری ــه ی ــل شــد. ب در موســیقی راک تبدی
ــاز و  ــب و س ــوش مخاط ــان گ ــوژی می ــه تکنول ــوز فاصل و 1970 هن
ــره  ــن راه به ــه راحت تری ــود ک ــدازه ای ب ــه ان ــروه راک ب ــره گ حنج
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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 
ــم  ــن ه ــه و ژاپ ــا و فرانس ــان و ایتالی ــل آلم ــان مث ــی زب ــر انگلیس غی
ــناس راک را کاور  ــای سرش ــیقی های بانده ــی موس ــای محل گروه ه
ــش  ــد: »دلیل ــاره می گوی ــن ب ــی در ای ــن سلماس ــرام امی ــد. به می کردن
ایــن بــود کــه اوال مــردم نمی خواســتند؛ مــردم آن زمــان آهنگ هایــی 
ــم کــه  ــی ه ــود. گروه های ــای روز ب را دوســت داشــتند کــه آهنگ ه
ــوز آن  ــن هن ــر م ــه نظ ــد و ب ــرا می کردن ــط اج ــا را فق ــد همان ه بودن
تجربــه کافــی را موزیســین ها پیــدا نکــرده بودنــد کــه بتواننــد آهنــگ 

بســازند.«5

اسكورپیو در هتل مرمر

اعضــای گــروه اســکورپیو بــه هتــل مرمــردر میــدان فردوســی رفتنــد 
و بــرای اجــرا در ســالن آن هتــل گفت وگــو کردنــد. ســالن هتــل در 
ــال 1350  ــود. از س ــرا در آن ب ــکان اج ــت و ام ــرار داش ــن ق ــر زمی زی
گــروه کار خــودش را بــا دو ســه هفتــه »تــه دانســان«6 در ســالن هتــل 

۵  .. نقل از فیلم اسکورپیو، همان.
۶  . اصطالح فرانسه (The Dancent) به معنای مجلس رقص عصرانه. معموال به اجراهای 

عصرانه برنامه رقص در سالن ها هم گفته می شد.  
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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. 
ــا رســتوران موظــف  ــل ی ــوان گروهــی کــه در هت ــه عن ــی شــما ب وقت
هســتید جمعیــت را ســرگرم کنیــد، بایــد بــه آنهــا »ســاالد موســیقی«7 
ــا زن چهــل  ــا ب ــده اســت ت ــرد چــاق شــکمویی کــه آم ــه م ــد. ب بدهی
ســاله اش برقصــد مربــوط نیســت کــه شــما یــک گــروه راک هســتید، 
او می توانــد بگویــد کــه در آن روز شــما گــروه راک نیســتید، بلکــه 
همــان گــروه هتــل مرمــر هســتید. بایــد مثــل یــک دی جــی موســیقی 
از پاســادوبل8 عهــد بــوق بزنیــد تــا دمیــس روســس و راک انــد رول 
ــگ  ــا رولین ــا و ت ــا بیتل ه ــیناترا ت ــک«9 س ــب فران ــه در ش ــا »غریب و ت
ــتیم.  ــال 1970 هس ــا در س ــوز م ــد، هن ــن نروی ــر از ای ــتونز و جلوت اس
گــروه اســکورپیو اجــرای موســیقی را در هتــل مرمــر آغــاز کــرد کــه 
هنــوز هــم در همــان میــدان فردوســی بــه همــان نــام شــناخته می شــود. 
ــن دســت در  ــی از ای ــا برنامه های ــه ی ــن برنام ــی از ای در آغــاز کار پول
ــای  ــود، تمرین ه ــده ب ــت آم ــه دس ــه ب ــزی ک ــا آن چی ــد، ام نمی آم
ــا را  ــه اعض ــه هم ــی ک ــود. تمرین های ــر ب ــا همدیگ ــروه ب ــراوان گ ف
ــد  ــک بان ــه ی ــان ک ــل می کــرد، هم ــد تبدی ــه اعضــای پیکــری واح ب

Salad Music . ۷
Paso Doble Music . ۸

Strangers in the Night . ۹
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موســیقی بایــد باشــد. 

سالوت، فرح شمالی

نــه، آدرس را غلــط نیامدیــد، همیــن اســت. شــماره 236 خیابــان فــرح 
شــمالی یا همان ســهرودی شــمالی. روی تابلو نوشــته اســت چلوکبابی 
ــی کــه می شــوی کم وبیــش شــبیه  ســهروردی شــمالی. وارد چلوکباب
همــه چلوکبابی هــای شــهر اســت. شــبیه »چاتانــوگا«10، »پارادیــزو«11 و 
ــد.  ــا دانســینگ بودن ــی دیســکو ی بســیاری از رســتوران هایی کــه زمان
جایــی کــه ده هــا دختــر و پســر جــوان می آمدنــد، می رقصیدنــد 
و موســیقی گــوش می کردنــد. بــا یقه هــای بــزرگ، شــلوارهای 
پاچه گشــاد، موهــای وزوزی دخترهــا، دســتمال گــردن مــدل رامــش و 
موهــای کوتــاه گوگوشــی یــا پســرهایی کــه ریش شــان مثــل هیپی هــا 
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 

Chatanooga .  ۱۰، نام یک دیسکوتک دهه ۱۳۶۰ در تهران، روبه روی ساختمان تلویزیون 
جام جم در خیابان ولی عصر فعلی است که اکنون رستوران است.

Paradiso .  ۱۱، نام یک دیسکوتک معروف تهران که اکنون رستوران پردیس در آجنا دائر 
است.
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چلوکبابــی ســهروردی اســت. حــاال دیگــر گــروه آدم های خــودش را 
پیــدا کــرده بــود. کســانی کــه بــرای شــنیدن برنامــه و بــودن در فضــای 
ــد. گــروه یــک ســالی در ســالوت کار  ــه آنجــا می آمدن اســکورپیو ب
ــان دوســتداران راک  ــام گــروه در می ــی کــرد. ن و ســروصدای فراوان
ــا را  ــه آنه ــد و برنام ــر شــب می آمدن ــود. شــمار بســیاری ه ــده ب پیچی
ــا بیشــتر  ــدار آنه ــژه طرف ــد؛ هــر چــه تماشــاگران وی گــوش می کردن
می شــدند، موفــق می شــدند تــا کارهــای بهتــری اجــرا کننــد. در 
ــوی  ــده پیان ــک آســاطوریان کــه نوازن ــود کــه آندرانی ــن دوره ب همی
ــا در  ــد. ام ــدا ش ــان ج ــش از آن ــغله کاری ــت مش ــه عل ــود، ب ــروه ب گ
فضــای موســیقی مــدرن ایــران کــه همــواره ســهم بزرگی در پیشــرفت 
ــی  ــه نوازندگ ــه ب ــد ک ــادی بودن ــه زی ــت، ارامن ــران داش ــیقی ای موس
ــو  ــن پیان ــه نواخت ــد و ب ــروه ش ــک وارد گ ــد؛ وانی ــازها می پرداختن س

پرداخــت. 

»ســون ســول بــرادرز«12 گروهــی 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 
ــرای شــرکت در یــک کنســرت موســیقی در  ــا گوگــوش ب همــراه ب
بــرج ایفــل بــه پاریــس رفتــه بودنــد، باعــث شــد دانســینگ »تومبــا«13 

Seven Soul Brothers . ۱۲
Tumba . ۱۳
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ــا  ــد و از آنه ــکورپیو بیای ــراغ اس ــه س ــک14 ب ــینما ون ــن س در درایوی
ــه  ــالنی ک ــد. س ــرا کنن ــه اج ــا برنام ــالن تومب ــه در س ــد ک ــوت کن دع
شــمار بســیاری از دوســتداران موســیقی غربــی بــه آنجــا می رفتنــد تــا 
از برنامــه موســیقی آن اســتفاده کننــد. اســکورپیو در ایــن دوره تمرکز 
خــود را روی گروه هــای مختلــف بیشــتری گذاشــت. آنهــا بــه اجــرای 
کارهایــی از بیتل هــا، رولینــگ اســتونز، گــروه انیمالــز کــه آن روزهــا 

ــد.  ــوز می پرداختن ــودی بل ــد و م ــیده بودن درخش

ــان  ــای محبوبش ــاب گروه ه ــروه در انتخ ــای گ ــلیقه اعض ــه س اگرچ
متفــاوت بــود، امــا در مجمــوع بهترین موســیقی های راک در فهرســت 
ــام  ــان قــرار می گرفــت. بهــرام ســعیدی بیشــتر ن کارهــای محبــوب آن
رولینــگ اســتونز، بیتل هــا و مــودی بلــوز را می بــرد، امــا عینــی عاشــق 
دیــپ پارپــل بــود، از »جــف بــک«15 و لــد زپلیــن خوشــش می آمــد 
ــی داد.  ــح م ــا را ترجی ــال آنه ــا16 و امث ــک زاپ ــل فران ــی مث و گروه های
ــا  ــن گروه ه ــای ای ــف صفحه ه ــگاه های مختل ــق فروش ــروه از طری گ
ــتفاده و  ــی اس ــریات خارج ــی آورد، از نش ــت م ــه دس ــران ب را در ای
ــف  ــالت مختل ــر، مج ــوی دیگ ــرد. از س ــال می ک ــا را دنب ــار آنه اخب
ایرانــی از جملــه تماشــا و جوانــان و اطالعــات هفتگــى و بســیاری از 

Vanak Drive-in Cinema . ۱۴
Jeff Beck . ۱۵

Frank Zappa . ۱۶
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نشــریات دیگــر معمــوال خبرهــا و اطالعــات موســیقی راک را منتشــر 
ــاپ  ــه موســیقی پ ــز اگرچــه بیشــتر از همــه ب ــون نی ــد. تلویزی می کردن
توجــه داشــت و آن را پخــش می کــرد، امــا گاه در البــه الی برنامه های 
ــاپ خــود، موســیقی راک را پخــش می کــرد کــه توســط اعضــای  پ
گروه هــای آن روزهــا تولیــد می شــد. امــا بیــش از همــه رادیــو ایــران 
فضــا را بــرای پخــش موســیقی راک آمــاده می کــرد. امیــن سلماســی 
ــی و  ــط رادیوی ــرای ضب ــتیم ب ــان را می گذاش ــتر وقتم ــد: »بیش می گوی

ــو پخــش می شــد.«17 ــی کــه از رادی آهنگ های

مخاطبــان موســیقی راک فــراوان بودنــد. اجتمــاع گروه هــای راک در 
تــاالر محمدرضــا شــاه )1345( و امجدیه )1346( و منظریــه )1353( با 
جمعیتــی بیــن هفــت تــا ده هــزار نفــر نشــان می دهــد کــه ایــن گروه هــا 
در میــان جوانــان طرفــداران زیادی داشــتند. از طرف دیگــر در کلوپ 
ــرت های  ــف کنس ــای مختل ــز گروه ه ــن کالب( نی ــا18 )ژرم آلمانی ه
ــه در  ــی ک ــد. جمعیت ــزار می کردن ــراوان برگ ــت ف ــا جمعی ــود را ب خ
ــوپ  ــت. کل ــان اس ــل بی ــه« قاب ــل توج ــا واژه »قاب ــط ب ــاد فق ــه ابع هم
ــاص  ــیقی راک اختص ــه موس ــون( ب ــل هیلت ــه روی هت ــا )رو ب آلمانی ه

داشــت و فقــط گروه هــای راک در آن برنامــه اجــرا مــی  کردنــد. 

۱۷  . به نقل از فیلم اسکورپیو، همان.
۱۸  . باشگاهی نزدیک چهارراه پارک وی که به موسیقی راک اختصاص داشت.
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پایان اسكورپیو

گــروه اســکورپیو بــه طــور جــدی از ســال 1350 تــا 1354 کار کــرد. 
ــا بــرود.  ــه ایتالی در ســال 1354 بهــرام ســعیدی تصمیــم گرفــت کــه ب
ــی  ــوت یک ــه دع ــد، ب ــی زد و می خوان ــار م ــان گیت ــه در آن زم او ک
ــه  ــا او رابط ــران ب ــان در ای ــل کارش ــه در فص ــی ک ــای ایتالیای از بانده
داشــتند، تصمیــم گرفــت بــه ایتالیــا بــرود و در آن گــروه بــه نواختــن 
ــه  ــا ب ــرد، در ایتالی ــرک ک ــکورپیو را ت ــد. او اس ــه ده ــیقی ادام موس
ــه  ــش ادام ــه تحصیالت ــا ب ــت و در همان ج ــیقی پرداخ ــن موس نواخت
داد. بــا رفتــن بهــرام ســعیدی، شــیدرخ محقــق کــه در گــروه »مامیــز«19 
گیتــار مــی زد، بــه اســکورپیو پیوســت. آنهــا گیتاریســت دیگــری بــه 
نــام بیــژن علیمحمــدی را وارد گــروه کردنــد. عینــی و امیــن سلماســی 
ــن  ــد. در همی ــه ســمت راک ببرن ــال ب ــد گــروه را کام ــم گرفتن تصمی
ــده  ــد. آوردن نوازن ــدا ش ــروه ج ــز از گ ــت نی ــک آرکون ــال اری ح
دیگــری بــرای پرکاشــن مشــکل گــروه را حــل نکــرد. نوازنــده جدیــد 
نمی توانســت جــای اریــک سیاهپوســت را بگیــرد کــه طــی چهار ســال 
بــا گــروه هماهنــگ شــده بــود. آنهــا یکی دو ســالی بــا همیــن وضعیت 
ــود.  ــراد نب ــن اف ــن ای ــا مشــکل فقــط رفت ــد. ام ــش رفتن ــگان پی لنگ لن
شــاید رفتــن ایــن افــراد ناشــی از مشــکل بزرگ تــری بــود؛ موســیقی 

Mummies . ۱۹
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ــان  ــادی می ــابقه اقتص ــود و در مس ــیده ب ــه 1350 درخش ــاپ در ده پ
ــه راک  ــت ب ــده نمی توانس ــده و خوانن ــاپ و راک نوازن ــیقی پ موس
ــکوه  ــی داد. کیوانش ــواب نم ــر ج ــیقی دیگ ــازار موس ــد. ب ــادار بمان وف
ــازی کار  ــا و پولس ــه و تقاض ــث عرض ــد: »بح ــاره می گوی ــن ب در ای
اســت. پــاپ یــک موســیقی تجارتــی اســت، همــه جــای دنیــا. حــاال 
ممکــن اســت ســطحش فــرق کنــد. البتــه اســتقبال هــم می شــد، چــون 
پولســازی می کــرد. مثــال مــا تــوی کالب می زدیــم و شــبی 50 
ــبی  ــاپ ش ــه پ ــرای برنام ــی ب ــی می رفت ــی وقت ــم، ول ــان می گرفتی توم
ــدند.  ــیده ش ــا پاش ــل گروه ه ــن دلی ــه همی ــی. ب ــان می گرفت ــزار توم ه
خواننده هــا ایــن افــراد را جــذب خودشــان کردنــد. چــون بیشــتر کار 
ــن  ــرام امی ــه به ــه گفت ــد.«20 ب ــا می گرفتن ــتری طبع ــول بیش ــتند و پ داش
سلماســی در ســال 1354 گــروه بــه چنــد قســمت تقســیم شــد. عینــی 
نیــز پــس از بهــرام ســعیدی بــا ژاپنی هــا قــراردادی بســت و بــه توکیــو 
رفــت. بــا رفتــن او کار گــروه دیگــر تمــام شــده بود. اســکورپیو شــاید 
ــتند  ــای آن توانس ــه اعض ــود ک ــی ب ــن گروه های ــی از کم نظیرتری یک
ــای  ــیقی گروه ه ــرای موس ــه اج ــد و ب ــم کار کنن ــا ه ــال ب ــار س چه
ــی  ــا زمان ــکورپیو ت ــن اس ــد: »ای ــعیدی می گوی ــد. س ــت بزنن راک دس
ــه  ــم ک ــم کار کردی ــا ه ــال ب ــار س ــران، چه ــودم ای ــده ب ــن مان ــه م ک
ــای  ــون بچه ه ــی اســت. چ ــود. خوش شانس ــادر ب ــیار ن ــدت بس ــن م ای

۲۰  . به نقل از فیلم اسکورپیو، همان.
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ــد.«21  ــدر دوام نمی آوردن ــن ق ــه باندهــا ای ــد. بقی ــا آدم حســابی بودن م
کیوانشــکوه بــه عنــوان یــک تجربــه تمــام شــده بــه گذشــته کاریــش 
نــگاه می کنــد و می گویــد: »یــک دوره تاریخــی بــود بــرای تاریخــی. 
ــه  ــد هــم حتمــا داشــته. چــون مجموع ــود. چیزهــای ب ــه ب یــک تجرب
ــعی  ــا س ــی م ــت. منته ــوب اس ــد و خ ــای ب ــن چیزه ــا همی ــی ی زندگ
کردیــم خوب هایــش را یــاد بگیریــم، کمتــر ســراغ بدهایــش رفتیــم. 

ــه.«22 ــم البت ــر می کن فک

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 کالب هــا بزننــد و برقصنــد و 
خــوش بگذراننــد؟ یــا بخشــی از جامعــه مــدرن بودنــد کــه پیشــگامان 
ــردی می خواســتند و از دســت  ــد؛ آزادی ف ــازه شــده بودن ــات ت اتفاق
ــد و کوره راه هــای ســنگالخ را صــاف  ــی خســته شــده بودن نســل قبل
ــد تــا نســل های بعــدی بیاینــد و موســیقی جدیــد و فرهنــگ  می کردن
تــازه ای را ایجــاد کننــد؟ بــه نظــر می رســد به راحتــی بــه پاســخ 

۲۱  . همان.

۲۲  . همان.



175

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

مناســب نخواهیــم رســید. اگــر فــرض کنیــم کــه ایــن گروه هــا بچــه 
پولدارهایــی متفــاوت بــا فضــای عمومــی جامعــه بودنــد، بایــد بپذیریم 
ــیک،  ــیقی کالس ــاپ، موس ــیقی پ ــاره موس ــتدالل درب ــن اس ــه همی ک
موســیقی ســنتی، هنرهــای مــدرن، ســینمای روشــنفکرانه و همــه 

ــد.  ــدق می کن ــم ص ــی ه ــانه های گروه رس

محســن مخملبــاف کــه زمانــی به شــدت مذهبــی بــود در مصاحبــه ای 
بــا ماهنامــه ســینمایی فیلــم گفتــه بــود، وقتــی قبــل از انقــالب از جلــوی 
ــیقی  ــدای موس ــا ص ــم ت ــم را می گرفت ــتم، گوش های ــینما می گذش س
را نشــنوم. او پــس از انقــالب ایــران نخســت بــه ســاختن فیلم هایــی بــا 
موضوعــات مذهبــی پرداخــت و کوشــید تــا موضوعاتــی ماننــد معجزه 
ــه نصــوح  ــه را در فیلم هــای توب ــا توب را در فیلــم دو چشــم بی ســو و ی
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 
ــنت گرایی  ــه س ــبت ب ــدرن را نس ــگاه م ــت و ن ــص رف ــینمای خال س

پیشــین خــود ترجیــح داد. 

از یــاد نمی بریــم کــه در دهــه 1350 تلویزیــون ایــران کــه از غنی تریــن 
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ــواع  ــری و ان ــوب تصوی ــار خ ــش آث ــیایی در نمای ــای آس تلویزیون ه
موســیقی بــود، توســط بخــش مهمــی از مــردم مذهبــی کشــور ممنــوع 
ــه فقــط  شــمرده می شــد. موســیقی پــاپ و راک و حتــی ســنتی نیــز ن
توســط مــردم مذهبــی، بلکــه توســط روشــنفکران چــپ نیــز غربــی و 
ــه  ــاد ک ــز صی ــل پروی ــرادی مث ــی اف ــدند. حت ــی می ش ــی تلق بورژوای
خودشــان در تلویزیــون ملــی ایــران کار می کردنــد، وقتــی بــه نقــد آن 
می پرداختنــد، آن را رســانه نوکیســه ها و غرب زده هــا می دانســتند 
ــاری ماننــد مجموعــه بســیار تاثیرگــذار و عامــه پســند صمــد  و در آث
درســتی و راســتی را نــزد روســتائیان پاکــدل جســت وجو می کردنــد، 
یعنــی همان هــا 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. 

ــیقی  ــه 1340 و 1350 را موس ــیقی راک ده ــر موس ــو اگ ــک س از ی
ــل  ــن دلی ــه همی ــم و ب ــد بدانی ــورژوای ثروتمن ــی ب ــای اجتماع گروه ه
ــای  ــانه های دنی ــا و رس ــب پدیده ه ــکار اغل ــه ان ــم، ب ــکار کنی آن را ان
مــدرن می رســیم و ایــن بــه معنــای نفــی هــر نــوع نــگاه مــدرن اســت و 
از ســوی دیگــر بــه یــاد بیاوریــم کــه همــان ســینمای نخبه گــرای قبــل 
ــی و  ــی و شــهیدثالث و تقوای ــای مهرجوی ــا فیلم ه ــران ب از انقــالب ای
ــی  ــدرن تناول ــازی م ــز و مجسمه س ــدرن ممی ــک م ــا گرافی ــی ی بیضای
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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 
ــد و  ــران ش ــه 1360 ای ــدرن ده ــند م ــینمای عامه پس ــان س 1350، هم
موســیقی راک اســکورپیو و فرهــاد و کــورش یغمایــی همان موســیقی 
شــد کــه در دهــه 1380 توســط نامجــو و کیوســک و اوهــام و ده هــا 
گــروه موســیقی راک ایرانــی بــه محبوب تریــن موســیقی جوان پســند 

در ســطحی گســترده تبدیــل شــد. 

ــوان  ــه عن ــک را ب ــروه کیوس ــه 1380 گ ــه در ده ــبحانی ک آرش س
گذاشــت،  بنیــاد  راک  موســیقی  گروه هــای  فعال تریــن  از  یکــی 
ــران  ــد ای ــیقی راک جدی ــتاز موس ــه 1340 را پیش ــیقی راک ده موس
می دانــد، او می گویــد: »مــن فکــر می کنــم وجــود افــرادی مثــل 
ــد و  ــل بودن ــل قب ــه از نس ــق ک ــیدرخ محق ــکوه و ش ــن اهللا کیوانش عی
تجربه هایشــان را بــه نســل بعــد موزیســین ها بــدون هیــچ چشمداشــتی 
ــود. بعــد گــروه اوهــام، شــهریار  ــی تاثیرگــذار ب ــد، خیل منتقــل کردن
مســرور و موزیســین هایی مثــل رامیــن بهنــا ایــن تجربیــات را در 
ــه  ــد و فروشــگاه بتهــوون چمــن آرا و بقی کارهایشــان منعکــس کردن
کســانی کــه در عرصه هــای دیگــر موســیقی از ضبــط تــا پخــش 
ــا خــود  ــد.«23 ام ــد، ایــن حرکــت را توســعه دادن دســت اندر کار بودن
ــه  ــبحانی ب ــط س ــه توس ــکوه ک ــی و کیوانش ــن سلماس ــعیدی و امی س

۲۳  . گفت وگوی نویسنده با آرش سبحانی در کتاب کیوسک
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ــان  ــه گذشته ش ــد ب ــی تردی ــا کم ــوند، ب ــی می ش ــتاز تلق ــوان پیش عن
نــگاه می کننــد. 

بهــرام ســعیدی می گویــد: »یادتــان نــرود ایــن نوآوری هــا وقتــی 
اتفــاق می افتــد در ســطح وســیع اتفــاق نمی افتــاد. ایــن موســیقی کــه 
ــم و دنباله روهایــی کــه داشــتیم و ایــن کالب هایــی کــه  مــن می گوی
ــی  ــن سلماس ــرام امی ــود.«24 به ــهر ب ــمال ش ــه در ش ــرم هم ــم می ب اس
در  بودیــم  شــاهد  »مــا خودمــان  می گویــد:  کمــی خوشــبینانه تر 
نایــت کالب هــا، تــوی کنســرت ها، افــراد بــا ســنین مختلــف شــرکت 
می کردنــد و از ایــن نــوع موســیقی لــذت می بردنــد.«25 بهــرام ســعیدی 
فضــا را بیشــتر بــاز می کنــد و می گویــد: »بیشــترین مخاطبــان مــا طبقــه 
ــود  ــاله ب ــیزده س ــن دوازده س ــنونده ها مابی ــی ش ــد. یعن ــر بودن تین ایج
تــا 30 ســاله؛ زیــاد هــم بودنــد. رویدادهــای فرهنگــی زیــادی اتفــاق 
می افتــاد. مــا هــم شــرکت می کردیــم. مثــال وقتــی نفــت گــران شــد، 
یکدفعــه همــه جــا بــزن و بکــوب بــود و مــا چــون معــروف بودیــم مــا 
ــرف و آن  ــن ط ــارک و ای ــهر و خ ــادان و خرمش ــه آب ــد ب را می بردن
ــاد در  ــزرگ اتفــاق افت ــود کــه یــک کنســرت ب طــرف. بعــد از آن ب
منظریــه. ســه شــبانه روز بــود و همــه خواننده هــای معــروف بودنــد. از 
گوگــوش تــا همــه آمدنــد. از صبــح تــا شــب موســیقی اجــرا می شــد 

۲۴  . به نقل از فیلم اسکورپیو، همان.
۲۵  . همان.
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کــه مــا هــم در آنجــا شــرکت کردیــم.«26

ــس از  ــرادرز کــه پ ــران خاشــع، عضــو گــروه ســون ســول ب ــا کام ام
ــت و در  ــا رف ــه ایتالی ــای راک، ب ــت در گروه ه ــدت کوتاهــی فعالی م
آنجــا موســیقی علمــی خوانــد و بــه کار موســیقی کالســیک پرداخت، 
ــه نظــر دیگــری دارد: »موقعــی  ــو زمان ــا رادی در گفت وگــوی خــود ب
کــه در ایــران بــودم بــه خاطر شــرایط شــخصی خــودم، کشــش زیادی 
بــه طــرف موســیقی کالســیک غربــی و کال موســیقی غربــی داشــتم و 
ــوع اجــرا و آن طــوری  ــه خاطــر ن ــی ب حــس می کــردم موســیقی ایران
کــه نشــان داده می شــد، یــک موســیقی نحیــف و یک صدایــی و 
بــه صورتــی عقب افتــاده اســت. یک ســری آدم با اســتعداد بودیــم 
ــیقی  ــا موس ــن بچه ه ــر زمی ــم و در زی ــده بودی ــع ش ــم جم ــه دور ه ک
ــت  ــی دوس ــه خیل ــیقی هایی را ک ــن آن موس ــم. عی ــوش می کردی گ
داشــتیم و در ایــران ایــن نــوع موســیقی را خیلــی کــم می پســندیدند، 
مثــل موســیقی ری چارلــز و »آفریقایــی ـ آمریکایــی« آن زمــان،  کار 
می کردیــم. از ایــن کار مــا اســتقبال می شــد ولــی بــه هــر حــال کاری 
بــود کــه بــرای آن موقــع خــوب بــود امــا در آن زمــان از نظــر سیاســی 
ــرای خودمــان و  ــه نوعــی ب ــر طبیعــی داشــت . ب اجتماعــی، حالــت غی
بچه هــای بــورژوا و خارجی هــا در شــمال تهــران یــک »اروپــا« درســت 
کــرده بودیــم... موقعــی کــه آمــدم ایتالیــا، دیــدم بچه هایــی کــه آنجــا 

۲۶ . همان.



180

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــا  ــر از م ــی کمت ــزی کار، خیل ــک و تمی ــر تکنی ــد از نظ ــاز می زنن س
آمادگــی دارنــد. ولــی مــا ســعی می کردیــم کپــی کنیــم و صددرصــد 
ــم  ــه آمدی ــی ک ــن را موقع ــم ... ای ــه دهی ــل را ارائ ــن اص ــم عی بتوانی
اروپــا کشــف کردیــم. ســال 1968 در اروپــا اتفاقــات جدیــدی افتــاد. 
حتــی صحبــت از یــک انقــالب بــود. در آمریــکا در دانشــگاه برکلــی 
اتفاقــات زیــادی مثــاًل در اعتــراض بــه جنــگ ویتنــام افتــاد. بــرای مــا 
ایــن موســیقی نماینــده آزادی بــود کــه در ایــران نداشــتیم و احســاس 
می کردیــم بــا ایــن تیــپ موســیقی از نظــر فرهنگــی خیلــی بــه آن هــا 
نزدیــک هســتیم. ولــی از یــک طــرف هــم افــاده ای و متکبــر بودیــم ؛ 
ــر  ــای محلی ت ــه کاره ــی ک ــه آن های ــبت ب ــم نس ــر می کردی ــی فک یعن

ــم.«27 ــی می کنی ــی کار مهم ــد، خیل ــام می دهن انج

بــه نظــر نمی رســد به ســادگی بتــوان بــه پاســخی کامــل رســید؛ شــاید 
ــدی نیســت کــه بســیاری  ــن پاســخی وجــود نداشــته باشــد. تردی چنی
از دوســتداران موســیقی راک ایرانــی خــود را مدیــون اســکورپیو 
ــن  ــه ای ــت ک ــم نیس ــکی ه ــد و ش ــه می دانن ــای راک اولی و گروه ه
گروه هــا مثــل اغلــب پیشــتازان در هــر حــوزه ای در زمــان خودشــان 
ــای  ــه ج ــه ب ــدند ک ــی می ش ــی تلق ــا و غرب زده های ــا، تحفه ه نخبه ه
ــد از غــرب دســت  ــه تقلی ــراث بومی شــان، ب ــه فرهنــگ و می توجــه ب

۲۷  . گفت وگوی کامران خاشع با محمد تاج دولتی با عنوان «از موسیقی ایرانی به عنوان چرخ 
پنجم استفاده می کنم»، منتشر شده از رادیو زمانه (۹ دی ماه ۱۳۸۷).
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می زدنــد. امــا در هــر حــال بــه ایــن موضــوع بایــد پاســخ بدهیــم کــه 
آیــا غــرب و جنبش هــای مهــم فرهنگــی و هنــری آن حــرف مهمــی 

بــرای مــا نداشــت؟

کوچه های باریك و خونه های تاریك

ــای راک  ــای گروه ه ــن چهره ه ــه از مهم تری ــراد ک ــاد مه ــی فره وقت
بــود، شــروع بــه خوانــدن ترانه هــای فارســی کــرد، بســیاری از 
مخاطبــان راک بــه ســوی ایــن صــدای تــازه متمایــل شــدند. کم کــم 
ــای  ــی گروه ه ــه بازخوان ــط ب ــد فق ــح می دادن ــه ترجی ــی ک مخاطبان
از  را  راک  گروه هــای  صــدای  کننــد،  گــوش  راک  کالســیک 
ــر  ــرت هایی حاض ــنیدند و در کنس ــت ش ــای کاس ــا و نواره صفحه ه
ــم  ــد. کم ک ــزار می کردن ــی برگ ــدگان راک فارس ــه خوانن ــدند ک ش
ــه  ــه جمع ــد. صفح ــاز ش ــی آغ ــیقی راک ایران ــازه ای در موس دوره ت
ــه  ــهر توج ــی های ش ــه فروش ــه صفح ــت شیش ــاد پش ــبانه های فره و ش
بســیاری از معترضــان وضعیــت را بــه خــود جلــب می کــرد. او کــه در 
ترانــه اش جملــه »یــه عالــم نفــت توشــه« را تکــرار می کــرد و مــردم را 
ــا کوچه هــای باریــک و خانه هــای  بــه یــاد سیســتمی مینداخــت کــه ب
ــا نفــت می ســوزد، عمــرش ادامــه  ــه اتــکای چراغــی کــه ب تاریــک ب
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 
ــر ســقوط حکومــت را مــی داد.  را نشــان مــی داد؛ گویــی فرهــاد خب
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تصاویر فصل سوم

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

عین اهللا کیوانشکوه (عینی) نوازنده درامز گروه اسکورپیو  
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بهرون امین سلماسی، بهرام امین سلماسی، بهمن باشی

کلوب آملانی ها، گروه اسکورپیو رودرروی متاشاگران. 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 آملانی ها. عکس از فیلم اسکورپیو
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اجرای گروه اسکورپیو در کلوب آملانی ها. از راست: وانیک، سعیدی، اریک، بهرام 
امین سلماسی. عکس از فیلم اسکورپیو

گروه اسکورپیو در منظریه تهران سال ۱۳۵۳. عکس از فیلم اسکورپیو
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فصل چهارم
از راک کاور تا راک فارسی

همزمــان بــا افــول موســیقی ســنتی و حرکــت تسلســل وار آن در قواعــد 
خشــک و منســوخ و کســل کننده پیشــینیان، و ظهــور موســیقی پــاپ 
ــه  ــه منزل ــی ب ــوان ایران ــرای ج ــط ب ــه فق ــیقی راک ن ــق، موس کم رم
ســوار شــدن بــر موجــی جهانــی بــود، بلکــه بــه نوعــی نشــانه اعتــراض 
ــه وضــع موجــود موســیقی نیــز قلمــداد می شــد. موســیقی کــه قشــر  ب
جــوان، تحصیل کــرده و متجــدد آن دوره را از خــود رانــده بــود، 
حــاال در طفــل نــوزای موســیقی راک هــر آنچــه را کــه نیــاز داشــت 
می یافــت. گروه هــای نوپــای موســیقی راک نیــز بــا فهــم ایــن مطلــب 
در جــدا کــردن خــود از بدنــه موســیقی موجــود در ایــران کوشــیدند. 
عمــده فعالیــت ایــن گروه هــا معطــوف بــه کاور کــردن آثــار مطــرح 
ــه هــر باشــگاهی کــه می گذاشــتی، نــوای  راک جهانــی می شــد. پــا ب
آشــنای گروه هــای راک غربــی و بخصــوص بیتل هــا طنین انــداز 
بــود. از ســوی دیگــر کم کــم از ســوی گرداننــدگان کالب هــا و 
ــه گروه هــای درجــه  ــه ن هتل هــا، پــای گروه هــای پــاپ اروپایــی )البت
ــه و  ــان، فرانس ــا، یون ــتان، ایتالی ــورهای انگلس ــرح( از کش ــک و مط ی
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حتــی کشــوری آســیایی مثــل کــره، بــه ایــران بــاز شــد و همیــن امــر 
در تاثیرپذیــری صــرف گروه هــای راک ایرانــی از آثــار غربــی 
ــدن  ــی رســالت خــود را خوان ــای راک ایران ــود. گروه ه تاثیرگــذار ب
ترانه هــای بت هــای خــود می دانســتند و بازخوانــی مــو بــه مــوی آثــار 
ــه ســاخت و عرضــه راک فارســی و  ــی را ب گروه هــای مطــرح اروپای
ایرانــی شــده ترجیــح می دادنــد. مخاطــب نیــز همیــن را می پســندید و 
همراهشــان بــود. امــا یــک خصلــت دیگــر گروه هــای راک ایــن بــود 
ــازار  ــا ب ــی داشــتند، ام ــازار نســبتا خوب کــه اگــر چــه در دهــه 1340 ب
مصــرف عمومــی، صفحــه، جمعیــت فــراوان کنســرت ها و ســفرهای 
فــراوان را نداشــتند. شــمار کمــی بچــه پولــدار و روشــنفکر و دانشــجو 
از ایــن موســیقی اســتقبال می کــرد، امــا بــازار موســیقی پــاپ پرفــروش 
ــن  ــت بهتری ــل تربی ــای راک، مح ــب گروه ه ــن رو اغل ــود. از همی ب
ــد. کســانی کــه شــاید  خواننــدگان و نوازنــدگان موســیقی پــاپ بودن
ــوان  ــه عن ــدن ب ــا شــناخته ش ــاپ ی ــای پ ــه گروه ه ــن ب ــس از رفت ــا پ ت
ــه  ــیقی راک عالق ــه موس ــوز ب ــور هن ــاپ کش ــه اول پ ــده درج خوانن

ــد.  ــدی می گرفتن ــتند و آن را ج داش

گربه های سیاه، گربه های ایرانی

ــه  ــی ک ــان زمان ــی هم ــرداد 1332 رخ داد، یعن ــای 28 م ــی کودت وقت



189

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

دکــه کتابفروشــی کریــم چمــن آرا را آتــش زدنــد و او را بــه زنــدان 
بردنــد، ســرهنگ محمــد درمبخــش از ارتــش بیــرون آمــد تــا بــه جای 
ــد،  ــوی در جــدال بودن ــا حکومــت پهل ــی کــه ب ــا مخالفان ــدن ب جنگی
فیلــم تبلیغاتــی ملــی میهنــی بســازد. او در فیلــم میهن پرســت بــه تشــویق 
احساســات ملــی میهنــی پرداختــه بــود. فیلــم کــه در اســتودیوی ارتــش 
و بــا کمــک ارتــش ســاخته شــده بــود عــالوه بــر نمایــش عمومــی بــا 
ــچ  ــد. هی ــش داده ش ــم نمای ــا ه ــربازان در پادگان ه ــج س ــدف تهیی ه
وقــت معلــوم شــد کــه آیــا ایــن اقــدام درمبخــش یــک عمــل دولتــی 
ــی  ــارت و زندگ ــرای تج ــینما ب ــای س ــت از فض ــا او می خواس ــود ی ب
اســتفاده کنــد. قصــد او هرچــه بــود، بعــدا بــه واردات فیلم هــای 
ــک  ــت. ی ــینما پرداخ ــه ای در س ــه کار حرف ــی روی آورد و ب خارج
ســال بعــد، یعنــی زمانــی کــه کریــم چمــن آرا صفحــه فروشــی خودش 
را بــرای فــرار از دردســرهای سیاســی کتابفروشــی روشــنفکری دائــر 
ــود کــه در  ــش ب ــن افســر ارت ــود، ســرهنگ گلســرخی دومی کــرده ب
ــن  ــی ســاخت. در ای ــام نقلعل ــه ن اســتودیوی ارتــش فیلمــی کمــدی ب
ــه  ــه ب ــرد ک ــازی می ک ــاالت را ب ــی بی مب ــش جوان ــری نق ــم تفک فیل
ــد  ــه او نمی دادن ــت ب ــت داش ــه دوس ــری را ک ــش دخت ــل بی نظمی دلی
)داســتان حســن کچــل( امــا ســربازی او را بــه شــخصیتی منظــم تبدیــل 
کــرد تــا بــه خواســت هایش برســد. شــخصیت کمــدی بازیگــر فیلــم 
ــادی  ــد زی ــن فوای ــربازی رفت ــه س ــان داد ک ــد و نش ــیاری را خندان بس
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دارد. 

ــود کــه  در همــان ســال ســرهنگ محمــد شــب پره ســومین ارتشــی ب
ــه  ــازی ب ــتودیوی فیلمس ــک اس ــاد ی ــا ایج ــد و ب ــرون آم ــش بی از ارت
ــرت  ــاخت. نص ــه را س ــروس دجل ــکال ع ــم موزی ــم« فیل ــام »ری فیل ن
اهللا محتشــم، کارگــردان فیلــم، از چهره هــای شــناخته شــده تئاتــر 
ــه  ــه ب ــود و البت ــکال ب ــوودی موزی ــای هالی ــر از فیلم ه ــم متاث ــود. فیل ب
گفتــه مســعود مهرابــی نویســنده کتــاب تاريــخ ســينماى ايــران فیلمــی 
ــای  ــره، پســربچه هفــت ســاله آق ــه1. شــهرام شــب پ ــف و بی مای ضعی
ــی کــه  ــازی می کــرد. در همیــن دوره، در حال ــم ب ــده، در فیل تهیه کنن
مرتضــی حنانــه آهنگســاز صاحب نــام و بــزرگ ایرانــی کــه هنــوز نــه 
ــش  ــم و اجــرای موســیقی نمای ــود، تنظی ــام ب ــه صاحــب ن ــزرگ و ن ب
نــزاع عزرائیــل و شــیطان را بــه کارگردانــی ســرهنگ محمــد شــب پره 
نوشــته بــود، حنانــه بــه پیشــنهاد شــب پره بــراي فیلــم تاریخــي بهلــول، 
ــک ســمفوني نوشــت کــه  ــي، 1336( ی ــل )صــادق بهرام ــه عاق ديوان
همــراه گروهــش در اســتودیو پــارس فیلــم آن را تنظیــم و اجــرا کــرد. 
ــراي فیلــم دیگــرش عــروس  ســرهنگ شــب پره از همیــن موســیقي ب
ــس از  ــه پ ــرد. حنان ــتفاده ک ــم، 1333( اس ــرت اهللا محتش ــه )نص دجل
ــول  ــم بهل ــت. فیل ــکان رف ــا و واتی ــه ایتالی ــي ب ــورس تحصیل ــن ب گرفت

۱ . مهرابی، مسعود. تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال ۱۳۵۷، چ ششم، تهران، ناشر: مولف، 
بهار ۱۳۷۰، ص ۶۷.
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ــال  ــول در س ــش بهل ــی در نق ــادق بهرام ــازی ص ــی و ب ــه کارگردان ب
ــود کــه در آن 18 قطعــه  ــکال ب ــری موزی ــم اث 1336 ســاخته شــد. فیل
موســیقی و نــه اجــرای رقــص قــرار داده شــده بــود. فخــری خــوروش 
ــری  ــم اث ــام داد. فیل ــم انج ــن فیل ــینمایی اش را در ای ــه س ــن تجرب اولی
اتراکســیون از کار درآمــد کــه بــه تقلیــد از فیلم هــای موزیــکال دهــه 
13950 آمریکایــی ســاخته شــده بــود. آنهــا بهتریــن و ارزان تریــن راه 
ــه  ــکال یافت ــری موزی ــینمای تئات ــص را در س ــیقی و رق ــه موس عرض

ــد، ماننــد »هیــچ تجارتــی مثــل نمایــش نیســت«2 بودن

 کــه عــالوه بــر ارائــه ده هــا موســیقی و رقــص، داســتانی را هــم 
ــرای همــه تاریــخ  می گفتنــد، همــان شــیوه ای کــه در ســینمای هنــد ب

ــد.  ــدگار ش ــینما مان آن س

می توانیــم چنیــن نتیجــه بگیریــم کــه محمــد شــب پره، تهیه کننــده فیلــم 
ــه ارتــش رفتــه بــود، فیلمنامه نویــس،  و نمایــش کــه نمی دانیــم چــرا ب
آهنگســاز، نوازنــده پیانــو و شــاعر برخــی از ترانه هــا، همــراه بــا 
ــا  ــم، ام ــش را نیافتی ــم نام ــت وجو کردی ــه جس ــر چ ــه ه ــرش ک همس
می دانیــم کــه معلــم موســیقی بــود، چهــار فرزنــد داشــتند بــه نام هــای 
شــهبال )1324(، شــهرام)1326( شــهناز و شــهنام. شــهبال شــب پره در 

۲ هیچ جتارتی مثل منایش نیست (There is no business Like show Business) ساخته والتر 
النگ، 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 خانــه ای اهــل موســیقی 
آغــاز کــرد. امــا شــهرام کــه اخالقــش بــا ســاز پــر شروشــوری بــه نــام 

درامــز جورتــر بــود، از 13 ســالگی بــه نواختــن درامــز پرداخــت.

ــیقی راک  ــده موس ــوان »پدرخوان ــه عن ــه ب ــب پره ک ــهبال ش ــاید ش ش
ایــران« عالقه منــد اســت و چــه بســا کــه ایــن عنــوان چنــدان هــم نابجــا 
ــی از  ــد و در یک ــتاده ش ــتان فرس ــه انگلس ــل ب ــرای تحصی ــد، ب نباش

ــد.3 ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــتان مش ــیقی انگلس ــکده های موس دانش

 او پــس از بازگشــت بــه ایــران گروهــی بــه نــام گربه هــای ســیاه )بلک 
ــد.  ــته می ش ــس« نوش ــالک کت ــال ها »ب ــا س ــه ت ــکیل داد ک ــز( تش کت
ــدارم،  ــه مــن در ایــن کــه ایــن گفته هــا واقعیــت دارد، تردیــدی ن البت
امــا اگــر بنــا باشــد کــه شــهبال شــب پره در ســال 1342 گــروه بلــک 
ــی  ــالگی، غیرمنطق ــن 18 س ــی در س ــد، یعن ــکیل داده باش ــز را تش کت
بــه نظــر می رســد کــه او قبــل از 18 ســالگی بــه انگلیــس رفتــه، درس 
ــه ایــران بازگشــته و چنیــن گروهــی تشــکیل داده باشــد.  ــده و ب خوان
ــه »پــاپ فــادر«  ــه گفتــه شــهبال شــب پره در تران ــرای اینکــه ب شــاید ب
ــاپ  ــدر پ ــت، او پ ــده اس ــم ش ــهبال، تقدی ــر ش ــودی، دخت ــه مل ــه ب ک
ایــران و آســیا باشــد، امــا قبــل از اینکــه ایــن پــدری اثبــات شــود بایــد 

ــود.  ــا ش ــی جابه ج ــده کم ــاد ش ــال های ی س

۳ ر.ک: ویکیپدیای فارسی ذیل کلیدواژه «شهبال شبپره»
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ــال  ــز را در س ــک کت ــروه بل ــب پره گ ــهبال ش ــه ش ــرض ک ــن ف ــا ای ب
1342 یــا چنــد ســال قبل و بعــد از آن این گروه را تشــکیل داده باشــد، 
ــک  ــاپ و راک و ی ــیقی پ ــای موس ــن گروه ه ــروه از مهم تری ــن گ ای
ــوده اســت. حتــی خواننــده بــزرگ و  مدرســه تربیــت پــاپ و راک ب
صاحب نامــی ماننــد فرهــاد مهــراد تــا ســال ها بــه عنــوان فرهــاد بلــک 
ــاپ  ــد حــوزه پ ــا امــروز بیــش از 40 هنرمن ــده می شــد و ت کتــس نامی
و راک مدتــی طوالنــی یــا کوتــاه از ایــن گــروه گذشــته اند، و همیــن 

بــرای بــه رســمیت شــناختن بلــک کتــز کافــی اســت. 

ــات  ــه پشــتوانه امکان ــه همــت شــهبال و شــهرام شــب پره و ب گــروه ب
پدرشــان تاســیس شــد. بســیاری از نام آوران امروز پاپ و راک ایران، 
کار خــود را بــا بلــک کتــز و در کابــاره کوچینــی آغــاز کردنــد. از آن 
جملــه می تــوان بــه فرهــاد مهــراد، شــهرام شــب پره، ابــی، افشــین و... 
اشــاره کــرد. ایــن گــروه بعدهــا تبدیــل بــه یــک برنــد شــد و فقــط بــا 
نــام شــهبال شــب پره بــه کار خــود ادامــه داد و بــا آنکــه تــا بــه امــروز 
ــر آن را  ــه دیگ ــت ک ــا سال هاس ــه داده، ام ــود ادام ــات خ ــه حی ــز ب نی

ــرد. ــدی ک ــاپ طبقه بن ــای پ ــزو گروه ه ــد ج بای

ــدود  ــود، در کل ح ــت خ ــال های فعالی ــه س ــی هم ــز در ط ــک کت بل
ــه همــراه  ــی ب ــرای مدت ــر کــدام فقــط ب 43 عضــو داشته اســت کــه ه
ــد  ــراد عبارتن ــن اف ــته اند. ای ــور داش ــروه حض ــب پره در گ ــهبال ش ش
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ــادات، محمــد اوشــل، فرهــاد مهــراد،  ــورج معیــن زاد، اســتیو آرن از ت
ــادی وگار،  ــاری، ه ــال غف ــی، جم ــی کفائ ــب پره، مرتض ــهرام ش ش
آلفــردو، ناصــر کام دار، منوچهــر اســالمی، حســن شــماعی زاده، ناصــر 
ــی، ناصــر چشــم آذر، هامــون،  صــدری، حســین ســمیعیان، احمــد، اب
ــادری، آندرانیــک، هوشــنگ شــاهوردی،  ــژن ق ــی، بی مصطفــی کفائ
شــاماایتا، مهــداد زند، شــهداد زنــد، دیویــد بتســامو، پیروز پاینــده زاده، 
یونــس لهلــو، کامــران، هومــن، رامیــن زکا، پییــر نقلــی، برنــت فیشــر، 
ــار احمــدزاده،  ــم، کامی ــان، حکی ــرت آواکی ــان، گیلب شــوبرت آواکی

ســامی بیگــی و ادی. 

ــاپ و آنهــا کــه  ــام موســیقی پ ــی اگــر اســامی آدم هــای صاحب ن یعن
ــد لحــاظ نکنیــم، افــراد مهــم  پــس از انقــالب در ایــن گــروه خواندن
موســیقی راک و پــاپ در ســال های قبــل از انقــالب بلــک کتــز، 
ــر  ــی، ناص ــماعی زاده، اب ــن ش ــب پره، حس ــهرام ش ــهبال و ش ــامل ش ش
ــد شــد و  چشــم آذر، آندرانیــک آســاطوریان و فرهــاد مهــراد خواهن

ــن خــودش شناســنامه مهمــی اســت.  ای

گــروه بلــک کتــز کــه قبل از انقــالب ترانــه »آچیلی پــوم« را بــا صدای 
شــهرام و »مارســال« را عرضــه کــرده در کنســرت های مختلــف خــود 
ــی از گروه هــای راک  ــل از انقــالب ترانه هــای فراوان در ســال های قب
را بازخوانــی کــرده اســت. در حقیقــت، شــناخته شــدن گــروه و کار 
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ــردد.  ــالب بازمی گ ــس از انق ــه پ ــک ده ــه ی ــا ب ــان آنه ــیار درخش بس
پانــزده ســالی از انقــالب گذشــته بــود کــه شــهبال شــب پره در 
ترانــه ای خــودش را پــدر پــاپ ایــران و آســیا خوانــد. مجموعــه 
ــاد شمســی  ــز در ســال های دهــه هفت ــی کــه گــروه بلــک کت ترانه های
ــه  ــیاه و چ ــای س ــه گربه ه ــه چ ــی داد ک ــان م ــو نش ــد، از یک س خوان
ــی را داشــتند کــه صــدای  ــن توانای ــی ای ــای راک ایران ســایر گروه ه
فارســی را چــه بــه موســیقی راک و چــه راک انــد رول بکشــانند. آیــا 
در آن ســال ها هنــوز بلــک کتــز و بســیاری گروه هــای 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 شب پره

ــاپ  ــه پ ــدم قص ــتم می خون ــادر/ داش ــاپ ف ــت/ پ ــز آل رای ــا/ دت هاه
ــدم از  ــاده رو/ می خون ــاف و س ــش ص ــه زحمتک ــرد خوب ــادر رو/ م ف
ــاه عبدالعظیم/  ــون و ش ــم و کاش ــهر ق ــم/ از ش ــرون قدی ــرون و ته ای
اســفالت نبــود خیابونــا خاکــی بــود/ درشــکه و گاری جــای تاکســی 
ــش ده  ــرن دودی بلیت ــود/ ت ــاهی ب ــودش آب ش ــی نب ــود/ لوله کش ب
شــاهی بــود/ روضه خــون از آوازه خــون شــاکی بــود/ موزیــک جــزو 
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ــود/ هــه هــه/  ــا بچــه ب ــود/ پــاپ فــادر اون وقت سوروســات تریاکــی ب
ــود ــه ب ــه مدرس ــن ب ــر از رفت کوچیک ت

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

ــود/  ــاغ ب ــه ب ــردم کوچ ــاب دل م ــود/ ب ــه داغ ب ــنتی داغ ــک س میوزی
ــون  ــایی/ کارش ــی کس ــهناز، ن ــار ش ــاری/ ت ــی و به ــدی، یاحق تجوی
کالســیک و عالــی بــود/ امــا جــای راک انــد رول حیــف خالــی بــود.

ســال ها گذشــت دوران عــوض شــد/ دور پــوران شــکوری و دلکــش 
ــب و  ــه قل ــد/ از ت ــگل می خون ــود و خوش ــگل ب ــوران خوش ــد/ پ ش
جــون و دل می خونــد/ بیــا کــه بریــم بــه مــزار مــال ممــد جــان/ ســیر 
ــو برنامــه  ــو رادی ــه زار/ ت ــر جــان/ ســیر گل الل ــا دلب ــا م ــه زار ب گل الل
ــرا/  ــده و حمی ــه، های ــود/ اله ــا ب ــده دل ه ــتی خوانن ــود/ مهس ــا ب گله
ــرده ز  ــرگ خــزان/ پژم ــدم ب ــه رهــی دی ــود/ ب ــا ب ــان، گلپ ــه، بن مرضی
بیــداد زمــان/ کــز شــاخه جــدا بــود/ کارشــون راســتی راســتی عالــی 

ــود ــی ب ــد رول حیــف خال ــود/ امــا جــای راک ان ب

ــی  ــه گل نراق ــوس مثل ــرا بب ــود/ م ــی ب جمشــید شــیبانی پیشــتر از الباق
بــود/ یــواش یــواش اســم گیتــار اومــد/ بــاس و ارگ، جــاز و ســیتار 



197

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــری و  ــوم بیگل ــود/ دور مرح ــن ب ــا دور دور ویگ ــد از اون ــد/ بع اوم
ــاز  ــلطان ج ــا/ س ــب و بی همت ــوب و بی رقی ــود/ محب ــورن ب زری و س
ــم  ــر می شــه/ گل نســا جون ــا ت ــه زمین ــارون بارون ــود/ ب فقــط ویگــن ب
ــه  ــش واس ــود/ خوندن ــارف ب ــا ع ــلطان قلب ه ــه/ س ــر می ش کارا بهت
ــد  ــی داد/ نوی ــق م ــوی عش ــد ب ــه می خون ــی ک ــود/ هرچ ــق ب دل عاش
دوســتی و ســازش مــی داد/ وقتــی می گــن بــه آدم دنیــا فقــط دو 
ــر و  ــون محش ــدا/ کارش ــدا ای خ ــوزه ای خ ــش می س روزه/ آدم دل

ــود ــی ب ــف خال ــد رول حی ــا جــای راک ان ــود/ ام ــی ب عال

ــوزی  ــوی س ــدی ش ــه بع ــار/ جمیل ــازی افش ــی، ن ــی، نل ــش، گیت رام
یاشــار/ کافــه، کابــاره همــه شــلوغ بــود/ شــوی صابــر آتشــین و 
گوگــوش بــود/ تــو از شــهر غریــب بی نشــونی اومــدی/ تــو بــا اســب 
ــوم/ دت از رایــت/  ــوم چیلــی ب ــوم ب ــوم ب ــی اومــدی/ ب ســفید مهربون
ــوش،  ــوان، داری ــن/ کی ــی، فرزی ــب پره، اب ــهرام ش ــو/ ش ــر وی گ هی
افشــین/ داریــوش می خونــد 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 

ــود ــی ب رول حیــف خال

راک انــد رول همــه جــای دنیــا بــود/ هــر جایــی جــز تــوی آســیا بــود/ 
الویــس تــو آمریــکا بــت جوونــا بــود/ تــو اروپــا حــرف بیتل هــا بــود/ 
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پــس تــو آســیا نوبــت کیــا بــود؟/ نوبــت گربــه ســیاها بــود؟

داد مــی زدن 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/ گربه هــا مــی زدن و شــور و 
حالــی بــود/ ســالی مثــه اون ســاال عالــی نبــود/ چــون جــای راک انــد 

ــود ! ــی نب رول دیگــه خال

ربلز، شورشی های بی دلیل

گــروه ربلــز یــا شورشــی ها را شــهرام شــب پره در ســال 1346 تشــکیل 
داد، زمانــی کــه 17 ســاله بــود. در آغــاز تشــکیل گــروه ابراهیــم 
حامــدی )ابــی( و ســیاوش قمیشــی در گــروه بودنــد، پــس از آن افــراد 
ــا  ــاد ب ــی، ادی و فرج ــون جالل ــی، همای ــز معین ــد کامبی ــری مانن دیگ
گــروه همــکاری کردنــد. علــت انتخــاب نــام ربلــز یــا شورشــی ها بــه 
»گریــز شــورش وار« آن بــرای فاصلــه گرفتــن از موســیقی ســنتی ایــران 
ــد  ــبک راک ان ــز در س ــای ربل ــب آهنگ ه ــا اغل ــاره دارد. تقریب اش

رول ســاخته شــده اســت. 

گــروه شورشــی ها یــا ربلــز واکنشــی بــه شــیوه رولینــگ اســتونز بــود، 
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علیــه موســیقی ســنتی ایرانــی. آنهــا جوانانــی بودنــد کــه می کوشــیدند 
تــا بــا ایــن شــیوه موســیقی علیــه وضــع کهــن اعتــراض کننــد. شــیوه ای 
ــود  ــه موســیقی راک نزدیــک ب ــد، ب ــه بودن ــان در پیــش گرفت کــه آن
ــا را طــی  ــی آمریــکا و اروپ ــا ســرعتی باورنکردن کــه در آن روزهــا ب
ــز  ــیقی ربل ــود. موس ــده ب ــار ش ــازه آن دی ــل ت ــان نس ــود و زب ــرده ب ک
بــرای نســل امــروز ایــران باورنکردنــی اســت. آنهــا ترانه هــای دســت 
ــان  ــیقی آن ــنونده موس ــد و ش ــرا می کردن ــز«4 را اج ــان ربل اول »ایندی
تردیــد نمی کنــد کــه ایــن اجراهــای بازخوانــی شــده )کاور( بی نظیــر 
اســت. کار گــروه در اجــرای گیتــار، درامــز و بازخوانــی ترانه هــا در 
دهــه 1960 و 1970 خــوب اســت. ایــن گــروه حداقــل ســه خواننــده 
بــزرگ پــاپ و راک ســال های بعــد را بــه دوســتداران موســیقی ایــران 
ــوب  ــره محب ــان چه ــان زم ــد: شــهرام شــب پره کــه هم ــی کردن معرف
پــاپ بــود، ســیاوش قمیشــی کــه پــس از یــک دوره فتــرت و گریــز 
ــی  ــای اصل ــه از چهره ه ــی( ک ــدی )اب ــم حام ــد و ابراهی ــوب ش محب
موســیقی پــاپ ایــران از همــان اولیــن اجرایــش تــا امــروز اســت. آن 
روزهــا کــه افســانه های زرد در حــول و حــوش موســیقی راک و 
ــا  ــز ب ــه می شــد اعضــای گــروه ربل پــاپ فــروان ســاخته می شــد، گفت
یــک کادیــالک مشــکی روبــاز کــه ســقفش جمــع می شــد، در تهــران 
ــی ها  ــا شورش ــز ی ــروه ربل ــد. از گ ــی را می گذراندن ــای خوش لحظه ه

Indian Rebels ۴
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چنــد آلبــوم باقــی مانــده اســت: اينديــان ربلــز و آلبوم هــای دیگــری 
ــز در ســال 1967  ــم. اعضــای گــروه ربل ــا نشــانه ای از آن نیافتی کــه م
شــامل ســیاوش قمیشــی )کیبــورد(، شــهرام شــب پره )درامــز(، کامبیــز 
معینــی )گیتــار(، ادی، همایــون جمالــی و فرجــاد بودنــد. گــروه 
ــیاوش  ــد. س ــرا می کردن ــه اج ــو برنام ــل ق ــون کالب و مت ــز در نپت ربل
قمیشــی می گویــد: »آن روزهــا گــروه ربلــز را داشــتیم مــن و شــهرام 
ــار در  ــک ب ــم. ی ــی بودی ــون جمال ــی و همای ــز معین ــب پره، کامبی ش
ــم.  ــم و زدی ــر خواندی ــزار نف ــت ه ــرای هف ــاه ب ــا ش ــالن محمدرض س

روزهــای خوبــی بــود.«5

جــوان  »شورشــی ها«ی  ایــن  نیمه تمــام  داســتان  مهم تریــن  شــاید 
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 
ــه  ــد ک ــاری را می کردن ــان رفت ــتند هم ــا داش ــود، آنه ــو ب ــی ن طرح
ــت،  ــه اس ــث گفت ــوان ثال ــه اخ ــنگی ک ــر س ــوی دیگ ــنتی ها در س س
نســل  سرخوشــی  و  شــادی  اگــر  مدرن هــا  می کردنــد.  تکــرار 
ــود کــه وضــع موجــود  ــان ب ــن هــدف هم ــتند، ای ــوان را می خواس ج

۵ به نقل از گفتوگوی منتشر شده علی نظری با سیاوش قمیشی در وبالگ سیاوش قمیشی، تیر 
۷۷
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ــد  ــت زده بودن ــت دس ــه وضعی ــراض علی ــه اعت ــر ب ــت و اگ می خواس
ــش  ــه دنبال ــز ب ــود کــه موســیقی ســنتی نی ــراض همــان ب ــن اعت کــه ای
ــه ســوی اعتــراض رفــت.  ــود. ترانه هــای راک وقتــی فارســی شــد ب ب
اعتــراض بــه وضعــی کــه موجــود بــود. موســیقی ســنتی نیــز همــان را 
می خواســت، زیــرا گمــان می کــرد موســیقی تــازه بیانگــر نظــام تــازه 
اســت. گویــی شورشــیان هــر دو علیــه همدیگــر جــدال می کردنــد و 
ــو در جــای دیگــری  وضــع موجــود از هــر دو حمایــت می کــرد؛ دی

ــه ای نبــود. ــود، در جایــی کــه هیــچ آوایــی و هیــچ تران خفتــه ب

تكخال ها و اعجوبه ها

ــه  ــه ب ــی ک ــد. گروه های ــال بودن ــن دوره فع ــیاری در ای ــای بس گروه ه
ــی از موســیقی  ــا تلفیق ــد موســیقی راک ی ــه کار تولی ــص ب طــور خال
راک و پــاپ می پرداختنــد. براســاس اطالعاتــی کــه در دســت اســت، 
ــت  ــاپ فعالی ــا راک/ پ ــیقی راک ی ــوزه موس ــر در ح ــای زی گروه ه
می کردنــد: ارکســتر آلبــوم رنگــی، ارکســتر »ارویــن مــوره«6، ارکســتر 
ــتر  ــجویان، ارکس ــتر دانش ــکورپیو، ارکس ــروه اس ــز«7، گ ــران بوی »ته
ــز،  ــا، بلــک کت مــدرن »هویــک«8، ارکســتر مــدرن ویگــن، اعجوبه ه

Erwin Muret ۶
Tehran Boys ۷

Hovic ۸
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ــا،  ــا، جنجال ه ــنز«11، تکخال ه ــر«10، »پرش ــاس میک ــز«9، »پ ــگ بوی »بی
ربلــز، رنگین کمــان، زنگوله هــا، ســعید )دبیــری(، شــبح، طنیــن، 
»فرنــد«12، »فــالورز«13، گردبادهــا، گــروه شــش و هشــت، گــروه 
مقصــدی، گــروه »گلــدن رینــگ«14، گــروه لیتلــز و گــروه مهاجمیــن، 
گروه هایــی هســتند کــه از آنهــا صفحــات مختلفــی منتشــر شــده 
ــتند،  ــور داش ــزرگ راک حض ــی ب ــرت عموم ــد کنس ــت و در چن اس
جــز افــرادی ماننــد فرهــاد مهــراد، کــورش یغمایــی و فریــدون فروغــی 
کــه بــه طــور انفــرادی کار می کردنــد. در میــان ایــن گروه هــا بیــش از 
ــز و گلــدن  ــز، تکخال هــا، ربل همــه اســکورپیو، اعجوبه هــا، بلــک کت

ــد.  ــر بودن ــا فعال ت ــایر گروه ه ــگ از س رین

تكخال ها، برادران امین سلماسی

یکــی از ویژگی هــای گروه هــای راک و پــاپ و جــاز آن دوره، 
ــرای  ــی ب ــط گروه های ــیار توس ــت بس ــرف وق ــت و ص ــت، ظراف دق

Big Boys ۹
Pass Maker ۱۰

Persians ۱۱
Farand ۱۲

Flowers ۱۳
Golden Rings ۱۴
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ــا  ــن موضــوع باعــث می شــد ت ــود کــه همی ســاخت یــک موســیقی ب
ــود.  ــه ش ــان مواج ــتقبال مخاطب ــا اس ــاپ ب ــای راک و پ ــیقی نوپ موس
ــود. ایــن گــروه  یکــی از گروه هــای بســیار موفــق گــروه تکخال هــا ب
ــتونز را  ــگ اس ــای رولین ــرای ترانه ه ــه اج ــود ک ــی ب ــتین گروه نخس
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 تکخال هــا بودنــد. تکخال هــا از همــان آغــاز 
کار خــود را روی راک متمرکــز کردنــد و همیــن را ادامــه دادنــد. آنها 
در کنســرت های امجدیــه و تــاالر محمدرضــا شــاه شــرکت کردنــد. 
ــا از  ــروه تکخال ه ــده گ ــرا ش ــای اج ــا ترانه ه ــه باره ــای جمع صبح ه
رادیــو پخــش می شــد و مجله هــای مختلــف بخصــوص جوانــان 
ــه می نوشــت. گــروه تکخال هــا برخــالف بســیاری  ــاره آنهــا مقال درب
از گروه هــای راک و راک انــد رول کــه بــه جلــب توجه مخاطبانشــان 
ــه  ــر ب ــد بســیار ســنگین و موق ــادی داشــتند، ســعی می کردن ــه زی عالق
نظــر برســند. یکــی از اعضــای آنهــا در مصاحبــه بــا هفته نامــه ای 
ــازی را.«  ــک ب ــه دلق ــم، ن ــت داری ــک را دوس ــا موزی ــود: »م ــه ب گفت
ــد و  ــح می دادن ــا ترجی ــه بیتل ه ــتونز را ب ــگ اس ــای رولین ــا کاره آنه
ــد،  ــرا می کردن ــه اج ــب برنام ــر ش ــه ه ــا ک ــب گروه ه ــالف اغل برخ
ــرا  ــه اج ــی برنام ــکوی »دوزخ« آبعل ــه در دیس ــب های جمع ــط ش فق
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ــتونز  ــگ اس ــه از رولین ــی ک ــز ترانه های ــروه ج ــن گ ــد. از ای می کردن
ــارون  ــد »مســتم مســتم« و »ب ــه فارســی مانن ــد، دو ســه تران کاور کردن
ــا  ــده اســت. ایــن گــروه در دهــه 1350 ب ــا« مان ــر دری ــه« و »دخت بارون

ــه گــروه اســکورپیو از میــان رفــت.  رفتــن بهــرام امیــن سلماســی ب

اعجوبه ها، سرگردان میان پاپ و راک و شاید راک اند رول

ــد کــه ســرگردان  ــی بودن ــن گروه های گــروه اعجوبه هــا شــاید از اولی
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 
ــم  ــه در فیل ــن ک ــط ویگ ــا« توس ــور ماهی ه ــال ت ــوب »مث ــه محب تران
ــم  ــار دل ــود، و »ت ــی آرمــان اجــرا شــده ب ــه کارگردان ــا ب عــروس دري
ز هــم گسســته. . .« بــا شــعری از پرویــز وکیلــی و آهنگســازی پرویــز 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــو« م ــکار آه ــه »ش ــا تران ــد و ب ــرح ش ــدی مط مقص

گرفــت.  

ــم  ــه ه ــود ک ــا ب ــروه اعجوبه ه ــی گ ــده اصل ــراد خوانن ــید علیم جمش
ــی  ــه بازخوان ــی و فرانس ــای انگلیس ــان ه ــه زب ــیاری را ب ــای بس ترانه ه
ــد رول  ــبک راک، راک ان ــیاری را در س ــای بس ــم ترانه ه ــرد و ه ک
ــی«  ــدون ریاح ــامل »فری ــروه ش ــر گ ــای دیگ ــد. اعض ــاپ خوان و پ
)نوازنــده گیتــار(، هامــو آیوازیــان )گیتــار(، هــروس عبدالیــان )درامز( 
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و واروژ جــوادی )کیبــورد( بودنــد. تنظیــم آهنگ هــا گاه توســط 
هامــو آیوازیــان صــورت می گرفــت و گاه در عنــوان تنظیــم آهنــگ 
نــام فقــط گــروه اعجوبه هــا نوشــته می شــد. در تنظیــم ترانــه »تنهایــی« 
عمــاد رام همــکاری کــرده اســت. ترانه هایــی از گــروه را ماننــد 
ــی«،  ــای »تنهای ــی و ترانه ه ــان انگلیس ــه زب ــرلی« و »Beware« ب »ش
»عــروس دریــا«، »صورتگــر«، »در آســمان عشــق مــن« و »شــیک بــا من 
ــن مجموعــه  ــده اســت. مهــم  تری می رقصــی« جمشــید علیمــراد خوان
کارهــای اعجوبه هــا در ســال 1351 منتشــر شــده اســت و بــا توجــه بــه 
حضــور اعجوبه هــا در کنســرت امجدیــه در ســال 1346 احتمــاال ایــن 
ــه کار  ــا 1351 مشــغول ب ــه ســال های 1346 ت ــل در فاصل گــروه حداق

بــوده اســت. 

از میــان اعضــای گــروه اعجوبه هــا، فریــدون ریاحــی وارد ســینما شــد 
ــرد،  ــی ک ــررو را کارگردان ــاى پ ــق و زيب ــتوهاى عاش ــم پرس و دو فیل
ــرد.  ــازی ک ــم ب ــار فیل ــود و در چه ــردان ب ــتیار کارگ ــم دس در ده فیل
ــد و از  ــاپ خوان ــای پ ــت و ترانه ه ــکا رف ــه آمری ــراد ب ــید علیم جمش

ــا هیــچ اطالعــی در دســت نیســت. ســه عضــو دیگــر گــروه تقریب

گلدن رینگ، عارف عارف کیا

ــود  ــه 1340 و 1350 ب ــال ده ــای فع ــگ از گروه ه ــدن رین ــروه گل گ
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کــه بــه تولیــد موســیقی در ســبک های پــاپ و راک انــد رول و راک 
ــت و اجــرای تعــدادی  ــی فعالی ــد از مدت ــن گــروه بع می پرداخــت. ای
ترانــه کــه چنــدان بــا موفقیــت مواجــه نشــد، از میــان رفــت و اعضــای 
ــه آهنگســازی  ــاره ب ــد، دوب ــب آهنگســازانی جــوان بودن آن کــه اغل
ــار  ــدن رینــگ نشــان می دهــد کــه آث ــوم گل ــا آلب ــد. تنه روی آوردن
ــوان پانــک  ــه عن ــود کــه گاه ب ــه ای »گاراژ راک«15 ب ایــن گــروه گون
ــر از  ــروه متاث ــن گ ــت. ای ــده اس ــده ش ــم خوان ــصتی ه ــه ش راک ده
بیتل هــا دســت بــه انتشــار ترانه هایــی زد و کوشــید بــه تلفیقــی از 
موســیقی ســنتی ایــران و ملودی هــای رایــج در موســیقی انگلســتان و 

آمریــکای شــمالی برســد. 

ــه و  ــد تران ــه چن ــاب و محــدود ب ــا آنجــا کــه اطالعــات بســیار کمی ت
ــه دســت  جلــد چنــد صفحــه نشــان می دهــد کــه از طریــق اینترنــت ب
آمــده اســت، عــارف عــارف کیــا، خواننــده تــرک متولــد نمیــن16 کــه 
در ســال 1319 بــه 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 می کــرد، از همیــن رو بــه نظــر می رســد گلــدن رینــگ بیــن 
ســال های 1340 تــا 1345 یــا حداکثــر 1350 فعــال بــوده اســت. بعیــد 

Garage Rock . ۱۵
۱۶  از شهرستان های استان اردبیل
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ــته  ــود داش ــا وج ــادی از آنه ــای زی ــد از 1345 کاره ــه بع ــم ک می دان
باشــد. 

ــی داشــت  ــت فراوان ــود و محبوبی ــده گــروه ب جــز عــارف کــه خوانن
ــدی  ــود، جمشــید زن ــی ب ــن گــروه کاف ــه هــم ریخت ــرای ب ــن ب و همی
او همچنیــن  بــود.  تنظیم کننــده تقریبــا همــه آهنگ هــای گــروه 
خواننــده دوم گــروه بــود کــه ترانه هــای زیــادی را خوانــد. بــه گمــان 
ــد رول  ــه راک ان ــروه ک ــای گ ــب ترانه ه ــرای اغل ــدای او ب ــن ص م

ــت.  ــب تر اس ــیار مناس ــارف بس ــت، از ع اس

هیــچ  وکیلــی  پرویــز  و  عــدی  دبیــری،  ســعید  ترانه ســرایی های 
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 
ــود.  ــوط می ش ــقانه مرب ــه ای عاش ــش از رابط ــر پی ــر و دخت ــه پس رابط
چنــد شــعر فولکلــور مثــل »عمــو زنجیــر بــاف«، یــا ترانــه »بوشــو بوشــو 
تــره نخــوام« گیلکــی توســط گــروه اجــرا شــد کــه از قضــا بــه نظــرم 

ــت.  ــروه اس ــده گ ــاخته ش ــای س ــر از ترانه ه بهت

ــابقه ای  ــام و س ــود کــه جــز ن ــده دیگــر گــروه واروژ شــعبانی ب نوازن
ــورد  ــک م ــینمایی و ی ــای س ــرای فیلم ه ــگ ب ــد آهن ــاختن چن در س
نوازندگــی در فیلــم، چیــزی از او نیافتیــم. از دو نــام دیگــر نیــز یعنــی 
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ــم  ــط می دانی ــد، فق ــت نیام ــه دس ــی ب ــچ رد پای ــرز« هی ــی« و »فریب »یان
کــه آن دو نوازنــدگان گــروه گلــدن رینــگ بودنــد. نمی دانیــم 
عــارف کــه از ســال 1340 اولیــن ترانــه اش را در رادیــو ضبــط کــرده 
ــازار موســیقی شــده و در آن  اســت، پــس از فروپاشــی گــروه وارد ب
بــه عنــوان تک صــدای محبــوب معــروف شــده، یــا بــه دلیــل رفتــن او 
از گــروه، حلقــه طالیــی از دســت گــروه درآمــده و گسســت اتفــاق 

افتــاده اســت؟

ــارف در دوره کار او  ــای ع ــن ترانه ه ــیمان« از محبوب تری ــه »پش تران
در گلــدن رینــگ بــود. متــن ترانــه چنیــن اســت: 

ــود قلــب مــن در دســت او/ مثــل یــک بازیچــه  ــر ایــن چــرخ کب »زی
ــود ای داد/ بی هیاهــو بی صــدا مــا گشــتیم از هــم جــدا / او رفــت و  ب
آه ای خــدا فریــاد/ آه افســوس بیــن مــا پل هــای 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 

ــی.« ــو درس بی وفای ــم از ت ــن گرفت م

زنگوله ها، از راک تا پاپ

ــی  ــه نوع ــران ب ــاپ ای ــدگان راک و پ ــا و خوانن ــیاری از گروه ه بس
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سرنوشت شــان بــه پرویــز مقصــدی گــره خــورده اســت. از یــک ســو 
او را می تــوان معلــم و آموزش دهنــده انبوهــی از خوانندگانــی دانســت 
ــه  ــد و ســرانجام ب ــت می کردن کــه نخســت در گروه هــای راک فعالی
گروه هــای پــاپ رســیدند؛ گــروه شــش و هشــت او کــه شــامل افرادی 
ــک، ماســیس و  ــی، اونی ــوش اقبال ــدم، داری ــوان، افشــین مق ــد کی مانن
ــن  ــتند. ای ــدی هس ــون مقص ــود را مدی ــیقی خ ــب موس ــود، اغل ــی ب نل
ــه عنــوان  گــروه مدت هــا حــول محــور اونیــک می گشــت. اونیــک ب
ــده  ــناس ترین نوازن ــن و سرش ــاید بهتری ــن و ش ــده ماندولی ــک نوازن ی
حرفــه ای ماندولیــن ایــران، محــور گــروه قــرار گرفــت. همیــن گــروه 
بعدهــا بــا افــزوده شــدن ناصــر توســط منوچهــر ســخائی بــه تلویزیــون 
رفتنــد و برنامــه موفــق زنگوله هــا را ســاختند کــه در آن شــهیار قنبــری 

ــی می کــرد.  ــد را معرف ــدگان جدی خوانن

ــد ترانه شــان از آنهــا  ــام چن ــچ نشــانی جــز ن گــروه زنگوله هــا کــه هی
ــوروزی«،  ــک ن ــای »تبری ــود. ترانه ه ــال ب ــن دوره فع ــم، در همی نداری
از  »خورشــید آســمون«، »بهــارون«، »نقــش آرزو« و »اتــل متــل« 
ــورت  ــه ص ــروه ب ــن گ ــای ای ــت. ترانه ه ــروه زنگوله هاس ــای گ کاره
دســته جمعــی توســط جمــع خواننــدگان زن و مــرد اجــرا شــده اســت 
ــش  ــه »نق ــده زن تران ــی خوانن ــیوه ترانه خوان ــت. ش ــاد اس ــب ش و اغل
آرزو« کــه بــا موســیقی بدیعــی اجــرا می شــود، بســیار متفــاوت و ویــژه 



210

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

اســت. ترانــه »اتــل متــل« را هــم گــروه بــرای یــک آهنــگ جــاز بســیار 
ــان  ــه را نش ــیقی و تران ــان موس ــارض می ــه تع ــرد ک ــاب ک ــوی انتخ ق

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــری ص ــنگین و بی ثم ــعی س ــه س ــد و چ می ده

ــت«،  ــکوهی اس ــای باش ــق روی ــای »عش ــن« ترانه ه ــروه »مهاجمی از گ
ــده اســت.  ــه جــا مان »رقــص، رقــص، رقــص« و »ســرگردان« ب

ــود، دو  ــان اعجوبه هــا ب ــام »واروژ« کــه نامــش در می ــه ن خواننــده ای ب
ترانــه »افســرده« و »بــر مــزار« بــه زبان هــای فارســی و ارمنــی خوانــده 
اســت. فــرم ترانه هــا بیشــتر بــه پــاپ و موســیقی ارمنــی نزدیــک اســت. 

از گروهــی بــه نــام »گردبادهــا« ترانــه ای بــه نــام آهــوی فــراری توســط 
»ژوزف« خوانده شــده اســت.

از گــروه بیــگ بویــز بــا خواننــده ای بــه نــام »بهــزاد« کــه فقــط نامــش 
ــده اســت: »در فکــر تــو بــودم«،  ــه جــا مان ــه ب را می دانیــم، چهــار تران

»شــاهد غــم«، »گیســو ســیاه« و »ســاقی«.  

ــه  ــن تران ــده ای ــت، گوین ــده اس ــه مان ــز« دو تران ــران بوی ــروه »ته از گ
»اســداهللا پیمــان« و شــعر از فریــدون مشــیری اســت. فریــدون مشــیری 
همــان فریــدون مشــیری اســت کــه می شناســیمش و اســداهللا پیمــان که 
ــه موســیقی دکلمــه بســیار خشــنی کــرده  فقــط شــعری را بی توجــه ب
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 
ــاوور  ــه مــادر« همــان موســیقی »مامــا«ی شــارل آزن ــام »تقدیــم ب ــه ن ب
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 ترانــه ای آهنــگ معــروف 
ــای را  ــای ن ــاوروم نین ــای ی ــای ن ــای نینان ــی نان ــام هوپان ــا ن ــی ب یونان
ــیقی  ــت. موس ــده اس ــی برگردان ــه فارس ــوراس ب ــن ک ــرار همی ــا تک ب
همــان موســیقی فولــک یونانــی اســت کــه توســط ترک هــای ترکیــه 
ــی  ــت. همراه ــده اس ــده ش ــی خوان ــان ترک ــه زب ــز ب ــان نی و آذربایج
ــبیه  ــد، ش ــی می کنن ــاز همراه ــت و س ــا دس ــه ب ــروه ک ــت و گ جمعی
موســیقی یونانــی اســت. فــرم شــعر فارســی انتخــاب شــده کامــال در 
ــز اجــرا  ــب کالســیک و جــدی اســت. ژرژ ترانه هــای دیگــری نی قال
کــرده اســت کــه اغلــب بــا همــان صــدای شــبیه ویگــن اســت. ترانــه 
»بهــاره« او تــا حــدی از موســیقی آذربایجــان گرفتــه شــده و در کنــار 
ــم اســتفاده  ــی ه ــدرن از ســازهای ســنتی ایران اســتفاده از ســازهای م
ــه« ویگــن  ــه »دل دیوان ــه« او همــان تران ــه »دل دیوان کــرده اســت. تران
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ــدرت و  ــه همــان ق ــی صــدای او ب ــس و توانای اســت کــه گرچــه جن
ــاز  ــه ج ــن ب ــرای ویگ ــتر از اج ــت، بیش ــن اس ــدای ویگ ــفافیت ص ش
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 ترانه ســرایی آن فاصلــه زیــادی بــا کیفیــت و نــوع موســیقی 
داشــت، تــا آنجــا کــه در ترانــه »مســتم« صــدای خواننــده تقریبــا کامال 
ــه »ابجــد« کامــال موســیقی  ــل می شــود. تران ــا تبدی ــی بی معن ــه صدای ب
فارســی  راک  موســیقی  را  آن  می شــود  به راحتــی  و  اســت  راک 
شــده بــه حســاب آورد. اجــرای ترانــه ابجــد جــز ضعــف شــعر آن، از 
ترانــه مســتم خیلــی بهتــر اســت. خواننــدگان گــروه »داوود«، »ایــرج« 
و »حمیــد« صداهــای پختــه ای نداشــته و کامــال در خدمــت موســیقی 
ترانه خوانــی می کردنــد. ترانــه »دکتــر برنــارد« نیــز کــه توســط حمیــد 
اجــرا شــد بــه زبــان انگلیســی بــود و مشــکل آن ناپختگــی همــه چیــز 
ــه کار. امــا اجراهــای موســیقی  ــارس و تنظیــم ناپخت ــود: صداهــای ن ب
ــام گــروه اجــرا شــد،  ــه ن ــه »شــقایق« کــه ب ــا خــوب اســت. تران تقریب

موســیقی راک اســت. کار اجــرای موســیقی قابــل توجــه اســت.

گــروه پــاس میکــر دو ترانــه دارد کــه اولــی بــه نــام »دو کولــی«، تنظیم 
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عطــاءاهللا خــرم بــا شــعری از »اعالمــی« اســت و خواننــده گــروه بــه نــام 
»تاتــار« آن را می خوانــد؛ ترانــه داســتان آدم و حــوا را می گویــد. 
ــعری از  ــار ش ــت و تات ــده اس ــم ش ــک تنظی ــط اری ــر توس ــه دیگ تران
»ذوالفقــاری« را اجــرا می کنــد. همیــن آهنــگ بعدهــا توســط محمــد 
ــه  ــذاره« ب ــا ب ــه تنه ــه لحظ ــا رو ی ــه م ــه غص ــه »نمی ش ــا تران ــوری ب ن
ــم و اجــرای موســیقی و  ــه ســرایی، تنظی ــن شــکل در تران حرفه ای تری

اجــرای ترانــه تکــرار شــد. 

سعید دبیری؛ گروه «سعید»

ــم  ــه، ه ــعر گفت ــم ش ــه ه ــت ک ــاعرانی اس ــز از ش ــری نی ــعید دبی س
ــم در  ــوده و ه ــودش ب ــای خ ــده ترانه ه ــم خوانن ــاخته و ه ــگ س آهن
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 1329 در 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 
ــه آواز« )فریــدون فــرخ زاد(، »قلــک  نکــن« )گیتــی(، »آوازه خــوان ن
چشــات« )ســیمین غانــم(، »پــاک باختــه« و »غریبونــه« )افشــین مقــدم(، 
و »زمســتون« )افشــین، کیــوان و داریــوش( را بــرای خواننــدگان مطرح 
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ــدگان  ــن خوانن ــه ای ــا در کارنام ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــاخته ک ــاپ س پ
ــه ترجمــه ترانه هــای  ــه نظــر می رســد ب کاری مطــرح و مهــم اســت. ب
خارجــی چشــم داشــته و در برخــی مــوارد مثــل آوازه خــوان نــه آواز 
ــت او در  ــا فعالی ــوده اســت. ام ــی ب ــرخ زاد کار بســیار موفق مرحــوم ف
ــدودی  ــداد مع ــه تع ــتر ب ــد رول و راک بیش ــیقی راک ان ــوزه موس ح
ــرای گــروه خــودش  ــر ب ــا گلــدن رینــگ و دو ســه اث از کارهایــش ب
ــارک اهللا« او کــه  ــدر جــان ب ــه »حی )گــروه ســعید( بازمی گــردد. تران
ماننــد بســیاری از کارهــای جــاز و راک آن دوره به زندگی روســتایی 
ــم  ــق در مراس ــط عاش ــوق توس ــدن معش ــتان دزدی ــاره دارد؛ داس اش
ــی مــورد توجــه ســینمای روســتایی ســال های دهــه  عروســی. مضمون

  .1340

ترانــه بــا ریتمــی شــاد، اســتفاده از صداهــای تبدیــل بــه افکــت  شــده 
ــه راک  پــای اســب ها و خنده هــا و صــدای پرنــدگان و ریتمــی کــه ب

ــد: ــن می گوی ــدن رینــگ شــبیه اســت، چنی ــد رول هــای گل ان

ــدر  ــه نکــن/ حی ــاد/ فاطــی گری ــا فری ــدن ب ــوی ده/ می خون ــرا ت »دخت
داره میــاد./ حیــدر جــان باریــک اهللا، حیدرجــان باریــک اهللا... چشــم 
فاطــی یــه جــور/ زیــر تــور ســفید/ می خواســت بعله بگــه/ حیــدر از راه 
رســید/ حیــدر جــان باریــک اهللا، حیدرجــان باریــک اهللا... بــا شمشــیر 
ــدن/ فاطــی حــاال  ــر/ اهــل ده می خون ــه ب ــاد رو بســت ب و کمــر/ دوم
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بخنــد... عــروس رو بغــل کــرد/ پیش چشــم دوماد/ با اســب ســفیدش/ 
می تازونــد مثــل بــاد/ حیدرجــان باریــک اهللا، حیدرجــان باریــک اهللا... 
ــای  ــدن/ مرغ ــوا می خون ــو ه ــون/ ت ــو دل کهکش ــید/ ت ــتاره می رس س
آســمون/ کوکوکوکوکــو/ چــی بــود تــوی جــاده/ جاهــای سمشــون/ 
میومــد صــدای/ پاهــای اسباشــون/ حیدرجــان باریــک اهللا، حیدرجــان 

باریــک اهللا.«

ترانــه دیگــرش بــا عنــوان »یــار بــال« یــا نــام کامل تــرش »راســتی! اون 
ــای  ــه ترانه ه ــبیه هم ــش ش ــروز کم وبی ــاید ام ــه«، ش ــال یادتون ــار ب ی
نشــانه های  ولــی در حقیقــت  مهمانی هاســت،  رقــص  و  عروســی 
ترانه هــای پــاپ نســل بعــد را داشــت، ترانه هایــی کــه بعدهــا در 
ــه ســعید  ــوان و ناصــر بیــش از همــه آمــد. تران کارهــای افشــین و کی
ــی از نظــر  ــز جالب ــش از آنکــه چی ــال بی ــار ب ــری در حقیقــت در ی دبی
ــد  ــص راک ان ــزن و برق ــای ب ــادی ترانه ه ــادگی ع ــد، از س ــعر باش ش
رول برخــوردار اســت. ترانــه »آی دختــرا«ی او کــه مضمونــی کامــال 
متضــاد بــا حیدرجــان بــارک اهللا دارد، تفــاوت کاری اخالقــی عــارف 
را بــا ترانــه شــنگولی نشــان می دهــد 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 ترانه هــای عاشــقانه و سرخوشــی های 
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نامزدهــای خوشــبخت. تقریبــا اغلــب ترانه هــای عاشــقانه راک و 
ــد  ــای بع ــالف ترانه ه ــت برخ ــت. درس ــی اس ــن دوره اخالق ــاپ ای پ
از دهــه 1380 شمســی کــه عشــق را انــکار می کننــد. دو ترانــه دیگــر 
ســعید دبیــری کــه خــودش هــم آنهــا را اجــرا کــرده اســت، در خدمت 
موســیقی شــاد پــاپ هســتند؛ اشــعار بی معنــا و صرفــا کلمه هایــی بــرای 
خوانــدن هســتند. هــر کســی کــه »قلــک چشــات« او را شــنیده باشــد، 
بــاور نمی کنــد شــعر »مــوش و گربــه« را هم او ســروده باشــد. اشــعاری 
کــه در ســه چهــار مــورد واروژ یــا خــودش اجــرا کــرده اســت، تقریبــا 
ــروه  ــک گ ــتن ی ــه داش ــل ب ــاید می ــت. ش ــکال نیس ــدام بی اش ــچ ک هی
باعــث شــده اســت تــا در کارهــای فــردی او کارهایــش تــا ایــن حــد 

نــزول کنــد. 

آرتوش و دیگران، فراوان بودند

ــار  ــه در کن ــت ک ــی اس ــیقیدانان ارمن ــری از موس ــام دیگ ــوش ن آرت
مردمــان ارمنــی دیگــر جــز اینکــه در موســیقی فولکلــور، کالســیک 
ــر و  ــی موث ــاپ نقش ــیقی راک و پ ــتند، در موس ــش داش ــنتی نق و س
ویــژه داشــتند. آرتــوش در دو کارش در گــروه »پرشــنز« چــه در 
ــم  ــرایی و ه ــم در ترانه س ــیمان« ه ــه در »پش ــد« و چ ــو بلن ــه »گیس تران
ــژه انجــام داده اســت.  در ســاختن آهنــگ جــاز کاری متفــاوت و وی
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ــای  ــه توانایی ه ــم ب ــه بتوانی ــت ک ــده اس ــادی از او نمان ــای زی کاره
ــم.  ــران بپردازی ــد ای ــیقی جدی ــرش در موس کم نظی

گــروه »آلبــوم رنگــی« بــا تــک ترانــه ای بــه نــام »ســوز و ســاز« 
ــارف را در دوره  ــای ع ــوای ترانه ه ــال و ه ــان ح ــارف هم ــط ع توس
موســیقی های پــاپ او بــه یــاد مــی آورد، ایــن ترانــه بعدهــا توســط او 
بــا موســیقی نزدیــک بــه همــان کــه آهنگســاز آن »پرویــز مقصــدی« 

ــت. ــده اس ــرا ش ــی اج ــوم رنگ ــروه آلب ــط گ ــت، توس اس

جــز اینهــا، نــام ضیــاء را کــه امــروز بــه نــام آتابــای خوانــده می شــود 
ــته  ــت داش ــم دوس ــش می توانی ــی متفاوت ــاپ و محل ــای پ در تلفیق ه
ــی پرداخــت کــه بســیار  ــز جذاب ــه موســیقی طنزآمی ــه ارائ باشــیم. او ب

هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت. 

ــا کالم  ــی ب ــان موســیقی راک ایران ــه  می ــا رســیدن دهــه 1350 فاصل ب
ــرا  ــط کاور اج ــان فق ــا آن زم ــا ت ــن گروهه ــد. ای ــر ش ــی کمت فارس
می کردنــد یــا بــه ترجمــه مــو بــه مــو و ســوار کــردن ترانه هــای 
ســطحی بــر موســیقی مــدرن می پرداختنــد. هــم راکرهــا جــرات 
ــاد،  ــد فره ــد و مانن ــوزه راک برون ــه ح ــود ب ــه وج ــا هم ــا ب ــد ت کردن
کــورش یغمایــی و فریــدون فروغــی مفهــوم و شــکل موســیقی راک 
ــه فقــط توســط  و معنابخشــی و فــرم آن را چنــان عرضــه کننــد کــه ن
منتقــدان و مخاطبــان جــدی گرفتــه شــوند، بلکــه بــه معنــای اجتماعــی 
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موســیقی راک نزدیــک شــوند کــه موســیقی اعتــراض تلقــی می شــد. 
ــیقی اش  ــت کار موس ــم گرف ــش« تصمی ــی ک ــی »جان ــد زمان می گوین
ــدگان راک  ــب خوانن ــل اغل ــان مث ــا آن زم ــه ت ــد، او ک ــدی کن را ج
و بلــوز و کانتــری فقــط اشــعار آســمانی و تمثیلــی را می خوانــد، 
ــه  ــی ک ــد؛ ترانه های ــروزی را بخوان ــای ام ــد ترانه ه ــه بای ــت ک دریاف
ــی کــه  ــی باشــند. ترانه های ــا مــردم معمول ــی مــردم و ی داســتان معمول
ــا  ــا و کوچه ه ــوی خیابان ه ــن، ت ــا روی زمی ــه ازای خارجــی آنه ــا ب م
ــر  ــردن و ق ــال ک ــتن و ح ــی و دل شکس ــق و دلدادگ ــه عش ــد، ن باش
دادن و نــه داســتان های دینــی و اشــعار کهــن. بایــد روی زمیــن آمــد 
ــعار  ــس ش ــجویی 1968 پاری ــالب دانش ــدم زد. در انق ــان ق و در خیاب
ــم؛ فرهــاد مهــراد  ــان ببری ــه خیاب ــود، دانشــگاه را ب ــن ب دانشــجویان ای

ــد.  ــبانه ها را خوان ــه ش تران
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تصاویر فصل چهارم 

بلک کتز با شهرام و شهبال شب پره و ابی

اعجوبه ها، باشگاه قصر یخ
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تکخالها، برادران امین سلماسی، بهمن باشی و سیامک سهامی

تصویر روی جلد آلبومی از تکخالها
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طرح روی جلد صفحه ای از گروه ربلز 

گروه سون سول برادرز: مارتیک و کامران خاشع
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گروه گلدن رینگ روی جلد مجله جوانان، سال ۱۳۴۷. عارف خواننده گروه بود و جمشید 
زندی، عدی، پرویز وکیلی، واروژ شعبانی و سعید دبیری با گروه کار می کردند.
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فصل پنجم
فرهاد مهراد

فرهــاد مهــراد در موســیقی راک ایــران نقشــی مهم دارد؛ او از نخســتین 
ــه آن  کســانی اســت کــه از نظــر عمــق معنــا و مفهــوم راک ایرانــی ب
نزدیــک شــد و اگرچــه بســیاری از کســانی کــه در حــوزه موســیقی 
ــی از راک  ــی، کار او را تلفیق ــل نهای ــد در تحلی ــب نظرن ــران صاح ای
ــن  ــا م ــد، ام ــداد می کنن ــاپ قلم ــو و گاه پ ــا آلترناتی ــا بعض ــاپ ی و پ
معتقــدم موســیقی او از بســیاری نظرهــا بــه عمــق موســیقی راک 
نزدیــک شــده اســت. بــه نظــر می رســد بــرای فهــم کوشــش و کاری 
ــه  ــد ب ــد، بای ــزرگان موســیقی راک کردن کــه او و برخــی دیگــر از ب
تغییــری نزدیــک شــویم کــه او در رونــد موســیقی راک ایــران ایجــاد 
ــه  ــم ک ــری بدانی ــا او را راک ــه م ــد ک ــم نباش ــدان مه ــاید چن ــرد. ش ک
ــا  ــو راک ی ــه موســیقی آلترناتی ــان فارســی روی آورد، ب ــه زب ــی ب وقت
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 می رســد همچنــان 
ــن موســیقی را  ــوز ای ــود. هن مشــغول شــنیدن موســیقی راک غــرب ب
ــی  ــد. نوع ــخن بگوی ــان س ــا آن زب ــود ب ــته ب ــرده و نتوانس ــم نک هض
ــد  ــث می ش ــه باع ــت ک ــود داش ــز وج ــی نی ــز و ناتوان ــاس عج احس
ــه ایــن  ــان فارســی ب ــا زب ــد ب ســازندگان موســیقی راک، جــرات نکنن

ــوند.  ــیقی وارد ش موس

1( موســیقی راک یــک موســیقی جهانــی و زبــان آن انگلیســی بــود. 
ــان  ــن زب ــا ای ــر دو ب ــتاز راک، ه ــور پیش ــس، دو کش ــکا و انگلی آمری
ســخن می گفتنــد و حتــی کســانی کــه در حوزه هــای زبانــی دیگــری 
هــم وارد موســیقی راک می شــدند، بایــد بــه زبــان انگلیســی کارشــان 
ــا  ــان ی ــر زب ــه ه ــاپ ک ــیقی پ ــالف موس ــد. برخ ــه می کردن را عرض
موســیقی توانایــی ترجمــه آن را داشــت و بــه همیــن در فرهنگ هــای 
ــان خودشــان  ــا زب ــان ب ــا و یون ــل فرانســه و آلمــان و ایتالی ــی مث اروپای

تولیــد شــدند. 

ــه ای  ــت، و رابط ــی1 اس ــیقی تالیف ــاپ موس ــا پ ــه ب 2( راک در مقایس
ــه آن  ــی ارائ ــفر کل ــگ و اتمس ــه، آهن ــوم تران ــان مفه ــگ می تنگاتن

۱  . تالیفی بودن موسیقی راک به این معناست که گروه یا آهنگساز معنا و مفهومی را بیان 
می کند که خود مولف آن است و در مجموعه آثارش یکدستی یک مولف وجود دارد، برخالف 

خواننده پاپ که بر اساس نیاز و خواست مخاطب می خواند، یا خواننده سنتی که براساس تعریف 
و قواعد دستگاه موسیقی سنتی می خواند.
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ــک  ــیقی ی ــد موس ــا بای ــه ی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود دارد. ب وج
گــروه جهانــی مثــل بیتل هــا 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 
ــال  ــت، مث ــب اس ــدن مناس ــر از فهمی ــی غی ــرای مصارف ــب ب 1340 اغل
بــرای رقصیــدن یــا شــنیدن، امــا وقتــی قــرار می شــود موســیقی راک 
ترجمــه شــود یــا از ترانه هایــی اســتفاده شــود کــه بــا جــان و فــرم آن 

ــود. ــخره می ش ــده مس ــه ش ــیقی ترجم ــت، موس ــه اس بیگان

ــت. از  ــوم اس ــس و مفه ــال ح ــدن و انتق ــرای فهمی ــه راک ب 3( تران
همیــن رو لیریــک2 یــا ترانــه اهمیــت فراوانــی دارد. اغلــب یــا بســیاری 
از راکرهــا ســراینده ترانه هــای خودشــان بودنــد، یــا شــاعر و خواننــده 
و نوازنــده و آهنگســاز بــه عنــوان گــروه هویــت واحــدی را تشــکیل 
ــه معنایــی مشــخص  ــا کارکــردی معطــوف ب مــی داد و ایــن هویــت ب
ادامــه می یافــت. بــه همیــن دلیــل بــرای برقــراری ارتبــاط میــان گــروه 
یــا مخاطــب، یــا بایــد گــروه بــه زبــان انگلیســی می خوانــد تــا مخاطــب 
جهانــی او را بفهمــد، یــا مخاطــب بایــد زبــان او را درک می کــرد، در 
حالــت دیگــر گــروه بایــد در ســطح زبانــی محــدود بمانــد، یــا بتوانــد 

۲  . ترانه (Lyrics) که با واژه لیریکس خوانده می شود شعری است که برای خوانده شدن در 
یک قطعه موسیقی سروده یا به کار گرفته می شود. من در این کتاب همه جا از واژه ترانه برای آن 

استفاده کرده ام.
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بــا یافتــن مخاطبــان کافــی کارکــرد پیــدا کنــد. 

4( موســیقی راک موســیقی اعتــراض اســت، بــه همیــن دلیــل یــا بایــد 
بــه عنــوان اعتــراض جهانــی و در حــوزه همــان مفهــوم عمومــی باقــی 
ــی  ــای و زبان ــوزه جغرافی ــد در ح ــا بای ــود، ی ــرار ش ــا تک ــد و عین بمان
ــه همیــن دلیــل  جدیــد هویــت و معنــا و موقعیــت خــودش را بیابــد. ب
موســیقی راک وقتــی وارد حــوزه زبانــی جدیــدی می شــود 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، می توانــد بــه همــان شــکل 
ــه  ــا مثــال اگــر تران تکــرار شــود، چــون مفهومــی جهانشــمول دارد، ی
»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«3 پینــک فلویــد را نمی تــوان ترجمــه کــرد و 
در جامعــه ای کــه مفهــوم ماشــینی شــدن وجــود نــدارد، بــه زبــان دیگر 
و بــرای مخاطبــی دیگــر ارائــه داد. مخاطبــی کــه در جامعــه روســتایی 
زندگــی می کنــد، نمی توانــد دچــار از خودبیگانگــی یــا تنهایــی ناشــی 
ــد در صورتــی اجــرا  از ماشــینی شــدن بشــود. موســیقی راک می توان
ــود  ــده وج ــد کنن ــب و تولی ــان مخاط ــی می ــان همگون ــه جه ــود ک ش

Time . ۳
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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، 
ــا  ــورت بی معن ــن ص ــر ای ــود، در غی ــی ش ــوزه اجتماع ــد وارد ح بای
ــه  ــیقی راک بیگان ــت موس ــا ماهی ــی ب ــن بی معنای ــد و همی ــد ش خواه
ــد  ــگ می توان ــف جن ــت مخال ــا ماهی ــیقی راک ب ــی موس ــت. وقت اس
ــیقی  ــی موس ــا وقت ــد، ی ــته باش ــود داش ــی وج ــه جنگ ــود ک ــد ش تولی
ــه  ــود ک ــاخته ش ــد س ــی می توان ــت خیابان ــای فاشیس ــاره گروه ه درب
جامعــه در شــرایط مــدرن شــکل گیری فاشیســم بــه معنــای دقیــق آن 
باشــد. زبــان در حقیقــت در اینجــا یــک بیــان اجتماعــی اســت و فقــط 
در حــد کلمــه و وســیله ای بــرای گفتــن و نوشــتن اســتفاده نمی شــود.

5( موســیقی راک در دهــه 1340 اگــر می خواســت صرفــا بــه عنــوان 
موســیقی کاور اســتفاده شــود، می توانســت مــورد اســتفاده نخبگانــی 
ــت دادن  ــی از دس ــن یعن ــد، و ای ــاط دارن ــان ارتب ــا آن زب ــه ب ــد ک باش
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 می توانســت 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 1350 باعــث شــد کــه موســیقی راک 
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ــد. یعنــی راک در صورتــی می توانســت  ــان فارســی بیای ــه ســوی زب ب
در بــازار مانــدگار شــود کــه مصرف کننــده عمومــی می یافــت و ایــن 
ــا  ــل می کــرد. ت ــه موســیقی تحمی ــان را ب ــده عمومــی زب مصــرف کنن
وقتــی گــروه مصرف کننــدگان هنــر محــدود بــود، فیلــم و نمایــش و 
ــده  ــد، مصرف کنن ــد نمی ش ــوب تولی ــی خ ــاب فارس ــون و کت تلویزی
موســیقی نیــز انتظــار نداشــت کــه موســیقی را بــه زبــان فارســی بشــنود. 
امــا وقتــی ســینما از ســال 1348 به تولید بــاالی فیلم خــوب و هنرمندانه 
رســید، تلویزیــون برنامــه خــوب تولیــد کــرد، نمایــش رونــق گرفــت، 
ــتفاده  ــا اس ــه اینه ــت از هم ــی می توانس ــان فارس ــه زب ــه ب ــب ک مخاط
کنــد، خــود بــه خــود فضایــی را بــه موســیقی راک تحمیــل می کــرد 
تــا بــه تولیــد موســیقی بــه فارســی بپــردازد. بــه عبــارت دیگــر در دهــه 
ــواع  ــرای پذیــرش برخــی از ان ــه قابلیت هایــی ب ــان فارســی ب 1350 زب
ــیقی  ــاص موس ــور خ ــه ط ــیقی و ب ــه موس ــانه ای از جمل ــای رس پیام ه

راک رســیده بــود. اگــر چــه شــاید هنــوز هــم کمــی زود بــود.

6( فاصلــه کاور و تولیــد ایرانــی در موســیقی کالســیک چنــدان نبــود، 
ــی را  ــه ســاده و معمول ــود، هــر تران ــدان نب ــاپ هــم چن در موســیقی پ
ــی  ــود کس ــا نب ــی بن ــذاب گذاشــت، وقت ــم ج ــک ریت ــد روی ی می ش
ــی  ــود، یعن ــراوان ب ــی ف ــه فارس ــه کاور و تران ــا فاصل ــنود. ام آن را بش
ــده  ــد ترانه ســرای مســلط، همنفــس آهنگســاز خــوب و نوازن هــم بای
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ــه ای می شــد  ــد حرف ــی بای ــا یعن خــوب کار می کــرد و کار همــه اینه
ــد  ــود، در نتیجــه بای ــاز ب ــازار نی ــه سیســتم و ب ــه ای ب ــرای کار حرف و ب
موســیقی راک فارســی قدرتمنــد ایجــاد می شــد؛ فرهــاد مهــراد ایــن 

اتفــاق را آغــاز کــرد.

اینکــه موســیقی فرهــاد موســیقی راک اســت، یــا نــه، شــاید تــا حــدی 
ــیقی راک  ــا از موس ــف آنه ــا تعری ــراد ی ــیقی اف ــلیقه های موس ــه س ب
ــاد  ــیقی فره ــدم موس ــرا معتق ــه چ ــم داد ک ــح خواه ــردد، توضی برگ

ــت. راک اس

اگه یه جو شانس داشتیم

فرهــاد مهــراد، نهمیــن فرزنــد رضــا مهــراد، کاردار وزارت امــور 
ــاه 1322 در  ــی، روز دی م ــران در کشــورهای عرب ــت ای خارجــه دول
تهــران بــه دنیــا آمــد. دربــاره کودکیــش مثــل بســیاری از کــودکان که 
نــکات عجیبــی درباره شــان گفتــه می شــود، چیزهــای عجیبــی دربــاره 
ــه موســیقی عالقــه  او گفتــه شــده اســت؛ می گوینــد از ســه ســالگی ب
داشــت و از همیــن رو پشــت در اتــاق بــرادرش کــه مشــغول تمریــن 
ویلــون بــود می نشســت و بــه صــدای موســیقی گــوش می کــرد. 
ــه  ــبت ب ــاد نس ــه فره ــد ک ــه می ش ــرادرش متوج ــتان ب ــی از دوس یک
ــرای  ــد ب ــاد می خواه ــن فره ــوق و ذوق دارد و از والدی ــیقی ش موس
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ــرادر  ــا ب ــوم نیســت کــه آی ــا معل ــرای م ــن ب ــد. ای ــه کنن او ســازی تهی
ــازش  ــه او س ــرس اینک ــم، از ت ــش را نمی دانی ــا نام ــه م ــر ک بزرگ ت
را بگیــرد بــه پــدر و مــادرش اصــرار می کنــد 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 
ــا  ــل آدم بزرگ ه ــد و مث ــربزرگی کن ــد س ــه می خواه ــاد همیش فره
ــکالت،  ــب و مش ــن مصائ ــه ای ــم هم ــره، به رغ ــد. باالخ ــار می کن رفت
پــدر قانــع می شــود کــه بــرای او یــک ویلــون ســل بخــرد. ویلــون ســل 
ــگار روزگار  ــا ان ــود، ام ــاز می ش ــوان آغ ــات نوج ــه و تمرین وارد خان
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 
ــد  ــاز ص ــت »س ــد می گف ــال ها بع ــا س ــه او ت ــود ک ــان ب ــاز چن آن س
ــد و گــوش  ــاد مان ــم فره ــاز ه ــزار تکــه شــد.«4 ب ــن ه تکــه و روح م
کــردن بــه تمرینــات بــرادر بزرگ تــر 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 ســال های 
ــه  ــل ب ــات تبدی ــکار و ادبی ــات آش ــه ادبی ــتعداد او در زمین ــه اس مدرس

۴  . نقل شده از زندگینامه فرهاد با عنوان «از کوچینی تا پاریس» از پایگاه اینترنتی اختصاصی 
www.farhadmehrad.org .فرهاد
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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 درســی اش در 
همــه درس هــا ضعیــف بــود، جــز زبــان انگلیســی و ادبیــات. باالخــره 
ــی  ــته طبیع ــه رش ــاد را ب ــه فره ــت ک ــم گرف ــای او تصمی ــه ج ــو ب عم
بفرســتد. او کــه در کودکــی عشــق اش بــه موســیقی بــا شکســتن ســاز 
لطمــه خــورده بــود و درهــای ادبیــات هــم بــا ایــن تصمیــم بــه رویــش 
ــد و باالخــره عطــای درس را  بســته شــد. یکــی دو ســالی درس خوان
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 
ــه  ــود ک ــته ب ــی نگذش ــرد و مدت ــتفاده ک ــا اس ــازهای آنه ــد. از س ش
آموخــت گیتــار بنــوازد. در همــان گــروه بــه کار پرداخــت. آن روزهــا 
ــود و  ــادان پایتخــت دوم صنعتــی و فرهنگــی و اجتماعــی کشــور ب آب
کنســرت های موســیقی بعــد از تهــران بیشــتر در آنجــا برگــزار می شــد. 
ــگاه  ــا در باش ــد ت ــوب ش ــی جن ــیقی راه ــرای موس ــرای اج ــروه ب گ
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 می آمــد کــه جــز در 
ــوص  ــان و بخص ــد زب ــه در تقلی ــت ک ــی اس ــان از آنهای ــری زب فراگی
ادای صحیــح کلمــات بــه هــر زبانــی تواناســت. وســواس شــدید او بــه 
درســت خوانــدن و آشــنایی اش بــا ادبیــات ملــل باعــث شــد وقتــی بــه 
ــه ای می خوانــد، کســی  ــا انگلیســی تران زبان هــای ایتالیایــی، فرانســه ی
بــه ایــن فکــر نیفتــد کــه زبــان مادریــش همــان زبانــی نیســت کــه بــا 
آن آواز می خوانــد. همیــن باعــث شــد کــه گــروه ارمنــی بدرخشــد و 

برنامــه آنهــا بــرای مدتــی بیــش از توافــق اولیــه تمدیــد شــود. 

فرهاد بلك کتز

در ســال 1342، بیســت ســاله بــود کــه ســراغ تلویزیــون ثابــت پاســال 
ــاال  ــت. ح ــتری یاف ــان بیش ــتودیو ب« مخاطب ــه اس ــت و در »واریت رف
ــای  ــا و گروه ه ــای بیتل ه ــرادی ترانه ه ــورت انف ــه ص ــاد ب ــر فره دیگ
ــا  ــاد ب ــکاري فره ــال 1345 هم ــد. از س ــر را کاور می خوان راک دیگ
ــروه  ــن گ ــد. در ای ــاز ش ــي آغ ــز در کالب کوچین ــک کت ــروه بل گ
ــده  ــهبال نوازن ــود، ش ــده ب ــکیل ش ــب پره تش ــهبال ش ــط ش ــه توس ک
ــد و حســن  ــار می نواختن ــود، شــهرام شــب پره و هامــو گیت پرکاشــن ب
ــر اســالمی در گــروه  ــود. منوچه ــده ساکســیفون ب شــماعي زاده نوازن
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ــار  ــده گیت ــده و نوازن ــوان خوانن ــه عن ــت می نواخــت و فرهــاد ب ترومپ
و پیانــو کار می کــرد. منوچهــر اســالمي کــه از فرهــاد بــه عنــوان 
ــاد  ــتعداد فره ــه اس ــاره ب ــا اش ــد ب ــاد مي کن ــز ی ــک کت ــي بل ــه اصل پای
ــیقي را از راه  ــت و موس ــت نمي دانس ــه ن ــا اینک ــاد ب ــد: »فره مي گوی
گــوش آموختــه بــود نیــاز چندانــي بــه تمریــن نداشــت. او بــا چنــد بــار 
ــگ  ــروه هماهن ــه گ ــا بقی ــش را ب ــاز و صدای ــعر، س ــردن ش ــه ک زمزم
ــن  ــات تمری ــا در جلس ــر اعض ــرام دیگ ــه احت ــع او ب ــرد. در واق مي ک
ــان  ــاد در هم ــود و فره ــده ب ــق ش ــروه موف ــد.«5 کار گ ــر مي ش حاض

ــد. ــده می ش ــس« نامی ــک کت ــاد بل ــوان »فره ــه عن ــان ب زم

در ســال 1346 فرهــاد در کنســرت بــزرگ امجدیــه بــا مدیریــت مجلــه 
اطالعــات جوانــان برنامــه اجــرا کــرد. در ایــن کنســرت کــه هــزاران 
نفــر شــرکت داشــتند، گروه هــای 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 مــن6، از فرهــاد بــرای اجــرای ترانــه ای بــه 
نــام »اگــه یــه جــو شــانس داشــتیم« دعــوت کــرد. کســمایی می گویــد: 
»در ســال 1346 فیلــم بانــوى زيبــاى مــن را بــرای دوبلــه به من پیشــنهاد 

۵ . همان.
۶  . بانوی زیبای من (My Fair Lady)، اثر جرج کیوکر (۱۹۶۴)، از بهترین دوبله های فارسی، 

متکی به صدا و موزیکال و کار فرهاد در آن منحصر به فرد است.
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کردنــد. مــن فیلــم را دیــدم. بــرای انتخــاب گوینده هایــش چــون نقش 
پــدر اودری هپبــورن را یــک هنرپیشــه بســیار مشــهور انگلیســی بــازی 
می کــرد و در آن فیلــم یــک قطعــه شــعری خوانــده بــود بــه نــام »اگــه 
یــه جــو شــانس داشــتیم«، مــن پــی یــک نفــر می گشــتم کــه صاحــب 

همیــن صــدا باشــد. بــه مــن آقــای فرهــاد مهــراد را معرفــی کردنــد.« 

ــروش  ــر گل ف ــل«7، دخت ــزا دولیت ــش »الی ــم نق ــورن در فیل اودری هپب
کثیــف لندنــی، را بــازی می کنــد کــه خــودش و پــدرش، کــه 
ــی9،  ــا لهجــه کاکن ــد، ب ــازی می کن ــووی«8 ب نقــش او را »اســتانلی هال
ــم  ــه فیل ــد. هم ــرف می زنن ــدن، ح ــین های لن ــهر نش ــن ش ــه پائی لهج
بانــوى زيبــاى مــن متکــی بــه لهجــه و موضــوع آن نیــز تغییــر رفتــار بــا 
اصــالح گفتــار اســت، پــس گویــش نقــش مهمــی در دوبلــه ایــن فیلــم 
ــی نوعــی  ــرای لهجــه کاکن ــم هــم ب ــه فیل ــن در دوبل ــر ای داشــت. بناب
ــد.  ــا همــان لهجــه خوان ــه را ب ــن تران ــاد ای لهجــه طراحــی شــد و فره
ایــن قطعــه از شــاهکارهای ترانه خوانــی ترجمــه در دوبــالژ ســینمایی 
ایــران اســت. همچنیــن ایــن ترانــه اولیــن اثــر فرهــاد بــه زبــان فارســي 

اســت.  

۷  . الیزا دولیتل (Eliza Doolittle) با بازی اودری هپبورن.
۸  . استانلی هالووی (Stanley Holloway) بازیگر نقش آلفرد دولیتل در بانوی زیبای من.

Cockney . ۹
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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 می شــود در طــول ســفر کــه قــرار بــود دو 
مــاه بــه طــول انجامــد، یکــي از تهیه کننــدگان سرشــناس انگلیســي بــه 
ســراغ او آمــد و پیشــنهاد انتشــار آلبومــي بــا صــداي فرهــاد را مطــرح 
ــده ای  ــم خوانن ــه بپذیری ــدارد ک ــود ن ــی وج ــل کاف ــی دالی ــرد، ول ک
کــه فقــط در ایــران چنــد ترانــه کاور خوانــده بــود چنیــن پیشــنهادی 
دریافــت کــرده باشــد. زندگینامه نویســان 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 
ــه اش  ــاده نشــود، بلکــه موجــب شــد ســفر دو ماه ــوم آم شــد آن آلب
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 
ــران  ــه ای ــه آنهــا پیوســت. پــس از بازگشــت ب ــدی بعــد از ســفر ب چن
ــان  ــو در خیاب ــل ریمب ــود را در هت ــیقی خ ــرای موس ــن اج ــاد اولی فره
ــه اجــرای برنامــه در رســتوران  ایرانشــهر تهــران اجــرا کــرد. ســپس ب
کوچینــی ادامــه داد. در ایــن دوره در کافه هــای مختلــف تهــران 
ــان  ــیقی آن زم ــروف موس ــای مع ــی از گروه ه ــدن آوازهای ــه خوان ب
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ــت.  ــز«10 می پرداخ ــلی، و »ری چارل ــس پریس ــا، الوی ــه بیتل ه از جمل
فرهــاد در اواخــر دهــه 1350 بــا خانــم پــوران گلفــام آشــنا شــد و تــا 

پایــان عمــر بــا او زندگــی کــرد. فرهــاد فرزنــدی نداشــت.

مرد تنها در مثلث جدید

ســال 1348 ســال تولیــد برخــی از بهتریــن آثــار هنــری و فرهنگــی در 
ــاد،  ــت. فره ــیقی اس ــینما و موس ــه س ــری از جمل ــای هن ــه حوزه ه هم
ــا  ــد ت ــرار گرفتن ــم ق ــار ه ــرد زاده کن ــفندیار منف ــری و اس ــهیار قنب ش
مثلــث موســیقی خاصــی تشــکیل شــود کــه نقطــه عطفــی در تاریــخ 
ــا  ــه »مــرد تنهــا« را ب ــن ســال فرهــاد تران ــران اســت. در ای موســیقی ای
ــم  ــرای فیل ــرد زاده ب ــفندیار منف ــیقی اس ــری و موس ــهیار قنب ــعر ش ش
رضاموتــوری مســعود کیمیایــی خوانــد. ترانــه مــرد تنهــا کــه همزمــان 
ــا نمایــش فیلــم در ســال 1349 بــه صــورت صفحــه گرامافــون وارد  ب
ــل  ــه روز تبدی ــن صفح ــه پرفروش تری ــرعت ب ــود، به س ــده ب ــازار ش ب
شــد و فرهــاد در عــرض یــک هفتــه تبدیــل بــه ســتاره شــد. در 1350 
ــظ  ــم خداحاف ــرای فیل ــری( را ب ــردزاده و قنب ــه« )کار منف ــه »جمع تران
رفیــق )بــه کارگردانــی امیــر نــادری(، در 1351 ترانــه »خســته« را بــرای 
ــرج  ــردزاده و ای ــقف« )کار منف ــه »س ــری، و در 1356 تران ــم زنجی فیل

Ray Charles . ۱۰
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ــد. ــد خوان ــرای فیلــم ماهی هــا در خــاک می میرن جنتــی عطایــی( را ب

سیاست در فضای موسیقی

ــی و  ــخ سیاس ــی در تاری ــال های مهم ــال 1350 س ــا س ــال 1348 ت س
ــد  ــی مانن ــان ایران ــران اســت؛ گــروه مهمــی از کارگردان اجتماعــی ای
بهــرام  تقوایــی،  ناصــر  مســعود کیمیایــی، داریــوش مهرجویــی، 
بیضایــی، امیــر نــادری و دیگــران بــه ســاخت فیلم هــای بــا ارزشــی بــا 
مضامیــن اعتراضــی، سیاســی و اجتماعــی پرداختنــد. در حــوزه ادبیــات 
و نمایــش گروهــی از نویســندگان داســتان کوتــاه بــه عرضــه کارهــای 
ــی،  ــر رادی، بیضای ــی، اکب ــن فرس ــش بهم ــد. در نمای ــازه پرداختن ت
ــه  ــی را روی صحن ــای مهم ــاعدی کاره ــین س ــان و غالمحس نعلبندی
بردنــد. گرافیــک تــازه ای توســط ممیــز و علــی اکبــر صادقی و فرشــید 
ــای  ــور توانایی ه ــر کش ــوزه نش ــی داد. در ح ــان م ــره نش ــی چه مثقال
فراوانــی پیــدا کــرده بــود. بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب بخــش مهمــی 
ــده  ــی برگردان ــه فارس ــان را ب ــات جه ــران و ادبی ــن ای ــات که از ادبی
بــود و کتابخانه هــای فارســی داشــت از کتاب هــای مهــم و ارزشــمند 
پــر می شــد. 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 کوشــش های ده ســاله هویــدا باعــث شــده بــود، حکومــت 
ــه  ــه ماه ــی س ــی دولت های ــه 1330 و بی ثبات ــای ده ــوی از تنش ه پهل
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 پربیننــده ای تبدیــل کــرده بودنــد و چــه آنــان 
کــه در حــوزه تولیــدات هنــری و جشــنواره های جهانــی ســینما فعــال 
ــش را محکــم  ــن گام های ــران اولی ــم ته ــی فیل ــد. جشــنواره جهان بودن
ــدام موســیقی کالســیک، نمایــش و  ــاالر رودکــی م ــود. ت برداشــته ب
ــه مخاطبــان عرضــه می کــرد.  ــا اســتانداردهای جهانــی ب برنامه هایــی ب
محمدرضــا شــاه کــه هرگــز اهــل فرهنــگ نبــود و از روشــنفکران هــم 
ــنفکر  ــان روش ــی از زن ــا یک ــا ازدواج ب ــا ب ــد، از قض ــش نمی آم خوش
کشــور، همــه کارهــای فرهنگــی را بــه او ســپرده و خــودش بــه 
ــه کار  ــناس کهن ــک کارش ــه ی ــود. او ب ــغول ب ــدرت مش ــای ق بازی ه
ــدت  ــود و به ش ــده ب ــل ش ــه ای تبدی ــت منطق ــلحه و سیاس ــت و اس نف
قصــد داشــت کــه بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر بــه ســوی جایــی بــرود 
کــه خــودش تمــدن بــزرگ می نامیــد. شــاه تصمیــم گرفــت بــه یــک 

ــد.  ــت بزن ــزرگ دس ــی ب قدرت نمای

در ســال 1350 جشــن های 2500 ســال ســلطنت در ایــران بــا شــرکت 
ــل از آن  ــال قب ــک س ــد. از ی ــزار ش ــیراز برگ ــان در ش ــران جه رهب
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ــازمان  ــران« و »س ــق ای ــن خل ــازمان مجاهدی ــی »س ــروه چریک دو گ
چریکهــای فدائــی خلــق ایــران« پــس از یــک دوره ســازماندهی 
ــد. در ســال 1350 عــالوه  زیرزمینــی فعالیتشــان را شــروع کــرده بودن
بــر ســروصداهای آتشــبازی جشــن های 2500 ســاله، ســروصدای 
ده هــا انفجــار و عملیــات گروه هــای مســلح در شــهر شــنیده می شــد. 
ــر اعضــای ســازمان های مســلح کــه ســازمان  ــا تصاوی یــک آگهــی ب
اطالعــات و امنیــت کشــور آنهــا را خرابــکار می نامیــد، در همــه 
شــهرها منتشــر شــد. جامعــه ایــران داشــت پوســت مینداخــت. از یــک 
ــر  ــت قوی ت ــر، دول ــر و مدرن ت ــهری جذاب ت ــی ش ــای زندگ ــو فض س
و اقتصــاد قدرتمندتــر می شــد و از ســوی دیگــر ایــن توســعه اجتماعــی 
و فرهنگــی و اقتصــادی، توســعه سیاســی را بــه همراه نداشــت. سیاســی 
ــرد  ــزاب کارک ــد. اح ــی می ش ــودن تلق ــمن ب ــای دش ــه معن ــودن ب ب
درســتی نداشــتند و فاصلــه میــان منتقــدان سیاســی بــا بدنــه اجتماعــی 

زیــاد بــود. 

در چنیــن شــرایطی توجــه بســیاری از گروه هــای روشــنفکر و مخالفان 
ــا بســیاری از  ــه ســوی فرهــاد جلــب شــد. تقریب سیاســی کشــور نیــز ب
ــای  ــدن فض ــاز ش ــت و ب ــر حکوم ــور کــه از تغیی روشــنفکران کش
سیاســی کشــور نومیــد بودنــد، بــه دنبــال صدایــی معتــرض می گشــتند. 
ــه عنــوان صــدای جــدی  فرهــاد شــاید اولیــن خواننــده ای بــود کــه ب
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اعتــراض سیاســی شــناخته شــد. بخصــوص اینکــه معترضــان انقالبــی 
ــیه های  ــد، حاش ــت، نمی رقصی ــدی داش ــره ای ج ــاد چه ــه فره از اینک
ــش اش  ــش و آرای ــپ پوش ــت و تی ــاپ را نداش ــدگان پ ــذل خوانن مبت
ــاد در  ــد. فره ــان می آم ــود خوشش ــاپ نب ــدگان پ ــه خوانن ــبیه بقی ش
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 ترانه هــای خواننــدگان متعهــد فرانســوی ماننــد ژان فــرا و 
ــودم حســرت می خــوردم کــه چــرا مــا چنیــن  ــره آشــنا شــده ب ــو ف لئ
خوانندگانــی نداریــم. تنهــا همــاورد ایرانــی کــه در ایــن میــدان ســراغ 
ــرور  ــاس غ ــاد احس ــف فره ــس از کش ــود. پ ــوس« ب ــرا بب ــتم »م داش
کــردم.«11 بــه نظــر مــن از همیــن جاســت کــه دو گــروه از مخاطبــان 
متوجــه موســیقی فرهــاد می شــوند، گــروه نخســت آنانــی هســتند کــه 
از متــن و محتــوای آثــار او خوششــان می آیــد و او را زبــان و بیان تفکر 
ــای  ــز از توانایی ه ــد، و گــروه دیگــری نی و اندیشــه خودشــان می بینن
ــا جامعــه آن روز  ــرای ایجــاد یــک موســیقی جدیــد و ســازگار ب او ب
ایــران خوشــنود می شــوند. کســانی کــه از دریچــه موســیقی بــه فرهــاد 
نــگاه می کردنــد و از اینکــه موســیقی راک معتــرض در جامعــه ایــران 

۱۱  . نقل قول های فرنگیس حبیبی از سخنرانی او با عنوان «فرهاد و شناسنامه موش خورده اش» 
در پاریس در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۲ است که از پایگاه اینترنتی فرهاد مهراد نقل شده است.
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جــای خــودش را یافتــه خوشــنود بودنــد. 

راک سیاسی و پاپ تفریحی

ــه نوعــی سیاســی و اجتماعــی  ــه راک جدیــد فارســی ب اینکــه جانمای
ــز  ــاپ نی ــا پ ــت، ام ــد نیس ــورد تردی ــدان م ــود، چن ــه ب و آرمان گرایان
بــه دالیــل مختلــف فاصلــه اش را بــا فضــای سیاســی حفــظ می کــرد. 
اســتثناها البتــه فــراوان بودنــد. ترانه هایــی نوســتالژیک ماننــد مــرا 
ببــوس، یــا »امشــب در ســر شــوری دارم« در حــوزه پــاپ جــزو ترانــه 
هــای سیاســی- نوســتالژیک بــه شــمار می آمــد و ترانه هایــی در حــوزه 
راک صرفــا جنبــه تفریحی داشــت. فرهــاد از خواننــدگان راک ایرانی 
ــه  ــرد. آنچ ــر ک ــران را منتش ــد رول ای ــوم راک ان ــتین آلب ــود و نخس ب
ترانه هایــی  می کنــد،  متمایــز  همدوره هایــش  دیگــر  از  را  فرهــاد 
ــی و  ــگ خیابان ــوی فرهن ــه س ــن ب ــت، رفت ــراض نیس ــن اعت ــا مضامی ب
ــود. یکــی از  ــو و مــدرن ب ــردن مفاهیــم ســاده در تفســیری ن ــه کار ب ب
بهتریــن آثــارش در ایــن حــوزه ترانــه »کودکانــه« بــود. او بــه عنــوان 
ــعاری  ــاب اش ــا انتخ ــران، ب ــالب ای ــل از انق ــده قب ــی ترین خوانن سیاس
ــیاوش  ــاملو و س ــد ش ــی، احم ــی عطای ــرج جنت ــری، ای ــهیار قنب از ش

ــد.   ــی خوان ــن سیاس ــا مضامی ــی ب ــرائی ترانه های کس

ــی  ــه موضوع ــاد ب ــی فره ــیوه ترانه خوان ــاره ش ــی درب ــس حبیب فرنگی
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ــه تالیفــی می گویــم. او آن را  اشــاره می کنــد کــه مــن بــه عنــوان تران
»ترانــه متــن محــور«12 می خوانــد و در ســخنرانیش در ســالگرد فرهــاد 
گفتــه اســت: »شــاید بــه همــان میــزان کــه شــعر نــو از شــعر کالســیک 
فاصلــه گرفــت، بــا فرهــاد، ترانه ســازی، یعنــی بــا هــم بافتــن آهنــگ و 
شــعر، نیــز از ترانه ســرایی گذشــته دور شــد. مــا تــا قبــل از فرهــاد آن 
چیــزی کــه در فرانســه بــه عنــوان ترانــه متــن محــور شــناخته می شــود 
نداشــتیم.«13 البتــه گفتــه فرنگیــس حبیبــی دربــاره نــگاه تالیفــی فرهــاد 
در اغلــب ترانه هایــش درســت اســت، امــا شــاید ناآشــنایی او بــا 
ــدان واقعــی  ــه چن ــی ن ــه قضاوت تصنیف ســازی باعــث می شــود کــه ب
ــی  ــی و سیاس ــائل اجتماع ــرح مس ــد. ط ــی برس ــازی ایران از تصنیف س
در تصنیف هــای دوره مشــروطیت از ویژگی هــای 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. 

ــارش در دهــه 1350 بــه  ــه آث ــاد در مجموع ــه فره ــدم ک ــن معتق م
یــک شــیوه اعتراضــی دارای ســبک دســت یافــت کــه به رغــم تغییــر 
ــوان  ــای او می ت ــی از خوانده ه ــرآورد کل ــش، در ب ــاعران ترانه های ش
بــه نگاهــی تالیفــی در آثــار فرهــاد )چــه بــا شــهیار قنبــری، چــه اردالن 

Chanson a Texte . ١٢

١٣  . فرنگيس حبيبى، همان.
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ســرافراز، یــا جنتــی عطائــی( رســید. در میــان آثــار مهــم و اصلــی کــه 
ــا  ــاد از 1348 ت ــار فره ــه آث ــد ب ــازند، بای ــا را می س ــث م ــوع بح موض
1357 و عمدتــا ایــن ترانه هــا بپردازیــم: »جمعــه غمگیــن«، کودکانــه، 
ــه«،  ــب«، »آوار«، »آین ــیر ش ــبانه«، »اس ــی«، »ش ــی مش ــکک اش »گنجش
»خســته«، »ســقف«، مــرد تنهــا، »نجواهــا«، »هفتــه خاکســتری«، و 

»وحــدت«. 

دربــاره ترانــه جمعــه و فضــای سیاســی کــه ایجــاد کــرد، حرف هــای 
بســیاری گفتــه شــده اســت. اینکــه ترانــه جمعــه باعــث ایجــاد مشــکل 
ــی  ــی س ــی ب ــگار ب ــووال خبرن ــه س ــخ ب ــد. او در پاس ــاد ش ــرای فره ب
ــه  ــرای پخــش آهنــگ جمع ــا ب ــود »آی در ســال 1372 کــه پرســیده ب
ــد  ــث ش ــوال باع ــا اص ــن کاره ــت: »ای ــت؟« گف ــود داش ــکلی وج مش
ــود، شــما  ــی نب ــچ قانون ــع اصــال هی ــا آن موق ــد. ت ــی دربیای کــه قوانین
ــه  ــه ب ــکیالتی ک ــچ تش ــد. هی ــط کنی ــی را ضب ــر آهنگ ــتید ه می توانس
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 می خواهــد بــرود آهنــگ ضبــط 
کنــد بــرود، امــا بــرای تحویــل گرفتــن مجــوز نــوار مــادر بایــد مجــوز 
ــع  ــن مجــوز هــم در واق ــو را داشــته باشــد. ای شــورای موســیقی رادی
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 
ــه ماجــرای ســیاهکل، ایــن  ــه اصطــالح ربــط دادن ایــن آهنــگ ب و ب

چیزهــا بــه وجــود آمــد.«14

شب سیاه، مرد تنها، خستگی، جغد، تكرار

ــه طــور خــاص،  ــا پیــش از ترانه هــای شــهیار قنبــری و کار فرهــاد ب ت
تقریبــا مضمــون سیاســت بــه ترانه فارســی به شــکل اعتراضی خــود راه 
نیافتــه بــود. کارهــای فرهــاد به طــور کامل، جــز معــدودی از ترانه های 
نوســتالژیک او، نقــد اجتماعــی و سیاســی اســت، هــم دربــاره شــرایط 
ــی.  ــی و سیاس ــتم اجتماع ــم سیس ــان، ه ــع انس ــم وض ــی، ه روز زندگ
واژه هــای کلیــدی او احتمــاال همــه واژه هــای ممنوعــه آن روزهــا بــه 
ــای  ــا ترکیب ه ــی، ب ــان تاریخ ــوان زم ــه عن ــب ب ــد. ش ــمار می آین ش
مختلــف در ترانه هــا وجــود دارد؛ ســایه های شــب، دل تاریــک 
ــب  ــیر ش ــب، اس ــب، ســردی های ش ــای ش ــب، برده ه ــهر ش شــب، ش
ــده اســت. شــب در  ــبانه آم ــا از ش ــه ترانه ه ــگار هم ــبانه ها کــه ان و ش
حقیقــت موقعیــت اجتماعــی زمانــه اســت. موقعیتــی کــه ســخن گفتــن 

۱۴  . مصاحبه فرهاد با برنامه «روز هفتم» رادیو بی بی سی (جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۷۲)، نقل شده 
از پایگاه اینترنتی فرهاد مهراد.
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ممکــن نیســت. مضمــون دائمــی بــرای ایــن ســکوت شــبانه فریادهــای 
ــا  ــه، ب ــاد می کش ــته فری ــای بس ــا لب ــدا، ب ــرگ بی ص ــت؛ م بی صداس
صــدای بی صــدا. راوی در اغلــب ترانه هــا دچــار احســاس بیهودگــی 
ــه  ــه ب ــر جمع ــدارن، عم ــی ن ــه فرق ــا همدیگ ــا ب ــته، روزه ــت؛ خس اس
ــته، روز  ــای خس ــا پاه ــن، ب ــدن م ــل گندی ــه، فص ــال می رس ــزار س ه
ــان  ــای بی پای ــور در دیواره ــا محص ــخصیت ترانه ه ــی. ش بی حوصلگ
اســت، محصــور در کوچه هــای کهنــه و در فضایــی بســته و ســیاه بــه 

ــد.  ــه می ده ــرش ادام عم

سرنوشــت مقــدر همــان اســت کــه در ترانــه گنجیشــکک اشــی مشــی 
ــاب  ــه؟ قص ــی می کش ــی، ک ــره؟ فراشباش ــی می گی ــت: »ک ــده اس آم
ــی.«  ــم باش ــوره؟ حکی ــی می خ ــی، ک ــزه؟ آشپزباش ــی می پ ــی، ک باش
ایــن دور تسلســل سرنوشــت محتــوم همــگان اســت. سرنوشــتی 
کــه مــرغ شــوم و جغدهــای ترانــه فریــاد می زننــد. گاه فضــای 
ــتان  ــرکردن زمس ــرای س ــی ب ــین بهانه های ــراث پیش ــتالژیک و می نوس
می شــود؛ »بــوی عیــدی، بــوی تــوپ، بــوی کاغــذ رنگــی/ بــوی تنــد 
ماهــی دودی، وســط ســفره نــو/ بــوی یــاس جانمــاز ترمــه مادربزرگ/ 
ــم.«  ــو در می کن ــتگی م ــا خس ــا این ــم/ ب ــر می کن ــتونو س ــا زمس ــا این ب
ــوای  ــال و ه ــا ح ــتالژیک ب ــی نوس ــه مضمون ــه ک ــه کودکان ــز تران ج
ــی هــم  ــی عطای ــرج جنت ــا شــعر ای ــه ســقف ب ــی دارد، تران شــبه مذهب
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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 
بــی روزن،/ یــک ســقف پابرجــا،/ محکم تــر از آهــن!/ ... ســقفی کــه 
ــا باشــه..../  ــاس م ــو ســردی شــب ها لب ــا باشــه،/ ت ــراس م ــوش ه تن پ
ســقفی انــدازه قلــب مــن و تــو،/ واســه لمــس تپــش دل واپســی،/ بــرای 
ــن  ــر ای ــی. . ./ زی ــوی اطلس ــدن ب ــه پیچی ــا،/ واس ــف آینه ه ــرم لطی ش
ســقف بــا تــو از گل، از شــب و ســتاره می گــم،/ از تــو و از خواســتن 
ــو  ــا ت ــن ســقف ب ــر ای ــو زی ــاره می گــم؛/ زندگی م ــو، می گــم و دوب ت
انــدازه می گیــرم،/ گــم می شــم تــو معنــی تــو، معنــی تــازه می گیــرم.« 
ســقف در میــان کارهــای فرهــاد یــک گریــزراه اســت، یعنــی عشــق 
ــز از ایــن تنهایــی و ایــن ســیاهی و  ــرای گری ــد پناهــی شــود ب می توان

ایــن تباهــی. 

تنهــا گریزراهــی کــه در ترانه هــای فرهــاد بــه آینــده ای روشــن وجــود 
دارد، از قضــا در شــبانه های اوســت. شــعر شــاملو کــه شــاید بــه شــاعر 
گریــزان از دلمردگــی شــناخته می شــود. ترانــه در بخــش نخســت بــه 
ــو  ــاد ت ــاب/ مــاه می ــه شــب مهت ــردازد: »ی توصیــف فضــای ســیاه می پ
خــواب/ منــو می بــره، کوچــه بــه کوچــه/ بــاغ انگــوری، بــاغ آلوچــه/ 
ــه ها/  ــت بیش ــبا، پش ــه ش ــا ک ــرا/ اونج ــه صح ــرا ب ــه دره، صح دره ب
ــو آب چشــمه،  ــی ذاره، ت ــرزون/ پاشــو م ــاد، ترســون و ل ــری می ــه پ ی
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ــو  ــاد ت ــاه می ــاب/ م ــب مهت ــه ش ــون/... ی ــوی پریش ــه، م ــونه می کن ش
ــودش  ــا خ ــب پره ب ــل ش ــدون/ مث ــوی زن ــره از ت ــو می ب ــواب/ من خ
بیــرون/ می بــره اونجــا/ کــه شــب ســیا/ تــا دم ســحر/ شــهیدای شــهر/ 
ــو  ــا/ عم ــر میدون ــا/ س ــو خیابون ــن/ ت ــار می کش ــون/ ج ــوس خ ــا فان ب
یــادگار، مــرد کینــه دار/ 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 می شــد خنــدون.« ایــن ترانــه شــاید تنهــا ترانــه دهــه پنجــاه 
فرهــاد اســت کــه در آن جــز نمایــش فالکــت و ســیاهی و بن بســت، 

امیــدی وجــود دارد کــه مــاه از پــس شــب خنــدان بیــرون بیایــد. 

بــه نظــرم آنچــه تکلیــف مــا را دربــاره نــوع نــگاه فرهــاد در ترانه هایش 
مشــخص می کنــد، پاســخ دادن بــه این ســووال اســت کــه آیــا خواننده 
ــنونده  ــف و ش ــت را توصی ــه وضعی ــد دارد ک ــف قص ــوان مول ــه عن ب
ــد  ــا می خواه ــد؟ ی ــود آگاه کن ــرایط خ ــه ش ــبت ب ــب را نس و مخاط
راهــی را بــه مخاطــب نشــان بدهــد؟ در حالــت اول مــا او را روشــنفکر 
ــی  ــان و تنهای ــه و انس ــیاه جامع ــع س ــه وض ــم ک ــدی می بینی ــا هنرمن ی
ــه خــود را گــزارش می کنــد، امــا در حالــت دوم او را  انســان در زمان
ــی در  ــاد خودآگاه ــیاهی و ایج ــش س ــه از نمای ــم ک ــارزی می دانی مب
ــا  ــه نظــر مــن فــرض دوم ب جامعــه قصــد نشــان دادن راهــی را دارد. ب
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محتــوا و مضمــون ترانه هــا و اشــعار فرهــاد ســازگاری نــدارد. بلکــه او 
ــردازد.  ــه نشــان دادن وضعیــت می پ فقــط ب

ــف  ــش از همــه توصی ــوای سیاســی بی ــاد، به رغــم محت ترانه هــای فره
ــیاه  ــخ و س ــخت و تل ــت س ــان در موقعی ــی انس ــی و واماندگ درماندگ
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 
ترانه خوانــی  و بخصــوص  نــوآوری در کار موســیقی  و  خــودش 

ــه اســت.  پرداخت

توافق بر سر کلمات

اگرچــه فرهــاد بــا برخــی گروه هــای پــاپ و راک بــه نحــوی همکاری 
ــود،  ــن همــکاری ب ــد ای ــه ای نیازمن ــه گون می کــرد و اصــوال کارش ب
ــه صــورت انفــرادی و شــخصی کار می کــرد. شــعرها را  امــا اغلــب ب
ــد.  ــت نمی خوان ــب نمی دانس ــه مناس ــرد و کاری را ک ــاب می ک انتخ
ــوع  ــا در مجم ــرد ام ــراد کار ک ــیاری از اف ــمار بس ــا ش ــه ب ــت اینک عل
ــت.  ــن روس ــی دارد از همی ــدت و یکپارچگ ــی وح ــش نوع کارهای
شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه کل کارهــای او در یــک دوره فعــال 
ده ســاله بــه 15 ترانــه نمی رســد؛ 15 ترانــه کــه تقریبــا همــه در فضــای 
انتشارشــان در صــدر بهترین هــا قــرار گرفتنــد. فرهــاد کــه ترانــه مــرد 
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تنهــا را در ســال 1348 خوانــده بــود، تــا ســال 1351 ترانه هــای جمعــه، 
هفتــه خاکســتری و »آئینه هــا« را خوانــد. پــس از ایــن تــا ســال 1356 
ترانه هــای »شــبانه1«، خســته، ســقف، گنجشــکک اشــی مشــی، آوار و 
»شــبانه 2« بــا اشــعاری از شــهیار قنبــری و ایــرج جنتــی عطائــی منتشــر 

شــد. 

واال پیام دار محمد

فرهــاد در طــول یــک دوره سیاســی اجتماعــی تبدیــل به چهره سیاســی 
شــده بــود، همــان طــور کــه مســعود کیمیایــی. شــاید ترانــه »وحــدت« 
ــد. طبیعــی  ــی بمان ــوان یــک راز باق ــه عن ســیاوش کســرائی همیشــه ب
ــه ای کــه نگاهــی کامــال مشــخص نســبت  اســت کــه فکــر کنیــم تران
بــه حضــرت محمــد بــه عنــوان مهم تریــن شــاخص دیــن اســالم پــس 
از پیــروزی یــک انقــالب دینــی دارد، جــز اینکــه همراهــی فرهــاد و 
ــی  ــد، معنای ــان بده ــی نش ــای انقالب ــا گروه ه ــش را ب ــروه همکاران گ
نمی توانســت داشــته باشــد. بخصــوص اینکــه ســیاوش کســرائی یــک 
ــاخص و  ــوی ش ــران عض ــوده ای ــزب ت ــک و در ح ــاعر ایدئولوژی ش
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 
ــپ  ــنفکران چ ــان روش ــکاف می ــن ش ــه بزرگ تری ــی ک ــود. در حال ب
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ــه ای  ــد، فاصل ــه بودن ــار گرفت ــت را در اختی ــه حکوم ــی ک و روحانیان
از چــپ تــا راســت بــود، ســیاوش کســرائی بــه شــکلی کوشــید ایــن 
فاصلــه را پــر کنــد. یــک روز پــس از انقــالب، یعنــی روز 23 بهمــن 
ــردزاده  ــفندیار منف ــه اس ــدت را ب ــه وح ــرائی تران ــیاوش کس 1357 س
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 
کرده انــد کــه وزارت ارشــاد اشــکال اصلــی ترانــه را تلفــظ غلــط کلمه 
»محمــد« دانســته بــود، آن هــم توســط کســی کــه زبــان عربــی جــزو 
ــس  ــی زد. فرنگی ــرف م ــلیس ح ــود و آن را س ــنایش ب ــای آش زبان ه
حبیبــی موضــوع را چنیــن توصیــف می کنــد: »فرهــاد علی رغــم ترانــة 
وحــدت کــه بــا صداقتــی سراســر بــاور خوانــده بــود، بــه میــان خیــل 
غیرخودی هــا پرتــاب شــد. چــون حاکمــان تشــخیص دادنــد کــه ترانــة 
محمــد از جنــس مجیزگویــی نبــوده اســت. طنــز داســتان اینســت کــه 
ــه  ســال ها بعــد کــه وزارت ارشــاد از صــدور مجــوز پخــش ایــن تران
خــودداری کــرد علــت را تلفــظ غلــط حــرف »ح« در کلمــه محمــد 

اعــالم کــرد.«15 

۱۵  . فرنگیس حبیبی، همان.



251

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

نیــز دربــاره ســرود وحــدت می گویــد:  اســتاد محمــد  محمــود 
ــن  ــر ممک ــد. مگ ــال 57 ش ــي س ــنگرهاي خیابان ــرود س ــدت س »وح
اســت طنیــن صــداي فرهــاد، در شــبانگاهان ســنگرهاي خیابانــي 
فرامــوش شــده باشــد؟ ولــي شــده بــود. ایــن ناممکــن اتفــاق افتــاده بود 
ــرد.  ــراي ســرود وحــدت مجــوز پخــش بگی ــاد نمي توانســت ب و فره
مســووالن اداره موســیقي -همــان ســنگریان ســال 57- دیگــر فرهــاد 
ــن  ــاد از ای ــنوند و فره ــدت را بش ــتند وح ــناختند، نمي خواس را نمي ش
امتنــاع ســخت، ایــن برخوردهــاي ســرد و یخیــن، دچــار سرســام شــده 
ــین  ــد؟ آن سنگرنش ــه مي گوی ــه چ ــیدم ک ــار از او پرس ــک ب ــود. ی ب
امــروز مدیــر شــده، بــا چــه دلیلــي مجــوز را امضــا نمي کنــد؟ فرهــاد 
ــا همــان تمســخر ســوزنده اش گفــت: »مي گویــد »ح« جیمــي کلمــه  ب
ترجیــع  ترانــه را غلــط تلفــظ کــرده اي.« و عکــس العمــل فرهــاد مهراد، 
کســي کــه در تکلــم زبــان عــرب بلیــغ بــود، کســي کــه عربــي را بــا 

ــد؟«16 ــت باش ــه مي توانس ــي زد، چ ــرف م ــت ح فصاح

شیوه های ترانه خوانی فرهاد

ــا  ــت و ب ــده اس ــورت کاور خوان ــه ص ــیاری را ب ــای بس ــاد ترانه ه فره

۱۶  . محمود استاد محمد، منت منتشر شده به مناسبت درگذشت فرهاد، در روزنامه حیات نو، 
به نقل از پایگاه اینترنتی فرهاد مهراد.
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ــده  ــی خوان ــان فارس ــه زب ــم ب ــی را ه ــف، و ترانه های ــای مختل زبان ه
ــم از  ــر اع ــای دیگ ــه زبان ه ــه ب ــی ک ــه زمان ــال، چ ــر ح ــت. در ه اس
انگلیســی، فرانســه و ایتالیایــی و چــه زمانــی کــه بــه فارســی می خوانــد، 

ــا کلمــات داشــت.  شــیوه برخــورد خــاص خــود را ب

در  کلمــات  صحیــح  ادای  و  خوانــدن  انگلیســی  دربــاره  فرهــاد 
ــی  ــن انگلیس ــت: »م ــه اس ــن گفت ــی چنی ــی س ــی ب ــا ب ــو ب گفت وگ
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 می خوانــم، بــه هــر زبانــی کــه هســت، اوال ترجمــه اش را بدانــم 
ــوب  ــبختانه خ ــی را خوش ــاال انگلیس ــوب ح ــد. خ ــه می گوی ــه چ ک
می فهمــم، اگــر هــم گاه کلماتــی از یــک شــعر را نفهمــم صــد درصــد 
بــا مراجعــه بــه فرهنــگ آن را پیــدا می کنــم. دوم اینکــه خیلــی اصــرار 
ــم اســت و  ــان مادری ــم، کــه زب ــی کــه فارســی می خوان دارم چــه وقت
چــه وقتــی کــه انگلیســی می خوانــم حساســیت دارم کــه طــرف مــن 
ــد  ــد بفهم ــوش دادن بتوان ــار گ ــا یک ب ــط ب ــن را فق ــات م ــام کلم تم

ــم.«17 ــه می گوی ــه چ ک

از شــیوه های مهــم ترانه خوانــی فرهــاد کــه در ترانه هــای  یکــی 

۱۷  . نقل از مصاحبه فرهاد با برنامه «روز هفتم» رادیو بی بی سی (سال ۱۳۶۸)، از پایگاه 
اینترنتی فرهاد مهراد.
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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 می کنــد. در بســیاری از مــوارد ماننــد بســیاری خواننــدگان خوب 
ــای او  ــات در ترانه ه ــت. کلم ــوب صداس ــد خ ــک مقل ــق او ی و موف
ــات را  ــیند، کلم ــنونده می نش ــوش ش ــر گ ــره اش ب ــه از حنج محترمان
ــد.  ــگ نمی کش ــا آهن ــدن ب ــین ش ــرای همنش ــا را ب ــارد و آنه نمی فش
ــه در  ــت ک ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــد: »ب ــی می گوی ــس حبیب فرنگی
ــا در هــوا و  ــده، پ ــچ کلمــة شکســته، شــل، خمی ترانه هــای فرهــاد هی
ــی  ــر بوالهوس ــه از س ــت ک ــچ واژه ای نیس ــود. هی ــدا نمی ش ــار پی خم
ــد  ــرم می آی ــود. بنظ ــو ش ــد و مح ــزد و بچرخ ــه بلغ ــوه در تران و عش
ــز و  ــار کلمــات اســت از بــس کــه می فهمدشــان و عزی کــه فرهــاد ی
محترمشــان مــی دارد.«18 بــه نظــر می رســد بایــد در اینجــا بــه نکتــه ای 
ــی  ــت. در ترانه خوان ــی اس ــی ترانه خوان ــیوه غرب ــرد و آن ش ــه ک توج
راک، شــعر نیســت کــه وجــود دارد، بلکــه کلمــه اســت کــه جریــان 
ــش ناشــی  ــاد در شــیوه خواندن ــد فره ــد. شــاید بخشــی از تاکی می یاب
ــت. ــیقی راک اس ــای موس ــدن راک و آموزه ه ــه او در خوان از تجرب

نامجــو در  ماننــد محســن  ایرانــی  از معــدود خواننــدگان  فرهــاد 
ــا  ــی واژه موجــود در شــعر را ب ــار عاطف ــر اســت کــه ب ســال های اخی
شــیوه خوانــش، خــود بــه معنــا تبدیــل می کنــد؛ وقتــی کلمــه رنــج را 

۱۸  . فرنگیس حبیبی، همان.
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ــرمای آن  ــتون، س ــد زمس ــی می گوی ــیم، وقت ــج می کش ــد رن می خوان
ــوم  ــد، ش ــرف می زن ــوم ح ــد ش ــی از جغ ــم و وقت ــاس می کنی را احس
ــه کلمــه  ــودن را حــس می کنیــم. او اجــازه نمی دهــد کــه شــنونده ب ب
ــة کــوچ بنفشــه ها  ــان تران ــه را در پای ــن نکت ــة ای ــا باشــد. »نمون بی اعتن
می بینیــم. یــا شــعر شــفیعی کدکنــی و آهنگــی کــه خــودش ســاخته. 
ــود.  ــرار مي ش ــار تک ــت ب ــاید هف ــار ش ــار و دو ب ــک ب ــه ی ــه ای ن جمل
هــر بــار محکم تــر از بــار پیــش. گویــی هرگــز خیــال محــو شــدن در 
نقطــة پایــان را نــدارد: ای کاش آدمــی وطنــش را، همچــون بنفشــه ها 

ــرد هرکجــا کــه خواســت.«19 ــا خــود بب می شــد، ب

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

قضــاوت کــردن دربــاره رفتــن و مانــدن هنرمنــد کار ســاده ای نیســت. 
گاهــی هنرمنــد چنــان ریشــه در خــاک خــودش دوانــده کــه در هیــچ 
ــی شــعر  ــه اصل ــرود، شــاملو و اخــوان کــه دو پای ــد ب ــی نمی توان حالت
ســال های انقــالب بودنــد، هــر دو ماندنــد و بــه خلــق کردن و ســاختن، 
ــده موســیقی مــدرن  ــد. از قضــا هــر ســه خوانن ــه دادن ــا می شــد ادام ت
ــد؛ هــم کــورش  ــم هــم ماندن کــه در حــوزه راک تعریفشــان می کنی
یغمایــی، هــم فریــدون فروغــی بــا همــه مصائــب و مشــکالتش و هــم 

۱۹  . همان.
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ــل  ــدی مث ــاز قدرتمن ــار آهنگس ــواره در کن ــه هم ــد. او ک ــاد مان فره
ــی  ــا تنهای ــود، ب ــام کار کــرده ب ــا شــاعرانی بن اســفندیار منفــرد زاده ی
ــگار  ــی خبرن ــی ســی وقت ــی ب ــا ب ــه ب ــد. در مصاحب ــار آم خــودش کن
ســاده دل بــی بــی ســی کــه احتمــاال فــرق فرهــاد را بــا حســن شــماعی 
زاده نمی دانســت، از او پرســید کــه »آیــا شــما تمــام ایــن ســال ها 
ایــران بودیــد؟« گفــت: »بلــه، خــوب مــن اینجــا را دوســت دارم، هنــر 
ــا  ــه دنی ــا ب ــن اینج ــوب م ــت دارم. خ ــا را دوس ــوب اینج ــردم. خ نک
ــردم  ــی م ــه کم ــا، ی ــه اینج ــواش خوب ــده( آب و ه ــا خن ــده ام. )ب آم
خودشــون نســبت بــه همدیگــر کــم لطــف هســتند و البتــه پیــدا کــردم 
کــه اگــر بــه همدیگــر لطــف داشــته باشــند، همــه نــوع آب و هوایــی 
ــد  ــی خــوب را می توانن ــی خیل ــا خیل ــه ت ــد گرفت ــی ب ــی خیل را از خیل
تحمــل کننــد. خوبــه اینجــا، آرزو می کنــم کــه شــما هــم بیاییــد، البتــه 
اینجــا مشــکل خیلــی هســت، گرونــی اینجــا وحشــتناکه. خــوب حــاال 

از ایــن چیزهــا هســت، ولــی خیلــی خوبــه.«20 

ــرد  ــعی ک ــود س ــده ب ــران مان ــه در ای ــال هایی ک ــه س ــاد در هم فره
خــودش را بازتعریــف کنــد. چــه در موســیقی و چــه در شــعر. او در 
تنهایــی ســال های ماندنــش در ایــران بــه کاری طاقت فرســا روی 
ــا  ــت و از اینه ــا پرداخ ــعر ترانه ه ــم ش ــاب و تنظی ــازی، انتخ آهنگس
ــد و هــم موســیقی می نواخــت. اشــعار بســیاری  گذشــته هــم می خوان

۲۰  . فرهاد، در گفت وگو با بی بی سی (سال ۱۳۶۸)، همان.
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از بــزرگان، از نیمــا و شــاملو و اخــوان گرفتــه تــا شــفیعی کدکنــی و 
ابوســعید ابوالخیــر و گانــدی و متن هایــی از شکســپیر را بــرای خوانــدن 

ــه کار گرفــت.  ب

ــز و  ــرد، طن ــورد می ک ــرایط برخ ــا ش ــود ب ــی طنزآل ــا نگاه ــاد ب فره
رنــدی را همــراه هــم داشــت. در پاســخ بــه ایــن ســووال خبرنــگار بــی 
بــی ســی کــه در ایــن ســال ها چــه کــردی؟ پاســخ داد: »یــک نــواری 
ــداری«  ــام »خــواب در بی ــه ن ــاه پیــش ب ــرون نزدیــک چهــار م دادم بی
البتــه اولیــن نــوار بــوده... اولیــن نــوار بعــد از انقــالب، می شــود 
ــه  ــال چ ــن 13 س ــه در ای ــووال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــال.« و در پاس 13 س
ــه  گفــت: »آب خنــک می خــوردم.«  ــا همــان لحــن رندان می کــردی ب
ــا  ــون تنه ــه »خودت ــد ک ــی از او می پرس ــی س ــی ب ــری ب ــی مج و وقت
همــه ایــن کارهــا را کردیــد یــا کســی  هــم بــا شــما همــکاری کــرده؟« 
گفــت: »هیچکــس بــا مــن همــکاری نکــرده، اوال اینکــه مــن شــخصی 
ــان  ــکله، هم ــی مش ــه خیل ــم. دوم اینک ــورت نمی شناس ــه اون ص رو ب
طــور کــه عــرض کــردم مــن آشــنایی ندارم.خــودم فقــط، خــودم هــم 

ــا پیانــو همراهــی کــردم.«21 ب

فرهــاد بــه فضــای موســیقی پــس از انقــالب بــا لحنــی طنزآلــود نــگاه 
ــا  ــن را اینج ــت: »ای ــودش گف ــال 1368 خ ــه س ــد و در مصاحب می کن

٢١  . همو، 1372، همان.
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ــای  ــا چیزه ــوان اینج ــچ عن ــه هی ــما ب ــم، اوال ش ــرض کن ــون ع خدمتت
مبتــذل نمی شــنوید. اکثــر شــعرهایی کــه اینجــا می شــنوید از ســعدی، 
جامــی، ایــن اواخــر البتــه از ســهراب ســپهری اســت. از شــعر کــه شــما 
کوچک تریــن ایــرادی در ایــن آب و هــوا نمی توانیــد بگیریــد، ولــی 
ــکال  ــش اش ــه آهنگ ــد ک ــد بگویی ــگ می توانی ــد آهن ــوب از دی خ
ــه  ــی اینجــا ب دارد، ولــی خــوب ایــن یــک بحــث دیگــری اســت. ول
هیــچ عنــوان چیــزی از رادیــو تلویزیــون پخــش نمی شــود کــه مبتــذل 
ــای  ــکر آهنگ ه ــه ش ــزار مرتب ــد ه ــدا را ص ــبختانه خ ــد، خوش باش
ــه  ــاره جمع ــگار درب ــی خبرن ــم وقت ــد ه ــذل پخــش نمی شــود.« بع مبت
ــت  ــا کیفی ــالب آی ــس از انق ــای پ ــا جمعه ه ــه آی ــد، و اینک می پرس
جمعه هــای قبــل را دارد، پاســخ می دهــد: »روز جمعــه؟... بــه هــر حــال 

چــه عــرض کنــم مــا کــه دیگــه اینجــا روزهــا از یادمــون رفتــه...«22

از چهره هــای  بســیاری  انقــالب  از  پــس  اگــر چــه در ســال های 
ــا  ــتی ب ــت و درس ــورد مثب ــرا برخ ــا و گاه ظاه ــور، باطن ــی کش سیاس
فرهــاد و موســیقی او داشــتند، امــا برخــورد رســمی وزارت ارشــاد کــه 
ــردازان نشــریات  ــاد می شــد، از ســوی نظریه پ ــار فره ــع انتشــار آث مان
ــال و  ــا ح ــده ب ــات یادش ــد. گاه توجیه ــه می ش ــتی توجی ــت راس دس
هوایــی سیاســی بــود و گاه هــم بــه قالــب موســیقی می رفتنــد. »ادیــب 
ــان  ــوان »می ــا عن ــته ای ب ــران در نوش ــه اي ــنده روزنام ــی« نویس وحدان

۲۲  . همو، ۱۳۶۸، همان.
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مایگــی و موســیقی« دربــاره فرهــاد نوشــته اســت: »... اهمیــت فرهــاد 
ــوروش  ــي و ک ــدون فروغ ــار فری ــاز در کن ــه ب ــوده ک ــدر ب ــان ق هم
یغمایــي بگذاریــش... فرهــاد هــم ماننــد آن دو تــاي دیگــر »میــان مایه« 
بــود و نقطــه اوجــي در هنــر امــروز بــه حســاب نمي آمــد و چــه حیــف 
ــري  ــار هن ــد آث ــدارد... . تولی ــا نقطــه اوجــي ن کــه اصــال موســیقي م
ــاري  ــا آث ــاج دارد. آی ــه هــوش احتی ــاج نباشــد، ب ــه هــر چیــزي محت ب
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 
ــه ایــن  یــک نســل شــوند - در موســیقي مــا تولیــد شــده اند؟ پاســخ ب
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 مي توانــم 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 
ــه  ــاج همــه آنچــه نوشــته شــده اند ب ــار برجســته محت برمي گــردد و آث
ــن  ــه ای ــرادي ک ــه. اف ــا قریح ــد و ب ــوش و کارآم ــاالن باه ــام فع انضم
ــاي  ــه ج ــه ب ــود ک ــن مي ش ــند. ای ــم دارا باش ــا ه ــر را ب ــاي آخ ــه ت س
افــرادي کــه مي تواننــد مهــم باشــند در بهتریــن حالــت شــاهد حضــور 
چهره هایــي ماننــد فروغــي، فرهــاد و کــوروش یغمایــي بــود کــه همــه 
در متوســط بــودن مشــترکند و سرنوشــت اولي شــان کــه مــرگ خــود 
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خواســته بــود، دومــي ایــن قــدر مهجــور از دســت رفــت و ســومي بــا 
ــن شــده  ــخ خــود دف ــر بهمــن گل ی ــوز زی ــا هن ــده اســت ام آنکــه زن
ــیقي  ــدان موس ــي هنرمن ــو... میان مایگ ــخ، مح ــایه آن ی ــت و در س اس
پــاپ همچنــان ادامــه دارد و دقیقــا بــه همــان دلیــل اســت کــه افــرادي 
کــه اصــال در کار موســیقي حرفــه اي نیســتند مجــال طــرح و بــزرگ 
شــدن مي یابنــد و هنــوز کــه هنــوز اســت، مهم تریــن چهــره موســیقي 
ــن  ــاي متعف ــاي کاباره ه ــین« میزه ــه »آتش ــک رقاص ــي ی ــاپ ایران پ
ــه و  ــاره مطــرح شــدن بالفاصل ــه محــض دوب ــه ب ســابق اســت کــه البت

ــود.«23 ــته مي ش ــت او کاس ــدام از محبوبی م

بــا ایــن نوشــته می تــوان حجــم نفرتی را کــه منتقــدان دولتــی روزنامه ها 
ــه کــه ایــن وضــع  از فرهــاد و موســیقی خــوب داشــتند دریافــت. البت
چنیــن نمانــد و یــک دهــه پــس از زمانــی کــه ایــن نوشــته ها در دهــه 
ــی  ــی فراوان ــا توانای ــاپ ب ــیقی راک و پ ــد، موس ــته می ش 1370 نوش
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

ــا دیگــر همراهــان فرهــاد کــه ســال های آخــر  ــام ی ــم گلف شــاید خان
۲۳  . مقاله ادیب وحدانی در روزنامه ایران، همان.



260

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــر  ــه خاط ــتر ب ــد، بیش ــادف ش ــات مص ــال های اصالح ــا س ــرش ب عم
ــا آنچــه در  ــگاه می کــرد. ام ــا ن ــه آن روزه ــه ب ــد کــه او چگون بیاورن
ــی  ــام واقع ــا ن ــه و یادداشــت اســت کــه ب ــد نام دســترس ماســت، چن
یــا مســتعار در جاهــای مختلــف منتشــر شــده اســت. در یادداشــتی بــا 
ــه  ــرداد 1377، ب ــخ 14 م ــا تاری ــهردار«24 ب ــای ش ــت آق ــوان »معرف عن
نظــرم هنــوز کرباســچی زندانــی بــود، ایــن یادداشــت از ســوی فرهــاد 
منتشــر شــد: »نویســنده ایــن نامــه آوازه خوانــي اســت بــه نــام فرهــاد که 
از جملــه آهنگ هــاي گنجشــگک اشــي مشــي، جمعــه، وحــدت و... 
ــا اصــل  ــر اســت!! و ام ــه هللا در هــر رژیمــي ممنوع ت ــده و المن را خوان
مطلــب اینکــه: ایــن بنــده هیــچ آشــنایي بــا حضــرت شــهردار نداشــته 
و حتــي یــک بــار هــم از فرهنگســراي بهمــن درخواســت ســالن بــراي 
ــا  ــام اینه ــر تم ــالوه ب ــد و ع ــت نش ــردم و موافق ــرت ک ــراي کنس اج
اختالفــات مبســوط در عقایــد هــم بــا ایشــان دارم. امــا ذکــر دو نکتــه 
در مــورد ایشــان وظیفــه مــن اســت: نکتــه اول کــه پیشــتر گفتــه شــد: 
ــود  ــت بهب ــت در جه ــغ اس ــت بي دری ــج و زحم ــش و رن کار و کوش
خارق العــاده وضــع موجــود و محیــط زیســت علي الخصــوص در 
ــاي  ــت )در معن ــهردار اس ــاي ش ــت آق ــه دوم: معرف ــا نکت ــران و ام ته
ــه و  ــي کهن ــت بس ــي اس ــه آئین ــم( ک ــاس قدی ــوام الن ــر ع ــورد نظ م

۲۴  . نقل از نامه فرهاد مهراد با عنوان «معرفت آقای شهردار»، به تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۷۷، 
همان.
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ــان...  ــت، بي نش ــي اس ــروت، نام ــون م ــاید همچ ــده و ش ــوش ش فرام
ــه در آن دوردســت ها،چهل ســال پیــش و بیشــتر گاهــي حرفــش  البت
را مي زدنــد امــا خیلــي کمتــر بــه آن مي پرداختنــد، . . .بــه هــر تقدیــر 
بایــد اینهــا گفتــه مي شــد و اضافــه مي کنــم کــه ارادت بســیار بــه ایــن 

ــادر آن.« ــه اصحــاب ن ــي ب ــه طریــق اول مذهــب منســوخ دارم و ب

نامــه دیگــر فرهــاد کــه بــا نــام مســتعار منتشــر شــده25، در نقد نوشــته ای 
اســت از نگارنــده. وی کــه بــا نــام مســتعار ابوبکــر ربابــی نامــه نوشــته 
اســت، از ســهل انگاری و ساده ســری و برخــی موضع گیری هــای 

نویســنده گالیــه کــرده و گفتــه اســت: 

»ســالم، آقــاي ابراهیــم نبــوي! آیــا عقیــده نداریــد کــه: بچــه افکنــدن 
ــتن  ــکالي دارد روزي نوش ــه اش ــن؟ چ ــه آوردن جنی ــش ماه ــه از ش ب
و چنــد روزي ننوشــتن؟ بــه عنــوان مســتوره چهــل ســتون ســی 
فروردیــن چیســت؟ طنــز اســت؟ فکاهــه کامپیوتــري اســت؟ آمــار و 
ــد  ــاه درص ــش از پنج ــما بی ــتون هاي ش ــه س ــت؟! )ک ــک اس انفورماتی
ــه  ــت؟ توش ــرت اس ــت؟ زاد آخ ــف اس ــع تکلی ــت( رف ــوري! اس اینط
ــت نیســت و  ــا مل ــر از م ــواري کوتاه ت ــا دی ــا اســت؟… و اینکــه آی دنی
ــه:  ــال آورد ک ــت و مث ــه گذاش ــت مای ــا و... از مل ــود اخالق ــا مي ش آی

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 سال های عمر او است.
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ملــت پــررو شــده، مــردم غلــط مي کننــد، مــردم نبایــد پــررو شــوند؟… 
بــدون آنکــه هیــچ دردي دوا شــود یــا خاصیتــي داشــته باشــد؟ و دیگر 
ــه رئیــس جمهــور دقیقــا تاثیــر برعکــس  اینکــه مــدام اظهــار عالقــه ب
ــا  ــد؟ واقع ــن را نمي دانی ــه ای ــا شــما و روزنام ــوي! واقع ــاي نب دارد. آق
نمي دانیــد کــه وقتــي کــه واقعــا الزم باشــد اظهــار عالقــه و پشــتیباني 
ــا قیامــت  ــن همــه تکــرار و تکــرار و تکــرار و… ت ــا وجــود ای کــرد ب
تکــرار… همــه بي اثــر خواهــد شــد؟ آیــا شــما همیــن را مي خواهیــد؟ 
و دســت آخــر ایــن روزنامــه آزادگان چیســت و کجــا ایســتاده اســت، 
ــز هســت…و دیگــر اینکــه:  ــر شــما نی ــر چــه هســت گریبان گی کــه ه
ــوارم  ــه بزرگ ــس از عم ــه پ ــم ک ــتفاده مي کن ــتعار اس ــام مس ــده از ن بن
کــه از همــه بهتــر نفریــن مي کــردم تنهــا چیــزي اســت کــه بــا اجــازه 

ــا احتــرام، ابوبکــر ربابــي.«  آقــاي رئیــس جمهــور برایــم مانــده... ب

ــت و  ــس درگذش ــهریور 1381 در پاری ــرانجام در روز 9 ش ــاد س فره
در همان جــا بــه خــاک ســپرده شــد. حاصــل عمــرش مجموعــه ای از 
صداهاســت کــه بــرای شــنونده ایرانــی و مخاطبانــی کــه در آینــده او 
را بازشناســی خواهنــد کــرد، باقــی مانــده اســت. بــه گمــان مــن ایــن 

ــمرد: ــوان برش ــرای او می ت ــا را ب ویژگی ه

ــن  ــی کــه اولی ــود، از زمان ــران اثرگــذار ب ــر موســیقی ای اول: فرهــاد ب
ــه  ــای راک ده ــر گروه ه ــرد ب ــاز ک ــی آغ ــا بازخوان ــش را ب کارهای
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1340 اثــر گذاشــت تــا پــس از انقــالب کــه اثــرش در جامعــه همــواره 
مانــد.

دوم: فرهــاد کار متوســط کمتــر دارد. اغلــب کارهای او یــا تجربه هایی 
نــو در یافتــن شــیوه های مختلــف خوانــدن اســت، یــا نمونــه عالــی از 
ــا  ــتاره راک ی ــن س ــا مهم تری ــنونده ترین ی ــیقی. او پرش ــی از موس نوع

بــا تســاهل اگــر بگوییــم موســیقی آلترناتیــو ایــران اســت.

ســوم: فرهــاد مولــف بــود و می دانســت معنــای کلماتــی کــه می خوانــد 
ــوان  ــم در آواهــا و ترانه هایــش می ت ــداد مفاهی ــن را از امت چیســت. ای
ــه کامــل کــردن و صیقــل زدن  ــم ب دانســت، اگرچــه ایــن مولــف دائ
خــود مشــغول بــود. او می دانســت چــه می خوانــد، چــه می کنــد و در 

ــد. کجــا زندگــی می کن
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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 آئینه ها
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جلد صفحه شبانه که اتفاق متفاوتی در موسیقی ایران بود

پشت جلد صفحه شبانه. گفته می شد سکه هایی که در این تصویر با سر محمدرضا شاه است 
برعکس است. مردم صفحه را می خریدند و نگاه های معنی دار به هم می انداختند
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جلد صفحه جمعه، شاهکار ترانه خوانی فرهاد

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

کــورش یغمایــی در آغــاز زندگینامــه اش در مجموعــه ای بــه نــام 
»بازگشــت از حاشــیه« خــود را چنیــن معرفــی کــرده اســت: »کــوروش 
ــاهرود  ــال 1946 در ش ــن در س ــت. م ــن هس ــی م ــم واقع ــی اس یغمائ
متولــد شــدم، شــهری کــه در 400 کیلومتــری 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 

زندگــی کــرده ام. . .«1

ــان  ــتان اصفه ــت در اس ــرزمین هایی اس ــک از س ــور و بیابان ــه خ منطق
کــه از آن انســان های مهمــی در حــوزه ادب و فرهنــگ و هنــر 
ــا شــعر  ــا کــه مــردم آن همیشــه ب برخاســته اند. شــهری کویــری و زیب
ــر  ــان همچنیــن در نقــش زدن ب و شــاعری پیونــدی دیرینــه دارنــد. آن
ــی و  ــای جندق ــد. یغم ــان آن منطقه ان ــن قالیباف ــزو ماهرتری ــی، ج قال
ــواده  ــه خان ــد ک ــران بودن ــام ای ــاعران بن ــن از ش ــی دو ت ــب یغمای حبی

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 
ــا آمــد. در همــان ســال های کودکــی  ــه دنی ــی در ســال 1325 ب یغمای
خانــواده یغمایــی بــه تهــران آمدنــد و طــی ســفری کورش در شــاهرود 
بــه دنیــا آمــد. وقتــی کــورش هفــت یــا هشــت یــا ده ســاله بــود اولیــن 
ــه »او  ــت ک ــه اس ــادرش گفت ــد. م ــنتور خری ــش س ــدرش برای ــار پ ب
ــه  ــود ســنتور را از جعب ــده ب ــک ندی ــن ســاز را را از نزدی ــا اینکــه ای ب
ــودش  ــرد.«2 خ ــگ ک ــک آهن ــن ی ــه نواخت ــروع ب ــرون آورد و ش بی
ــود از ســوی پــدرم و ایــن  ــه ای ب ــد: »ســنتور، گزینــش و هدی می گوی
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 
ــوزان  ــش آم ــتر دان ــنتور در ارکس ــری س ــتان و فراگی ــگام در دبس هن
ــاپ آواز  ــیقی پ ــان در موس ــده مهم ــوان خوانن ــدف به عن ــتان ه دبیرس
می خوانــدم. بــه هــر حــال هنگامــی کــه بــه ســن نوجوانــی رســیدم و 
خــودم می توانســتم در زمینــه گزینــش ســاز و موســیقی تصمیم گیــری 
کنــم، گیتــار را کــه از کودکــی بــه آن عشــق می ورزیــدم برگزیــدم و 

ــه را آغــاز کــردم.«3 کوشــش و فراگیــری در ایــن زمین

www.kourosh- ۲  . نقل از بیوگرافی کورش یغمایی از پایگاه اینترنتی کورش یغمایی
 yaghmaei.com/biography/biography.htm

۳  . نقل از گفت وگوی 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 می رســد کــه او در ایــن بــاره 
ــدر  ــم پ ــح می ده ــه: ترجی ــد ک ــل کرده ان ــدارد. از او نق ــراری ن اص
ایــن طفــل حرامــزاده نباشــم. ولــی بــه هــر حــال، چــه ایــن لقــب فقــط 
ــد،  ــت باش ــذاری درس ــن نامگ ــع ای ــه به واق ــد و چ ــرام باش ــرای احت ب
ــه  ــام موســیقی راک را در ایــران بپذیریــم، ب ــه ن اگــر وجــود طفلــی ب
نظــر می رســد کــه بایــد کــورش یغمایــی را بنیادگــذار ســبک راک 
در موســیقی ایــران بدانیــم. بــه او البتــه القــاب دیگــری ماننــد »ســلطان 
راک«4 و »پدرخوانــده راک« نیــز داده شــده اســت. کــوروش یغمایــی 
ــا بانیــان ایــن نــوع موســیقی در جهانــف  موســیقی راک را همزمــان ب
یعنــی گروه هــای رولینــگ اســتونز و بیتل هــا 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 
ــورد  ــاز م ــه س ــار را ک ــالگی گیت ــن 15 س ــنتور در س ــی س نوازندگ
ــیقی  ــای موس ــی در گروه ه ــس از مدت ــد و پ ــود برگزی ــه اش ب عالق
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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ــان را  ــه نامش ــی، ک ــه ای اروپای ــای حرف ــی از گروه ه ــد برخ ــال بع س
ــی  ــد هنگام ــران می آمدن ــه ای ــه ب ــرای اجــرای برنام ــی ب ــم ول نمی دانی
کــه بــا چیره دســتی او در نواختــن گیتــار روبــه رو می شــدند از او 
ــان  ــه کشورش ــرت ب ــار و مهاج ــد گیت ــمت لی ــه س ــکاری ب ــرای هم ب
ــد. کــورش  ــی دعــوت می کردن ــرای ضبــط صفحــه در ســطح جهان ب

ــن دعــوت را نپذیرفــت.5 ــی ای یغمای

گل یخ توی دلم جوونه کرده

ترانــه »گل یــخ« نخســتین کار کــورش یغمایــی، مطرح تریــن کار 
ــوان یــک  ــه عن ــی اســت کــه ب ــر موســیقی ایران او و شــاخص ترین اث
اثــر راک شــناخته می شــود. او در ســال آخــر دانشــگاه در رشــته 
ــه  ــه ای خــود را در زمین جامعه شناســی دانشــگاه ملــی اولیــن کار حرف
ــه گل  ــا تران آهنگســازی، ارکستراســیون، نوازندگــی و خوانندگــی ب
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 
ــده ای  ــوان نوازن ــه عن ــن توانســت ب ــق گــوش و تمری دیگــران از طری

خــوب و آهنگســازی برتــر برســد. 

۵  . نقل از زندگینامه کورش یغمایی از پایگاه اینترنتی کورش یغمایی.
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کــورش یغمایــی در دهــه 1340 همــراه بــا شــهرام شــب پره و ســیاوش 
قمیشــی در گــروه ربلــز بــه کار پرداخــت. او نوازنــده لیدگیتــار گــروه 
ــرد. او  ــن دوره از کارش را جــدی نمی گی ــی ای ــا خــود یغمای ــود. ام ب
ــروه  ــد: »گ ــی می گوی ــد رول ایران ــیقی راک و راک ان ــاره موس درب
ــت.  ــان اس ــی راک در جه ــیقی واقع ــر موس ــتونز آغازگ ــگ اس رولین
موســیقی جــز کــه آن را در ایــران بــه غلــط جــاز می  گوینــد و درامــز 
ــیاهان در  ــیله س ــه وس ــند، ب ــاز می شناس ــام ج ــه ن ــط ب ــه غل ــم ب را ه
آمریــکا بنیــان گرفــت کــه بــرای بیــان غــم و غربــت و احساســات تنــد 
ــه آن  ــای اولی ــد. فرم ه ــرا می ش ــزارع اج ــوده در م ــای غم آل ــا آواه ب
راگتایــم و بلــوز اســت کــه ویژگــی عمومــی همــه آنــان بداهه ســرایی 
ــای  ــا گروه ه ــان ب ــاید همزم ــران ش ــیقی راک را در ای ــد. موس می باش
رولینــگ اســتونز آغــاز کــردم. در آن هنــگام عمــوم مــردم و به ویــژه 
جوانــان، به غیــر از عــده ای معــدود در تهــران، از ایــن موســیقی آگاهی 
ــا  ــد موســیقی راک ب ــم پیون ــد بگوی و شــناخت درســتی نداشــتند. بای
موســیقی ایرانــی و یــا فولکلــور کاری بســیار دشــوار و حســاس اســت 
ــه صــورت بســیار  ــه و تخصــص و... ب کــه در صــورت نداشــتن تجرب
ــه نظــر می رســد کــورش  زشــت و مســخره ای جلوه گــر می شــود.«6 ب
یغمایــی بــا لحنــی خشــمگین از عــدم درک موســیقی راک و جــز در 
ایــران ســخن می گویــد 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 1350 بــه وضعیتــی مطلــوب بخصوص 
ــد کــورش  ــرادی مانن ــود. اف ــاپ فارســی و راک کاور رســیده ب در پ
ــد و  ــال بودن ــیار فع ــار بس ــاد و مازی ــی، فره ــدون فروغ ــی، فری یغمای
امکانــات فراوانــی بــرای کار داشــتند. کــورش یغمایــی بــا ســختگیری 
ــگام هــم  ــد: »در آن هن ــد و می گوی ــگاه می کن ــه گذشــته ن بیشــتری ب
موســیقی پــاپ در ایــران نســبت بــه موســیقی پــاپ در جهــان موقعیــت 
ــی را نداشــت، امــا در همــان وضعیــت هــم  و وضعیــت ایــده ال و عال
کــه از آن راضــی نبودیــم، از دیگــر همســایگان خــود یعنــی ترکیــه، 
اعــراب و... بســیار جلوتــر بودیــم و همان گونــه کــه می دانیــم بدبختانــه 
ــی از  ــورش یغمای ــتیم.«7 ک ــر هس ــان عقب ت ــب از آن ــه مرات ــروز ب ام
ــا اســتفاده از نواهــای محلــی ترکیبــی  ــا ب ــود کــه کوشــید ت کســانی ب
از فولکلــور و راک ایجــاد کنــد. ترانه هایــی ماننــد »شــیرین جــون« و 

ــوان بشــمار آورد.  ــن حــوزه می ت ریحــان را در ای

ــاره می گویــد: »همــه نزدیکانــم به خوبــی آگاهــی دارنــد  او در ایــن ب
ــگ کهــن و غــرور  ــخ و فرهن ــران و تاری ــن همــواره عاشــق ای کــه م

۷  . همان.
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آفریــن آن بــوده و هســتم. بــر ایــن پایــه در نخســتین ســال خوانندگــی 
حرفــه ای ترانه هــای 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 ملودی هــای 
جاودانــه در میــان مــردم و به ویــژه جوانــان و نیــز گســترش همبســتگی 
ملــی و هویــت ملــی بــود.«8 او معتقــد اســت کــه به رغــم کوشــش وی 
»در ضبــط آلبــوم ديــار از آواهــای محلــی ایــران کــه در آن آرایــش 
ــیاری  ــای بس ــکالت و ممنوعیت ه ــتم، مش ــده داش ــه عه ــازها را ب س
بــود کــه فقــط چنــد مــورد آن را در پایــگاه اینترنتــی رســمی خــودم 
برشــمرده ام و مــن همــواره از اینکــه بــه دلیــل ممنوعیت هــا و... آ نطــور 
کــه تــوان آن را داشــته ام بــه شایســتگی نتوانســته ام بــرای کشــورم دیــن 

ــرم.«9  خــود را ادا کنــم رنــج می ب

بازگشت از حاشیه

ــورش  ــام ک ــت وجوی ن ــه جس ــا ب ــه م ــت ک ــی نیس ــچ جای ــا هی تقریب
یغمایــی و موســیقی راک بربیاییــم و جــز کلمــه »ســلطان راک ایــران« 
بــا عبــارت دیگــری مواجــه شــویم. در حالــی کــه نــه شــخص کــورش 

۸  . همان.
۹  . همان.
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یغمایــی و نــه اطالعاتــی کــه در دســت اســت، بــه ســووال مــا پاســخ 
ــران  ــیقی راک در ای ــام موس ــه ن ــزی ب ــا چی ــا اساس ــه آی ــد ک نمی ده
وجــود داشــته اســت یــا نــه؟ و آیــا کــورش یغمایــی ســلطان آن بــوده 
اســت؟ جســت وجوهای مــا بــه مجموعــه ای بازمی گــردد کــه چنــدی 
ــن مجموعــه شــامل یــک نوشــته نســبتا  اســت منتشــر شــده اســت. ای
مفصــل و موســیقی هایی اســت کــه توســط کــورش یغمایــی قبــل از 
ــد:  ــاره یغمایــی می گوی ــور درب انقــالب منتشــر شــده اســت. بهــزاد بل
ــوان  ــل ج ــی در نس ــه حرکت ــا ب ــوروش م ــای ک ــنیدن آهنگ ه ــا ش »ب
آن روز پــی می بریــم کــه در حاشــیه موســیقی کوچــه بــازاری و 
ــوش دادن  ــا گ ــه. ب ــو می رفت ــه جل ــع ب ــلیقه آن موق ــاب س ــیقی ب موس
بــه آهنگ هــای ایــن آلبــوم متوجــه می شــویم کــه کــوروش بــه 
ــی گــوش مــی داده اســت… موســیقی راک  ــوع کارهــای غرب چــه ن
ــیقی  ــد... موس ــاد می کن ــی ای را ایج ــای خیال ــه فض ــایکادلیک ک س
متفکــر بــا ســازهای الکترونیــک کــه یغمایــی و گروهــش ســعی 
ــا  ــه و ب ــه ای خالص ــا 3 دقیق ــاه 2 ت ــای کوت ــد در تصنیف ه می کردن

ــد. شــعر فارســی آشــتی بدهن

ردپــای بعضــی از ســبک ها و تنظیم هــای گروه هــای خارجــی آن 
زمــان را می شــود در آهنگ هــای ایــن آلبــوم شــنید. در ایــن مجموعــه 
متوجــه می شــویم کــه الگــوی آهنــگ گل یــخ در بعضــی ترانه هــای 
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دیگــر هــم تکــرار شــده اســت. بــدون شــک گــروه کــوروش یغمایــی 
ــعر و  ــازها و ش ــدای س ــه در ص ــتقلی دارد ک ــخص و مس ــبک مش س
روش خوانــدن خــود را نشــان می دهــد. ولــی البــه الی نوشــته و 
ــل  ــت مث ــه درس ــای راک اولی ــه گروه ه ــد ک ــود دی ــا می ش عکس ه
ــد؛ آنهــا هــم شــنونده های  ــران بودن ــر زمینــی امــروز ای گروه هــای زی
خــاص داشــتند کــه عــام مــردم نبــود و فقــط تیــپ فرنــگ رفتــه ای بــه 
موسیقی شــان گــوش مــی داد و موسیقی شــان در همــان فضــای خیالــی 
و متفــاوت کاباره هــا و رســتوران ها اجــرا می شــد و از آنجــا هــم 
ــی در ایــن آهنگ هــا می شــود دیــد کــه چطــور  ــرون نمی آمــد. ول بی
آن گروه هــا توانســتند چکیــده ای از آن فضــا را بــرای قشــر بزرگ تری 
از مــردم قابــل دســترس کننــد و چقــدر هــم موفــق بودنــد! کــوروش 
ــی  ــای موفق ــود و آهنگ ه ــیقی روز بش ــت وارد موس ــی توانس یغمای
ــج  ــگار یــک گن ــن مجموعــه ان ــه بشــود. در ای ــر زبان هــا زمزم از او ب
ــی  ــت. آهنگ های ــده اس ــف ش ــنیده کش ــای نش ــی از آهنگ ه قدیم
ــدان دلچســب بلکــه  ــه چن کــه می شــود دیــد کــه گاهــی نتیجــه اش ن
ــد.«10 ــری بوده ان ــا و ریســک های هن ــا نتیجــه خالقیت ه بیشــتر وقت ه

۱۰  . نقل از بهزاد بلور سردبیر پایگاه اینترنتی بشکن و خبرنگار بی بی سی، گزارش نصیر 
مشکوری با عنوان «کورش یغمایی، پدری بی وارث، از حاشیه های فراموشی»، ۱۴ مهر ۱۳۸۹. 

 www. beshkan.co.uk
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شادی وطنپرست: «یغمایی راک نیست، یك چیز دیگر است»

شــادی وطنپرســت، منتقــد و نویســنده آثــار موســیقی راک می گویــد: 
»خیلی  هــا پیــش از یغمایــی و در زمــان او مشــغول موســیقی راک 
بودنــد. گروه هایــی مثــل »مامیــز« یــا اســکورپیو و بســیاری نوازنده های 
دیگــر کــه گرایــش بــه موســیقی راک داشــتند... کــوروش یغمایــی بــا 
موهایــی بلنــد و شــمایلی متمایــز از دیگــران بــا گرایــش بــه موســیقی 
ــاندن  ــر او شناس ــن تاثی ــرد. مهم تری ــدا ک ــش را پی ــند جایگاه مردم پس
نوعــی از موســیقی راک بــود تــا دیگرانــی کــه تــا آن زمان یا موســیقی 
ــد،  ــرده بودن ــرار نک ــا آن برق ــی ب ــا ارتباط ــناختند و ی راک را نمی ش
قطعــات یغمایــی را پســندیدند. نواختــن گیتــار و خوانــدن با ســاده ترین 
ــم  ــه مه ــرد، بی آنک ــب ک ــود جل ــه خ ــیاری را ب ــان بس ــر مخاطب تحری
ــر  ــه ب ــری ن ــن او تاثی ــر م ــه نظ ــا ب ــده. ام ــبکی را برگزی ــه س ــد چ باش
موســیقی راک قبــل از انقــالب داشــت و نــه بعــد از انقــالب. کــورش 
ــه نوعــی کاوه یغمایــی هــم در  یغمایــی ســبک خــودش را داشــت. ب
ــودش  ــاص خ ــیوة خ ــا ش ــدرش ب ــد پ ــا همانن ــد از انقالبی ه ــل بع نس
پیــش رفــت. کــه لزومــا تاثیرگــذار نبــود و بــه نظــرم قــرار هــم نبــوده 
ــوب  ــی محس ــه عطف ــی نقط ــه نوع ــد. ب ــری بگذارن ــد تاثی ــه بخواهن ک
نمی شــوند. 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 می گویــد: »از 
ــنتی  ــبک های س ــه ای در س ــی ریش ــدرن ایران ــیقی م ــه موس ــا ک آنج
ایرانــی نــدارد، هیچ وقــت هــم متاثــر از حرکت هــای موســیقائی- 
ایرانــی- نبــوده اســت. آنچــه مــا در گذشــته شــاهد آن بوده ایــم 
ــوده اســت کــه  ــا ســالیق خــاص ب ــت دســته ای موســیقی پرداز ب فعالی
از جهــان موســیقی خــارج از جغرافیــای ایــران برداشــت هایی را وارد 
می کردنــد. ایــن کامــاًل اشــتباه اســت کــه یــک ســبک موســیقی کــه 
ــر در  ــت یــک نف ــه خالقی ــران می  باشــد را ب ریشــه هایش خــارج از ای
داخــل ایــران وابســته بدانیــم. این در مــورد کوروش یغمایــی هم صدق 
می کنــد. بــه نظــر مــن کــوروش یغمایــی در واقــع یکــی از پیشــگامان 
موســیقی »آلترناتیــو« در ایــران اســت. واژه »آلترناتیــو« را در اینجــا بــا 
ــد. در نظــر داشــته باشــید کــه  ــو یکــی نکنی ســبک موســیقی آلترناتی
آنچــه در ایــران آلترناتیــو گفتــه می شــود بــا آنچــه در غــرب آلترناتیــو 
ــا و موســیقی کــوروش  ــا ترانه ه ــاوت اســت. ام خطــاب می شــود متف

۱۱  . شادی وطنپرست، دبیر جشنواره موسیقی تهران اونیو و منتقد موسیقی، برگرفته از گزارش 
نصیرمشکوری در پایگاه اینترنتی بشکن، همان.
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یغمایــی را می تــوان بــه نوعــی در جایــگاه موســیقی آلترناتیو قــرار داد. 
دورانــی کــه کــوروش یغمــا ی مطــرح شــد، دورانــی بــود که ایــران در 
حــال تحــول اجتماعــی بزرگــی بــود. جامعــه ایرانــی در برابــر هجــوم 
پدیده هــای اجتماعــی قــرار گرفتــه بــود کــه همخوانــی بــا هنجارهــای 
ــی  ــران آمادگ ــه ای ــی در جامع ــه خاص ــا طبق ــتند. تنه ــج آن نداش رای
ــن  ــتند. ای ــد را داش ــای جدی ــن پدیده ه ــنیدن ای ــدن و ش ــرش، دی پذی
رویکــرد خــود بخشــی از معیارهــای آن طبقــه شــد. کــوروش یغمایــی 
و گوگــوش را می تــوان 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 راه هــای جدیــد 

تاثیــر گــذار باشــند.«12

مشكوری: پدر خواندة موسیقی راک ایران

نصیــر مشــکوری نویســنده و منتقــد موســیقی راک در پایــگاه اینترنتــی 
ــی یکــی از پیشــگامان موســیقی  بشــكن می نویســد: »کــوروش یغمای
ســایکادلیک/ راک ایــران بــه حســاب می آیــد. امــا اختــالف نظرهــای 
زیــادی در مــورد اینکــه او پایه گــذار موســیقی راک در ایــران اســت 
در میــان نقدپــردازان و طرفــداران موســیقی راک ایــران به ویــژه نســل 

۱۲  . نظر فریدون تفرشی، سردبیر پایگاه اینترنتی زیرزمین، گزارش نصیرمشکوری در پایگاه 
اینترنتی بشکن، همان.
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ــا  ــی ب ــود دارد. او از دوران جوان ــران وج ــالمی ای ــالب اس ــد از انق بع
ــد  ــی مانن ــق گروه های ــد رول از طری موســیقی ســایکادلیک و راک ان
بیتل هــا، دورز و گروه هــای دیگــر آشــنا می شــود. او بعدهــا در اوایــل 
ــا ســاختن آهنــگ گل یــخ و اجــرای آن  دهــه 70 میــالدی )1973( ب
در یکــی از برنامه هــای تلویزیونــی فریــدون فرخــزاد بــه نــام میخــک 
ــزو  ــع ج ــد. او در واق ــناخته ش ــران ش ــی ای ــون مل ــره ای در تلویزی نق
ــک و  ــیقی ملودی ــار موس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود ک ــی ب ــن هنرمندان اولی
ــکل بندی  ــک در ش ــار الکتری ــو، گیت ــا آوای پیان ــاده ای را ب ــیار س بس
یــک گــروه راک ارائــه مــی داد. شــکلی مــدرن و متفاوت از موســیقی 
ــرای  ــه فــرد و ب مردم پســند ایرانــی کــه در آن زمــان بســیار منحصــر ب
ــه تنهــا آن را از  ــود. آهنگــی کــه ن ــان خــود بســیار غیرمتعــارف ب زم
ــه  ــد بلکــه ب ــن نســخه های موســیقی ســایکادلیک فارســی می دانن اولی
نوعــی آن را اولیــن آوای موســیقی بلــوز ایرانــی نیــز می تــوان خطــاب 

کــرد.«13

آریا کرنافی: «کورش یغمایی نامی شناخته شده است»

آریــا کرنافــی ســردبیر مجلــه موســیقی راک پاالپــال می گویــد: 
ــت.  ــران اس ــیقی ای ــده در موس ــناخته ش ــی ش ــی نام ــوروش یغمای »ک

۱۳  . نصیر مشکوری، همان.
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عالقه منــدان بــه ســبک های مختلــف موســیقی، حتــی آنــان کــه 
ــل  ــنیده اند و حداق ــش را ش ــد نام ــیقی راک ندارن ــه موس ــه ای ب عالق
یــک بــار قطعــه موســیقی گل یــخ او را گــوش داده انــد. اگــر شــنیده 
شــدن را مــالک تاثیرگــذاری در نظــر بگیریــم بــدون شــک کــوروش 
یغمایــی بــه دلیــل درصــد بــاالی طرفــداران و شــنوندگان تاثیر بســزایی 
ــا ســوالی  ــران داشــته اســت. ام ــن موســیقی راک در ای در جــا انداخت
ــی  ــا کــوروش یغمای ــن اســت کــه: آی کــه اینجــا مطــرح می شــود ای
ــه داده  ــی ارائ ــا راک فارس ــی ی ــیقی راک ایران ــرای موس ــی ب تعریف
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 می شــود ایــن 
ــچ  ــواده اش هی ــودش و خان ــز خ ــه ج ــی ب ــوروش یغمای ــه ک ــت ک اس
ــدارد  ــول ن ــران را قب ــن ســبک در ای یــک از موزیســین های دیگــر ای
و ایــن در صورتــی اســت کــه بســیاری از آثــار موســیقی پردازان 
دیگــر در ایــران بــه معنــای واقعــی در ســبک راک هســتند. چــه بســا 
ــاپ/  ــیقی پ ــوزه موس ــی در ح ــوروش یغمای ــای ک ــیاری از کاره بس
راک هــم نمی گنجنــد. در هــر صــورت ایــن کار ســاده ای نیســت کــه 
به راحتــی یکــی از بــزرگان موســیقی کشــور را نقــد کنیــم کــه آیــا در 
ــد  ــا نداشــته اســت. ایــن را بای ــران تاثیــری داشــته ی موســیقی راک ای
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از موزیســین های ایــن ژانــر پرســید کــه چقــدر بــه پیشــینه خــود آگاه 
ــد؟«14 ــر گرفته ان ــتند و از آن تاثی هس

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 
ــت.  ــوده اس ــوع ب ــال ها ممن ــا س ــش ت ــالمی صدای ــالب اس ــد از انق بع
ــتند  ــه می خواس ــیقی پردازانی ک ــان موس ــال در آن زم ــوان مث ــه عن ب
ــی  ــوی مل ــیقی رادی ــة موس ــی کمیت ــت از صاف ــوند می بایس ــرح ش مط
ــت مجــوز پخــش، موســیقی  ــا دریاف ــد ب ــا بتوانن ــران می گذشــتند ت ای
خــود را در رادیــو کــه مهم تریــن و تنهــا رســانه موجــود در آن زمــان 
بــود بــرای عمــوم معرفــی کننــد. ایــن کمیتــه موســیقی تقاضــای او را 
ــه ســبب نــوع شــکل بندی ســازها و  بــرای پخــش آثــارش از رادیــو ب
ــازه  ــه او اج ــا ب ــا مدت ه ــرد و ت ــا رد ک ــیقی آهنگ ه ــوع موس کال ن
پخــش نــداد. رویکــردی کــه کمــاکان در شــکلی رادیکال تــر و 

۱۴  . نقل از آریا کرنافی، سردبیر پایگاه اینترنتی پاالپال، گزارش نصیر مشکوری در پایگاه 
اینترنتی بشکن، همان.
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ــه  ــالمی ب ــاد اس ــرف وزارت ارش ــر از ط ــد فرهنگی ت ــی و ض غیرعلم
ــود. ــل می ش ــدان تحمی هنرمن

قمیشی: «هنوز هم تنها کارهای یغمایی استاندارد است»

ــی صــورت  ــا کــورش یغمای ــی کــه در بهمــن 1390 ب در گفت وگوی
ــاپ و راک نظــرات خــودش را  ــاره موســیقی پ ــه اســت، او درب گرفت
ــی   ــگاه اینترنت ــا پای ــو ب ــی در گفت وگ ــورش یغمای ــت. ک ــه اس گفت
ــر اینکــه  ــی ب ــول ســیاوش قمیشــی مبن ــل ق ــس از نق ــودى پ ــران مل اي
»مــا بــرای آمریکایی هــا جهــت معرفــی موســیقی پــاپ ایرانــی هنــوز 
ــم و  ــش می کنی ــی را پخ ــش یغمای ــال پی ــد س ــت و چن ــای بیس کاره
تنهــا کارهــای یغمایــی اســتاندارد اســت.«15 در توضیــح ایــن موضــوع 
می گویــد: »بــا ســپاس از دوســت دیرینــه ام 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 18 بــه کشــورهای 
ــران  ــه ای ــد، مصــر( و اواخــر دوران قاجــار ب ــن، هن ــد )ژاپ شــرقی مانن
ــر  ــن کشــورها را تحــت تاثی ــی ای ــی و بوم ــوذ کــرد و موســیقی مل نف

۱۵  . امیدرضا میرصیافی، همان.
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قــرار داد و بــه انــزوا کشــاند.«16

کــورش یغمایــی علــت تاثیرپذیــری جوانــان از موســیقی مــدرن غــرب 
ــی و  ــوام فرهنگ ــتوانه و ق ــد: اول: پش ــه می کن ــل خالص ــه عام را در ن
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 زیبایی هــای ویــژه بــر 
پایــه آن؛ پنجــم: تکامــل صــدا دهندگــی ســازها و نیــز ایجــاد ســازهای 
ــذاب و  ــزی ج ــا رنگ آمی ــا ب ــاختمان زیب ــم: س ــو؛ شش ــون ن گوناگ
نوازندگــی راحت تــر ســازها. هفتــم: زیبایــی ملودی هــا و به ویــژه 
آرایــش ســازها در اجــرا؛ هشــتم: وجــود ســازهای ناقــص و قدیمــی 
کــه بــه صــورت ابتدایــی هنــوز بــه کار مــی رود؛ نهــم: مهــار نکــردن 
نفــوذ ایــن موســیقی توســط مســووالن موســیقی کشــورها بــا اســتفاده 
ــن نفــوذ  ــح می دهــد کــه »ای از کارشناســان و متخصصــان. وی توضی
فرهنگــی در زمینــه موســیقی همــواره یــک جانبــه نبــوده و بــرای نمونه 
موســیقی هنــد از مرزهایــش گذشــته و بــه چیــن، کــره، ژاپــن، تبــت، 
ــا  ــز کولی ه ــت و نی ــرده اس ــوذ ک ــم نف ــکا ه ــا و امری ــزی، اروپ اندون

موســیقی هنــد را بــه اروپــا و عربســتان و اســپانیا بردنــد.«17

۱۶  . همان.

۱۷  . همان.
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ــد  ــر و هن ــن، مص ــد ژاپ ــورهایی مانن ــه »کش ــت ک ــد اس ــی معتق یغمای
بالفاصلــه بــه فکــر چاره جویــی افتادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
راهــی جــز پذیــرش موســیقی غربــی بــه صــورت تلفیــق بــا موســیقی 
ملــی خــود ندارنــد« و توضیــح می دهــد کــه »ایــن همــان روشــی اســت 
کــه مــن در حــدود 35 ســال پیــش بــه آن اعتقــاد داشــتم و در نشــریات 
پیشــنهاد کــرده ام.« یغمایــی معتقــد اســت کــه در ایــران نیــز در ابتــدا 
نفــوذ موســیقی غــرب بــا کوشــش و کارشناســی اســتادانی کم نظیــری 
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 
ــر دارد  ــی را در ب ــی فراوان ــیقی درآمدزای ــن موس ــه ای ــه اینک ــر پای ب
ــن آغــازی  ــاد و ای ــاره دار افت ــه دســت عــده ای دالل و شــومن و کاب ب
بــود بــرای انحــراف و ابتــذال در موســیقی پــاپ ایــران )نظــر کــورش 

یغمایــی دربــاره تهاجــم موســیقی غربــی بــه ایــران(.18

«سیب نقره ای»؛ بازگشت پاپ به ایران

ــی  ــح چندان ــددش توضی ــای متع ــی در گفت وگوه ــوروش یغمای ک
دربــاره موســیقی پــاپ و راک قبــل از انقــالب نمی دهــد. امــا در 

۱۸  . همان.
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ــد  ــه برخــی مــوارد اشــاره می کن بررســی موســیقی پــس از انقــالب ب
ــک واژه در  ــرد ی ــه کارب ــن اینک ــر گرفت ــا در در نظ ــد: »ب و می گوی
ــای  ــان واژه را در فرهنگ ه ــوم هم ــا و مفه ــا معن ــگ الزام ــک فرهن ی
ــاپ - در فرهنــگ  ــی- پ ــرد واژه غرب ــاب نمی دهــد، کارب دیگــر بازت
موســیقی ایــران بــدون تخصــص و شــناخت و در نظــر گرفتــن پشــتوانه 
ــتانداردهای آن  ــوم و اس ــا و مفه ــیقی و معن ــاله آن موس ــد س ــد ص چن
ــودن آن کــه  ــا مفهــوم مردمــی ب در فرهنــگ غــرب، آن هــم فقــط ب
در ایــن صــورت می تــوان هــر موســیقی دیگــر را ماننــد ســنتی کوچــه 
ــرد،  ــی ک ــه معرف ــه جامع ــاپ ب ــام پ ــا ن ــط ب ــه غل ــم ب ــازاری و... ه ب
اشــتباهی بنیادیــن اســت. بــه همیــن دلیــل اساســی اســت کــه در زمینــه 
ــه  ــان ب ــورهای جه ــر کش ــد دیگ ــتیم مانن ــر هس ــاپ ناگزی ــیقی پ موس
غیــر از مفهــوم مردم پســند بــودن آن دیگــر اســتانداردهای ویــژه آن را 
بــرای ورود بــه عرصه هــای 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 
ــرم  ــن ف ــوالت ای ــیر تح ــودن س ــان ب ــا در جری ــط ب ــتانداردها فق اس
موســیقی در جهــان میســر می شــود.« او موســیقی پــاپ را بــه دو نــوع 
ــکالت  ــت مش ــد و عل ــیم می کن ــذل تقس ــاپ مبت ــمند و پ ــاپ ارزش پ
ــتن  ــد: اول، »داش ــورد می دان ــد م ــالب را در چن ــس از انق ــیقی پ موس
دیــدگاه بــد و بــی ارزش نســبت بــه ایــن موســیقی و دســت انــدرکاران 
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ــزه و دلیــل نبــود شــناخت و  ــا انگی آن، حداقــل از ســوی مســووالن ب
ــه - موســیقی پــاپ ارزشــمند - کــه تــا کنــون هــم  آگاهــی نســبت ب
ــیاری  ــازهای بس ــی و س ــیقی غرب ــت موس ــه دارد؛« دوم، »ممنوعی ادام
ــه ای  ــه ای و ریش ــازهای پای ــژه س ــد، به وی ــوط می ش ــه آن مرب ــه ب ک
ماننــد گیتــار، درامــز، کیبــورد، گیتــار بــاس بــه مــدت بســیار طوالنــی. 

ــه صــورت نمایشــی وجــود داشــت!«19 ــه ارکســتر ســنفونیک ب البت

ــاره  ــال اش ــدت 16 س ــه م ــاپ ب ــیقی پ ــت موس ــه ممنوعی ــپس ب او س
می کنــد 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 می دانــد کــه در ایــران ماندنــد 
ــه  ــگاه ب ــد. آن ــر روی آوردن ــی دیگ ــاغل و کارهای ــه مش ــر ب و ناگزی
ــوان  ــه عن ــی ب ــه لس آنجلس ــهور ب ــیقی مش ــه موس ــان ب ــرد جوان رویک
یــک نیــاز طبیعــی بــا انگیــزه و دلیــل حــذف موســیقی پــاپ در ایــران 
ــن  ــذف ای ــه ح ــه اینک ــووالن ب ــه مس ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه زمان و ب
موســیقی بــه دلیــل مردمــی بــودن آن ممکــن نیســت پــی بردنــد و در 
ــا آلبــوم ســیب  پایــان نتیجــه می گیــرد کــه ســرانجام موســیقی پــاپ ب
نقــره ای کــه ســه ســال گرفتــن مجــوز آن بــه طــول انجامیــد، تولــدی 

ــاره یافــت.20  دوب

۱۹  . همان.
۲۰  . همان.
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ظهور مجدد پاپ مبتذل

ــه جنبه هــای اقتصــادی موســیقی پــاپ اشــاره  یغمایــی در نوشــته اش ب
می کنــد و اینکــه بــا شــکل گیری مجــدد پــاپ در ایــران، همــان 
ــه  ــاره ب ــردن دوب ــی ب ــد: »پ ــه شــد. او می گوی ــی گرفت شــیوه پیشــین پ
درآمدزایــی و مال انــدوزی در زمینــه موســیقی پــاپ )آلبــوم، کنســرت 
ــا انگیــزه ســوء  و. . .( و در پــی آن ســیل ورود دالالن و قاچاقچیــان ب
اســتفاده و مهم تــر 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 
ــدون  ــی بســیار چشــمگیر ب ــزه درآمدزای ــا انگی ــده ای ب ــوان زای ــه عن ب
اســتادان دلســوز و کارشــناس دوبــاره آغــاز شــد. بــر پایــه مــوارد بــاال 
سرپرســتی ظاهــری ایــن موســیقی بــه دســت افــرادی بــدون تخصــص 
ــپرده  ــری س ــن هن ــن موازی ــبت بــه ابتدایی تری ــی نس ــناخت حت و ش
شــد و بدیهــی اســت کــه ایــن افــراد و دوستانشــان کــه در ایــن زمینــه 
ــیقی و  ــرفت موس ــرای پیش ــه ب ــیقی را ن ــن موس ــتند ای ــکاری داش هم
تکامــل آن بلکــه صرفــا در جهــت و ســوی ویژگــی مهم تــر آن یعنــی 
درآمدزایــی و مال انــدوزی اداره می کردنــد و بدیهــی اســت هــر 
پدیــده ای اجتماعــی، هنــری، اقتصــادی و... بــدون داشــتن سرپرســت 
دلســوز و آگاه و متخصــص بــه صورتــی »دیمــی« و »خــودرو« رشــد 



291

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

غیــر طبیعــی و غیــر منطقــی خواهــد کــرد و ایــن وضعیــت همان اســت 
ــه بســیار مهــم  ــم. نکت ــاپ مشــاهده می کنی ــروز در موســیقی پ کــه ام
ــت  ــی اس ــیقی جهان ــک موس ــاپ ی ــیقی پ ــروزه موس ــه ام ــت ک اینس
ــان  ــور در جه ــی آن کش ــاد فرهنگ ــور نم ــر کش ــاپ ه ــیقی پ و موس
قلمــداد می شــود و ایــن کارهــای بــی ارزش و بی هویــت کــه بــه 
ــه  ــود ن ــغ می ش ــان تبلی ــران و جه ــاپ در ای ــیقی پ ــام موس ــا ن ــط ب غل
ــه  ــان در زمین ــژه جوان ــه وی ــردم و ب ــت م ــب ذهنی ــزه تخری ــط انگی فق
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 180 ســال از ورود موســیقی 
ــوز هــم متخصــص  ــران هن ــه ای ــه کشــورهای شــرقی از جمل غــرب ب
آگاه و دلســوز و حتــی شــناختی درســت را هــم از ایــن موســیقی در 

ــم.«21 کشــور نداری

یغمایی، پیوند دو نسل موسیقی راک و پاپ ایران

ــوان کســی کــه ترانه هــای مهــم راک جهــان  ــه عن بی تردیــد فرهــاد ب
ــده راک اســت، جــدا  ــه صــورت کاور اجــرا کــرده، یــک نوازن را ب
ــک  ــوای راک نزدی ــرم و محت ــه ف ــارش ب ــیاری از آث ــه در بس از اینک

۲۱  . همان.
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ــی  ــه میراث ــکا ب ــا ات ــد ب ــل های بع ــا نس ــرده ت ــم ک ــی فراه ــده و پل ش
گــران بــه ســوی موســیقی تــازه برونــد. کــورش یغمایــی نیــز بــه گفتــه 
بخــش مهمــی از کســانی کــه موســیقی راک و موســیقی ایرانــی 
را می شناســند، چــه در اجراهــای کاور اولیــه اش، چــه در برخــی 
ــه  ــی کالم خــود ب ترانه هــای فارســی و چــه در بســیاری از کارهــای ب
ــه اســت. او یکــی  ــاپ و راک پرداخت ــا تلفیقــی از پ موســیقی راک ی
ــه  ــت ب ــته اس ــه توانس ــت ک ــی اس ــیقیدانان ایران ــته ترین موس از برجس
تلفیــق موســیقی فولکلــور ایــران بــا موســیقی مــدرن جهــان برســد. امــا 
ــالن  ــیقی را ف ــی از موس ــام نوع ــه ن ــر اینک ــار ب ــرار و فش ــد از اص بیایی
ــه در  ــی ریش ــورش یغمای ــیقی ک ــم. موس ــم بگذری ــان بگذاری ــا بهم ی
ــا موســیقی غربــی هــم اجــرا شــده  فولکلــور ایرانــی دارد و آثــارش ب
ــز  ــا هــر چی ــا راک ی ــد ی ــاپ بگذاری ــد اســمش را پ اســت. می خواهی
دیگــر. او از یــک ســو بخشــی از زیباتریــن موســیقی های پــاپ و 
راک ایرانــی را تولیــد کــرده و از ســویی واســطه نســلی شــده اســت 
ــن  ــاخته اند. از اولی ــالب را س ــس از انق ــاپ و راک پ ــیقی پ ــه موس ک
کارهــای درخشــان پــاپ کاوه یغمایــی تــا آثــار راک درخشــان دهــه 
1380 ایــران کــه شــمارش آثــار برجســته در میــان آن فــراوان اســت. 
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کورش، کامران، کامبیز، کاوه، کامیل، ساتگین

ــان در  ــل آن ــه دو نس ــت ک ــواده ای اس ــور خان ــی مح ــورش یغمای ک
حــوزه موســیقی راک فعالیــت کردنــد. کامــران و کامبیــز دو بــرادر او 
در گذشــته بــا او همــکار بودنــد. کــورش در ســن 20 ســالگی ازدواج 
کــرد کــه حاصــل ایــن ازدواج ســه فرزنــد بــه نام هــای کاوه، کامیــل 
و ســاتگین اســت کــه هــر ســه کار پدرشــان را دنبــال کردنــد و امــروز 

ــد.  ــران کار می کنن ــواده موســیقی ای در خان

کاوه یغمایی

ــن  ــد. او بزرگ تری ــد ش ــران متول ــال 1347در ته ــي در س کاوه یغمای
بــه  فرزنــد کــوروش یغمایــي اســت. کاوه از کودکــي مشــغول 
ــي داد. کاوه در  ــان م ــي نش ــه فراوان ــود و عالق ــیقي ب ــري موس فراگی
هشــت ســالگي توســط پــدر و مــادرش وارد هنرســتان عالــي موســیقي 
ــم »نویــن افــروز«  ــزد خان ــود کــه ن ــو ب ایــران شــد. ســاز اول کاوه پیان
ــران،  ــالمي در ای ــالب اس ــد از انق ــال بع ــه س ــت. س ــوزش مي گرف آم
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 شــیوه ای کــرد کــه در هیــچ 
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ــود.  ــیو راک« ب ــیوه »پروگرس ــن ش ــد؛ ای ــس نمي ش ــه اي تدری مدرس
کاوه تصمیــم گرفــت کــه گیتــار الکتریــک را بــه صــورت حرفــه اي 

شــروع کنــد. 

چنــد ســال بعد، هنرســتان موســیقي بــا محدودیت هــاي خاصــي مجدداً 
بازگشــایي شــد. کاوه دوبــاره بــه هنرســتان رفــت تــا تحصیــالت خــود 
را بــه صــورت آکادمیــک ادامــه دهــد. در ایــن زمــان نــام »هنرســتان 
ــت. او  ــر یاف ــي« تغیی ــاي انقالب ــرود و آهنگه ــتان س ــه »هنرس ــي« ب عال
ــال  ــان س ــد و در هم ــل ش ــارغ التحصی ــتان ف ــال 1368 از هنرس در س
ــه  ــار« ب ــام »دی ــه ن ــدرش ب ــوم پ ــودش را در آلب ــري خ ــن کار هن اولی
ــي بعــد از 10 ســال  ــوم کــوروش یغمای ــن اولیــن آلب ثبــت رســاند؛ ای
در  گیتــار کالســیک  رشــته  در  را  تحصیــالت خــود  بــود. کاوه 
ــراي خــودش، بلکــه  ــه فقــط ب ــه داد. او ن دانشــگاه آزاد اســالمي ادام
ــم  ــز آهنگســازي و تنظی ــدگان و موزیســین هاي دیگــر نی ــراي خوانن ب
کــرده اســت. کاوه یغمایــی اولیــن کنســرت رســمي خــود را در ســال 
1373 در فرهنگســراي بهمــن اجــرا کــرد کــه اولیــن کنســرت گیتــار 
ــاپ  ــود. او در تنهــا »جشــنواره پ ــران بعــد از انقــالب اســالمي ب در ای
ــود  ــروه را از آن خ ــن گ ــي بهتری ــتاره طالی ــروز، س ــه ام ــا ب ــران« ت ای
کــرد. »گــروه کاوه« تنهــا گــروه راک بــود کــه بــا مجــوز رســمي از 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي کنســرت اجــرا مي کــرد. ایــن 
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ــک«،  ــت. کاوه »مترس ــته اس ــرا داش ــش از 50 اج ــون بی ــا کن ــروه ت گ
اولیــن آلبومــش را در ایــران در ســال 1382 منتشــر کــرد؛ ایــن آلبــوم 
تــا مدت هــا پرفروش تریــن آلبــوم ایــران بــود. او پــس از انتشــار 
آلبومــش، دو شــب متوالــي در ســالن میــالد تهــران کنســرت برگــزار 
کــرد کــه بــا اســتقبال پــر شــوری روبــه رو شــد و بــراي اولیــن بــار در 
ــر روي دی وی دی  ــه اي ب ــورت حرف ــه ص ــرت را ب ــن کنس ــران ای ای

ضبــط و پخــش کــرد. 

ــار الکتریــک در دانشــگاه  کاوه در ســال 1384 پایه گــذار واحــد گیت
علمــي و کاربــردي ایــران شــد و در ســال 1385 تصمیــم گرفــت 
کارش را بــه خــارج از ایــران گســترش بدهــد، کــه نتیجــه آن پخــش 
موفــق آلبــوم »ســکوت ســرد« در ســال 1386 در سراســر جهــان بــوده 

اســت.22

از سیب نقره ای 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 
ــتان های  ــه داس ــدا در زمین ــدت ابت ــن م ــرد. او در ای ــاه ب ــودکان پن ک
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 
ــن  ــس از 17 ســال اولی ــد. پ ــار زندگــی را می گذرانی ــا تدریــس گیت ب
ــدی  ــه شــد. پــس از چن ــام ســیب نقــره ای ارائ ــا ن ــا آواز او ب ــوم ب آلب
آلبوم هــای دیگــری از او بــا نام هــای مــاه و پلنــگ، گرگ هــای 
گرســنه )موســیقی فیلــم(، کابــوس، آرایــش خورشــید و تفنــگ دســته 

نقــره منتشــر شــد.23

در ســال 1390 آلبومــی از وی در آمریــکا منتشــر شــد بــه نام بازگشــت 
ــال 1357  ــا س ــای او ت ــک آهنگ ه ــن ت ــامل بهتری ــه ش ــیه ک از حاش
ــطح  ــرو24 در س ــتون ت ــر اس ــی معتب ــط کمپان ــوم توس ــن آلب ــت. ای اس

جهــان پخــش شــد. 

ــن آلبوم هــا اســت: »گل  ــا امــروز شــامل ای ــی ت ــار کــوروش یغمای آث
یــخ« )قبــل از انقــالب(، »پرنــده مهاجر«، »گرگهــای گرســنه« )1369(، 
»ســیب نقــره ای« )1372(، »مــاه و پلنــگ» )1374(، »کابــوس« )1378(، 
ــته  ــگ دس ــی(، »تفن ــای محل ــه کاره ــید« )مجموع ــش خورش »آرای

نقــره« )1381( »بازگشــت از حاشــیه« )1390(.

۲۳  . نقل از زندگینامه کورش یغمایی در پایگاه اینترنتی او، همان.
Stones Throw . ۲۴



297

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

سه تفنگدار راک و دوگانه فرهاد- یغمایی

ــدون  ــد؛ فرهــاد، فری ــوع کردن ــر ممن ــر و یکــی را دیرت یکــی را زودت
فروغــی و کــورش یغمایــی کــه هــر ســه صدایشــان بــه عنوان موســیقی 
ــالب  ــس از انق ــد، پ ــده می ش ــاپ خوان ــی از راک و پ ــا تلفیق راک ی
ــال  ــدت 17 س ــه م ــی از 1358 ب ــورش یغمای ــدای ک ــد. ص ــوع ش ممن
ممنــوع بــود. ایــن ســه تــن بــا وجــود اینکــه احتمــاال می توانســتند در 
ــدگان  ــیاری از خوانن ــر از بس ــیار موفق ت ــران بس ــرون از ای ــان بی کارش

پــاپ شــوند، امــا هــر ســه ماندنــد. 

شــهاز نظــر مــن کــورش یغمایــی و فرهــاد مهــراد دو ســوی مفهومــی 
هســتند کــه موســیقی راک را می ســازد، اگرچــه ریتــم و موســیقی و 
ــر اســت و کارهــای  ــه موســیقی راک نزدیک ت ــی ب شــکل کار یغمای
ــا  ــیقایی راک را دارد، ام ــگ موس ــخصه های ضرباهن ــف او مش مختل
ــیقی او  ــان موس ــاد و زب ــذاری فره ــیوه تاثیرگ ــوا و ش ــن و محت مضامی
ــر اســت.  ــی کــه راک ســاخته اســت و می ســازد نزدیک ت ــه مفهوم ب
ــاد را  ــای فره ــن ترانه ه ــر مت ــن اگ ــان م ــه گم ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ب
بخوانیــم، تصویــرش را ببینیــم و تاثیــرش را بــر هوادارانــش و جامعــه 
ارزیابــی کنیــم و همچنیــن نقــش او در مجموعــه ترانه هایــش بدانیــم، 
ــا  ــتیم، ام ــرف هس ــیقی راک ط ــا موس ــه ب ــرد ک ــم ک ــک نخواهی ش
ــای  ــه متن ه ــی ک ــرای کس ــی را ب ــورش یغمای ــدای ک ــط ص ــر فق اگ
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او را نمی فهمــد، 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 
می خواهنــد و بــدون هیــچ سانســوری موســیقی خــود را در ســال های 
ــوای  ــا محت ــوع ام ــی ممن ــار یغمای ــون بســازند، احتمــاال شــکل آث اکن
وضــع  ایــن  کــه  حالــی  در  می شــد،  تلقــی  بی اشــکال  آثــارش 
ــار او  ــکل آث ــد؛ ش ــس باش ــال برعک ــاد کام ــاره فره ــت درب می توانس
پذیرفتــه، امــا محتوایــش سانســور می شــد. بــه نظــرم هــر کــدام از ایــن 
دو گوشــه ای 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 انقالب یا سال های آخر پیش از 
انقالب

تصویری از طرح روی جلد صفحه های قدیمی کورش یغمایی 



301

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

روی جلد سی دی کاوه یغمایی
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فصل هفتم
فریدون فروغی 

فریــدون فروغــی )9 بهمــن 1329 - 13 مهــر 1380(، آهنگســاز، 
نوازنــده گیتــار، پیانــو، درامــز، شــاعر و خواننــده ایرانــی اســت. او از 
خواننــدگان مشــهور موســیقی آلترناتیــو و راک و پــاپ ایرانــی اســت.

ــه  ــات در محل ــد اداره دخانی ــح اهللا کارمن ــد فت ــی فرزن ــدون فروغ فری
ــروغ،  ــای ف ــه نام ه ــر ب ــه خواه ــد. او س ــا آم ــه دنی ــران ب ــبیل ته سلس
ــد.  ــان بودن ــراق کاش ــکان ن ــواده او از مال ــه دارد. خان ــت و پروان عف
ــار می پرداخــت. در ســن  ــه ســرودن شــعر و نواختــن ت ــی ب در نوجوان
شــش ســالگی تحصیــل را آغــاز کــرد و در ســال 1347 مــدرک 
دیپلــم طبیعــی خــودش را گرفــت و عالقــه ای بــرای رفتــن بــه دانشــگاه 
ــز  ــار ری چارل ــه اجــرای آث ــدازه او ب ــه بی حــد و ان ــداد. عالق نشــان ن
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 
ــود و  ــرده ب ــیقی نک ــوزه موس ــک در ح ــالت آکادمی ــالب تحصی انق

ــود.  ــه ب ــز را خــود آموخت همــه چی
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فریــدون فروغــی، پیــش از آنکــه دبیرســتان را تمــام کنــد، ماننــد اغلب 
همنســل های خــودش از ســن 16 ســالگی گروهــی از نوازنــدگان 
ــرای  ــه اج ــدی ب ــورت ج ــه ص ــرد و ب ــع ک ــالش را جم ــن و س همس
موســیقی راک و بلــوز و موســیقی غربــی و بخصــوص ترانه هــای 
ــن  ــا س ــت. ت ــف می پرداخ ــاط مختل ــردم در نق ــه م ــورد عالق راک م
ــان عاشــق  ــوج جوان ــت می کــرد. م ــوع فعالی ــن ن ــه همی 18 ســالگی ب
ــت  ــای فعالی ــه فض ــا را ب ــای بچه ه ــاالر پ ــوری مردس ــار در کش گیت
ــا  ــن روزه ــوان در همی ــدون ج ــرد. فری ــاز می ک ــیقی ب ــه ای موس حرف
ــت  ــن شکس ــود. ای ــقی می ش ــت عش ــا شکس ــق و طبیعت ــر عش درگی
عاشــقانه مدتــی او را گوشه نشــین می کنــد و از ســال 1348 بــرای 
کار بــه ســراغ کاباره هایــی ماننــد مارکیــز و کاکولــه مــی رود. جنــس 
صــدای او و شــیوه متفــاوت او در خوانــدن کــه گاه دیگــران ردپــای 
ــل  ــوب تبدی ــره ای محب ــه چه ــد، او را ب ــز را در آن می بینن ری چارل

می کنــد. 

خســرو هریتــاش، کارگردان ســینما آموخته در دانشــگاه یو ســی ال ای1 
ــینما  ــی در س ــت اتفاق ــم گرف ــد تصمی ــران آم ــه ای ــی ب ــا وقت کالیفرنی
ایجــاد کنــد، در همــان فیلــم اول یعنــی آدمــک کــه زری خوشــکام، 
چهــره سکســی ســینمای ایــران، در یکــی از اولیــن فیلم هایــش در آن 
ــه نوعــی آزاداندیشــی در رابطــه  ــازی می کــرد، هــم داســتان فیلــم ب ب

UCLA  ۱
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ــروصدا  ــدت س ــه به ش ــای برهن ــا صحنه ه ــم ب ــم فیل ــود، ه ــی ب جنس
ــی و  ــکاف اخالق ــاره ش ــفی درب ــتانی فلس ــم داس ــه فیل ــرد. جانمای ک
ــدن  ــوم تم ــش هج ــا نمای ــاش ب ــود. هریت ــل ب ــان دو نس ــی می اجتماع
فرنگــی بــه فرهنــگ ســنتی قصــد داشــت بــه تضــاد میــان این دو اشــاره 
کنــد. حاصــل ایــن فیلــم، تماشــاگرانی بــرای دیــدن فیلــم برهنــه زری 
ــم تهــران و دو  ــی فیل ــرای جشــنواره جهان ــق ب خوشــکام، فیلمــی موف
ترانــه بســیار موفــق و پراســتقبال بــرای فریــدون فروغــی شــد. خســرو 
ــا همــان  هریتــاش بــه دنبــال یــک خواننــده تازه نفــس می گشــت. او ب
اولیــن آزمایــش دریافــت کــه فریــدون فروغــی همــان صدایــی اســت 
ــه  ــک« و »پروان ــای »آدم ــا نام ه ــه ب ــردد. دو تران ــش می گ ــه دنبال ک
ــاره  ــت واال یکب ــعار لعب ــعبان خانی و اش ــورج ش ــیقی ت ــا موس ــن« ب م
ــل  ــه روز تبدی ــن تران ــده پرفروش تری ــه خوانن ــی را ب ــدون فروغ فری
ــه، در  ــن دو تران ــم، صفحه هــای 45 دور ای کــرد. پــس از نمایــش فیل
صفحــه  فروشــی های معروفــی چــون آل کوردوبــس، پــاپ، دیســکو، 
بتهــوون و پــارس عرضــه شــد. ایــن دو ترانــه گل کــرد و بر ســر زبان ها 
 افتــاد و فریــدون فروغــی بــه شــهرت  رســید. گرچــه در آن زمــان بــه او 
ــن  ــا همی ــد، ام ــد می کن ــد کــه صــدای فرهــاد را تقلی خــرده می گرفتن
باعــث شــد تــا دیگــر زیــر ســایه نــام ری چارلــز، خواننــده محبوبــش، 

قــرار نگیــرد.
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چون آدمك زنجیر بر دست و پایم

ــران  ــه ته ــه روز ب ــي س ــراي مرخص ــد: »ب ــی می گوی ــدون فروغ فری
را  مــا  آهنگســازان  و  نوازنــدگان  بهتریــن  زمــان  آن  در  آمدیــم. 
ارمني هــا تشــکیل مي دادنــد. در تهــران نوازنــده ساکســیفوني داشــتیم 
ــي گفــت کــه  ــه جهــت مســائل تحصیل ــود. او ب کــه نامــش جیمــي ب
ــاش  ــا هریت ــد.«2 جیمــي ب ــه کار همراهــي کن ــا را در ادام ــد م نمي توان
ــاط داشــت. او  ــود ارتب ــده ب ــران آم ــه ای ــکا ب ــه تازگــي از آمری کــه ب
فریــدون را بــه هریتــاش معرفــي کــرد. فریــدون مي گفــت »روز دیــدار 
ــي  ــاش چــه خیال ــود چــون نمي دانســت هریت ــاش دســتپاچه ب ــا هریت ب

ــر دارد.« در س

ــال  ــه دنب ــاش ب ــه هریت ــت ک ــن گف ــه م ــي ب ــد: »جیم ــی می گوی فروغ
ــه همــراه جیمــي  ــراي فیلــم جدیــدش مي گــردد، مــن ب خواننــده اي ب
ــد  ــه همانن ــردم ک ــر مي ک ــدا فک ــم. در ابت ــم رفتی ــا فیل ــر هریت ــه دفت ب
ــي در آنجــا  ــد موزیکــي فرنگــي اجــرا کنــم ول کارهــاي گذشــته بای
ــم. هریتــاش  ــان فارســي بخوان ــه زب ــه اي ب متوجــه شــدم کــه بایــد تران

۲  . همه نقل قول های این فصل (جز یک مورد که مشخص شده است) برگرفته از نوشته ای از 
محمد ضرغامی در وقایع اتفاقیه، مصاحبه فرزین گلپاد و سینا متدن برای نشریه ایران جوان است. 

این گفت وگو از بهترین گفت وگوهایی است که درباره یک هنرمند حوزه موسیقی تاکنون اجنام 
گرفته و تنظیم شده است. این مصاحبه در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ در 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 نخوانــده ام. در پــي اصرار 
ــازه اي  ــداي ت ــان ص ــن هم ــت ای ــاش گف ــدم و هریت ــه اي خوان او قطع
اســت کــه مــن مي خواهــم« و باالخــره ایــن کارگــردان فارغ التحصیــل 
مقطــع دکتــراي دانشــگاه کالیفرنیــاي جنوبــي در نخســتین فیلــم خــود 
ــد  ــیاري پدی ــي بس ــاي مطبوعات ــا جنجال ه ــه بعده ــک ک ــام آدم ــا ن ب
ــدون فروغــي اســتفاده کــرد. در صفحــه اي کــه  آورد از صــداي فری
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 مي گویــد کــه چنــدي بعــد خبــر 
آوردنــد کــه آدمــک و پروانــه مــن بســیار معــروف شــده اند: »مــن در 
ــاده  ــي هنــوز جــا نیفت ــه خاطــر اینکــه موســیقي پــاپ ایران آن زمــان ب

بــود، درک درســتي از مفهــوم معروفیــت نداشــتم.«

شیش و هشت و فرشید رمزی

بعــد از گذشــت مدتــی فرشــید رمــزی، کارگــردان نمایــش تلویزیونی 
ــی در  ــت و فروغ ــرارداد بس ــی ق ــدون فروغ ــا فری ــت، ب ــش و هش ش
ســال 1351 بعــد از پنــج ســال مشــابه خوانی 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 
ترانه خوانــی و چــه در محتــوای آثــارش تبدیــل شــد. نکتــه مهــم ایــن 
ــا قیصــر آغــاز  ــد فیلم هــای نوگــرا کــه از ســال 1348 ب ــود کــه تولی ب
شــده بــود، صداهــای تــازه ای را بــه جــای صداهــای کالســیک عارف 
و ایــرج و عهدیــه وارد ســینما کــرد؛ صداهایــی کــه دیگــر بازیگــران 
ــن  ــینما ای ــنتی س ــاگر س ــرای تماش ــد و ب ــب نمی زدن ــم روی آن ل فیل

اتفــاق شــگفت انگیــز بــود. 

فتنــه چکمــه پــوش، ســاخته همایــون بهــادران، دومیــن فیلــم ســینمایی 
بــود کــه فروغــی در ســال 1351 بــرای تیتــراژ آن ترانــه ای را بــه همیــن 
نــام اجــرا کــرد. در همیــن ســال توســط یکــی از دوســتانش بــا گلــی 
فتوره چــی آشــنا  شــد و بــا او ازدواج  کــرد. فیلــم اگرچــه فیلــم مهمــی 
ــود. یــک  ــه فریــدون فروغــی همچنــان مــورد توجــه ب نبــود، امــا تران
ســال بعــد »تنگنــا«، ســاخته امیــر نــادری بــا ملودی هــای شــورانگیز و 
تکان دهنــده منفــرد زاده، صــدای فروغــی را بــر تیتــراژ داشــت. فیلــم 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــق درمی آی ــادری فیلمــی خوش ســاخت و موف امیرن

ــراوان نمی شــود.  ــه جــذب تماشــاگر ف ــق ب ــی او موف نخبه گرای

برنامــه پــر طرفــدار شــیش و هشــت کــه فرشــید رمــزي تهیــه و 
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کارگردانــي مي کــرد و ویلیــام، آهنگســاز اختصاصــي آن برنامــه بــود 
و بســیاري از ترانه هــاي معــروف فریــدون از ســاخته هاي اوســت، 
ــی  ــه زمان ــا او ب ــود، ام ــی ب ــدن فروغ ــده ش ــی در خوانن ــل مهم عام
پیشــتر از برنامــه شــش و هشــت اشــاره می کنــد: »پیــش از آنکــه مــن 
ــم،  ــدا کن ــور پی ــت حض ــش و هش ــه ش ــده در برنام ــوان خوانن ــه عن ب
در مکان هایــي بــه نــام رســتوران دانســینگ آهنگ هــاي فرنگــي 
ــه  ــودم ک ــغول ب ــن کار مش ــه ای ــال ب ــج س ــدت پن ــردم. م ــرا مي ک اج
ــا  ــاي شــیراز بــودم.« ب از ایــن پنــج ســال حــدود ســه ســال را در کازب
ایــن حــال شــاید ایــن ســؤال پیــش بیایــد، چــرا فروغــي ایــن مــدت را 
ــش ســاده اســت: عشــق. فروغــي ســال ها  ــده؟ جواب در شــیراز گذران
پیــش هــم در گفت وگویــي بــا مجلــه جوانــان امــروز گفتــه بــود کــه 
ــات  ــن ده ــه دورتری ــذرم؛ ب ــز بگ ــه چی ــرم از هم ــق حاض ــرای عش ب
بــروم، ابتدایي تریــن زندگــي را در پیــش داشــته باشــم، ولــي بــا عشــق 
زندگــي کنــم. ایــن دعــوت عاشــقانه رهــاورد خوبــي برایــش داشــت: 
»پــاي مــن بــر ســر یک ســري 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

ــوش  ــوان، افشــین و داری فرشــید رمــزي کــه گروهــي متشــکل از کی
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ــون  ــرد و چ ــدا ک ــالف پی ــا اخت ــا آنه ــد، ب ــکاري مي کردن ــا او هم ب
مي خواســت دیگــران متوجــه شــوند کــه او عامــل مطــرح شــدن آنهــا 
ــه  ــن ب ــاد، بنابرای ــري افت ــروه تازه ت ــکیل گ ــر تش ــه فک ــت، ب ــوده اس ب
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 حزن انگیــز فریــدون ضمیمــه فیلم هــاي ســینمایي شــد. 
فیلمســازان پیشــرو صــداي او را بــراي اثرگــذاري بیشــتر مي خواســتند 
و عــده اي هــم از روي ســودجویي صــداي او را بــه عنــوان مهــر تأییــد 
بــر تیتــراژ فیلم هایشــان نشــاندند. او بــراي تنگنــاي نــادري کــه اثــری 
برجســته ســاخته بــود، ترانــه ای زیبــا خوانــد، ولــي زن باکــره )زکریــا 
ــار برتــر  هاشــمي( و فتنــه چکمه پــوش )همایــون بهــاوران( در رده آث
ســینمایي جایــي نداشــتند. فروغــي در این بــاره مي گویــد: »البتــه بــراي 
ــد  ــتفاده کردن ــودم اس ــرده ب ــرا ک ــاًل اج ــه قب ــه اي را ک ــره تران زن باک
ــهیار  ــا شــعر ش ــاز« ب ــه »نی ــد... تران ــن گرفتن ــازه آن را از م ــط اج و فق
ــع  ــراي رف ــور ب ــرد زاده. اداره سانس ــفندیار منف ــگ اس ــري و آهن قنب
ــرد.  ــل ک ــاز« تبدی ــه »نی ــاز« را ب ــي واژه »نم ــار مذهب ــاي اقش دودلي ه
پــس از آن گــروه جــوان فــرزان دلجــو و امیــر مجاهــد نــزد او آمدنــد 
و بــراي نخســتین کارشــان از فریــدون خواســتند کــه نقشــي را برعهــده 
ــاي  ــود. آق ــاران ب ــم ی ــام فیل ــت: »ن ــار نرف ــر ب ــدون زی ــا فری ــرد. ام بگی
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 
ــد:  ــم مي گوی ــن فیل ــش در ای ــاي نق ــرش ایف ــدم پذی ــل ع ــاره عل درب
»مــن فکــر مي کــردم کــه یــک خواننــده بایــد بــه خوانندگــي بپــردازد 
و شــأن حرفــه خــودش را حفــظ کنــد تــا وجهــه هنریــش را از دســت 
ــر  ــود ه ــهور مي ش ــر مش ــک نف ــي ی ــدارد وقت ــي ن ــون دلیل ــد، چ نده
کاري کــه بــه او پیشــنهاد شــد انجــام دهــد. دلجــو بــه مــن گفــت پــس 
ــش را  ــیقي متن ــل موس ــي الاق ــازي نمي کن ــم ب ــو در فیل ــه ت ــاال ک ح
بــراي مــا بســاز، مــن هــم بــه جهــت دوســتي بــا آقــاي دلجــو پذیرفتــم 
کــه ایــن کار را انجــام دهــم.« بنابرایــن فریــدون موزیــک متــن یــاران 
ــروده  ــه س ــم ک ــه فیل ــر روي تران ــت و ب ــو نوش ــرزان دلج ــراي ف را ب
ایــرج جنتــي عطایــي بــود و بــه وســیله فــرزان دلجــو بــه فریــدون ارائــه 
شــده بــود آهنگــي ســاخت )امــا هــم وحشــت مــن گــوش بــده تپــش 
ــه  ــم لحظ ــس کنی ــه ح ــده ک ــن ب ــه م ــتتو ب ــه/ دس ــب من ــا قل ــه ب فاجع
بــزرگ فریــاد زدنــه(. فریــدون فروغــي مي گویــد کــه بعــد از یــاران 
ــا  ــد. گوی ــا ایــرج جنتــي عطایــي کار کن ــا ب متأســفانه فرصــت نشــد ت
قــرار بــود صــداي فریــدون بــر زمینــه فیلــم خورشــید در مــرداب )م. 
صفــار( شــنیده شــود. ایــن فیلــم ترانــه اي داشــت بــا نــام »جنــگل« کــه 
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موزیــک آن را بابــک بیــات ســاخته بــود ولــي بــه دالیلــي از اجــراي 
ــه  ــر ارائ ــي ب ــن مبن ــرار م ــر اص ــرد. او در براب ــري ک ــن کار جلوگی ای
ــه جلوگیــري کــرد محکــم نوشــت:  دالیلــي کــه از اجــراي ایــن تران
ــود کــه بعدهــا  ــه ترانه هایــي ب ــه »جنــگل« ازجمل ــه! نمي شــود.« تران »ن
ــر،  ــت س ــر، پش ــت س ــد )پش ــبت دادن ــیاهکل نس ــه س ــه حادث آن را ب

پشــت ســر جهنمــه/ روبــه رو، روبــه رو قتلــگاه آدمــه(. 

طوطی بی صدا و سفر شیراز

ــری و  ــهیار قنب ــا ش ــه را ب ــد تران ــی چن ــدون فروغ ــال 1352 فری در س
اســفندیار منفــرد زاده اجــرا می کنــد. یکــی از ترانه هــا بــه نــام »نمــاز« 
ــاز  ــه نم ــر می شــود. تران ــر ســه نف موجــب بازخواســت ســاواک از ه
کــه بــرای فیلــم ذکریــا هاشــمی اجــرا شــده بــود، تغییــر نــام می دهــد. 
فریــدون فروغــی بــه جــای »مــن نمــازم تــو رو هــر روز دیدنــه« بایــد 
ــا  ــا هاشــمی کــه ب ــه«. ذکری ــو رو هــر روز دیدن ــازم ت ــد »مــن نی بخوان
ــوان  ــه عن ــت ب ــن دس ــی از ای ــی و فیلم های ــره و طوط ــاختن زن باک س
روشــنفکری کــه فیلم هــای برهنــه می ســازد مــورد توجــه تماشــاگران 
ســنتی و ســینماروهای برهنه پســند قــرار می گیــرد. ترانــه نیــاز )یــا نماز( 
ــان  ــی همچن ــدون فروغ ــدای فری ــود. ص ــروش می ش ــرعت پرف به س
ــگ« در  ــه »رنگارن ــی رود. او در برنام ــدار م ــای پرطرف ــراه فیلم ه هم
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ســال 1352 ترانــه »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 بی ســرانجام را تجربــه کــرد. چنــدی 
ــم  ــرای فیل ــه ای را ب ــرزان دلجــو تران ــه درخواســت ف نگذشــت کــه ب

ــا بــازی و کارگردانــی دلجــو( اجــرا  کــرد.  یــاران )ب

ترانه سرایی و مشكل موسیقی و ترانه

برخــي فریــدون فروغــی را ســرزنش مي کننــد کــه نســبت بــه انتخــاب 
ــه از  ــاري ک ــداد آث ــمارش تع ــا ش ــا ب ــوده ام ــاس نب ــش حس ترانه های
ــأله  ــن مس ــش ای ــزان اثرگذاری ــر می ــد ب ــا تأکی ــده و ب ــا مان ــه ج او ب
ــدر  ــه او چق ــد ک ــدون مي دانن ــتداران فری ــن را دوس ــود. ای رد مي ش
ــدون  ــد. فری ــود مي بالی ــه خ ــیباني ب ــاد ش ــا فره ــت ب ــه رفاق ــبت ب نس
ــن  ــد: »ای ــالب مي گوی ــل از انق ــرایي قب ــه ترانه س ــش ب ــاره نگرش درب
ــود  ــخص ب ــه مش ــزي ک ــا آن چی ــت. ام ــلیقه اي اس ــوع س ــک موض ی
ــي و فرهــاد شــیباني  ــي عطای ــرج جنت ــري، ای ــل شــهیار قنب کســاني مث
ــود  ــاعر ب ــماً ش ــاد رس ــه فره ــد. البت ــک بودن ــه ی ــرایان درج از ترانه س
و کتابــي نیــز بــه نــام گیالس هــاي کال از او منتشــر شــده بــود. 
ــه  ــرود ک ــم س ــي ه ــرد زاده ترانه های ــفندیار منف ــرار اس ــه اص ــا ب بعده
»تنگنــا« یکــي از کارهــاي اوســت. ولــي بــه هرحــال هرکــدام از ایــن 
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ترانه ســرایان خاصیتــي در کالمشــان بــود. مثــاًل قنبــري از اســتعاره هاي 
ــي در شــعرهایش اســتفاده مي کــرد و دیگــران  ــف و زیبای بســیار لطی
هــم خصوصیاتــي داشــتند.« فریــدون ســاخت موســیقي متــن فیلــم را 
دیگــر ادامــه نــداد و مي گفــت: »راســتش مــن ایــن کاره نبــودم.« البتــه 
منظــورش عــدم توانایــي در ســاخت موســیقي فیلــم نبــود بلکــه اعتقــاد 
داشــت کــه ســاختن موزیــک متــن بــراي یــک فیلــم زمان گیــر اســت 
ــه اش خــارج  ــي دارد کــه از حوصل ــت فراوان ــه و دق ــه مطالع ــاز ب و نی

بــود. 

در ســال 1353، فروغــی بــه علــت عــدم تفاهم بــا همســرش از وی جدا 
می شــود. در همیــن ســال ترانــه »همیشــه غایــب« را بــا شــعری از شــهیار 
قنبــری، موســیقی »ویلیــام خنــو« و تنظیــم واروژان اجــرا می کنــد. ایــن 
ترانــه، پیش تــر بــا شــعری از ویلیــام خنــو و بــا نــام »ماهــی خســته« اجــرا 
شــده بــود. او کــه رفتــه رفتــه، بــه هنرمنــد باتجربــه ای تبدیــل می شــد، 
ــود را  ــوم خ ــتین آلب ــرد و نخس ــود ک ــار خ ــع آوری آث ــه جم ــدام ب اق
ــه  ــا تران ــاد ب ــر فره ــرد. اگ ــه ک ــازار عرض ــه ب ــدون دل« ب ــام »زن ــا ن ب
ــی و  ــر موضوع ــخص از نظ ــیار مش ــت و بس ــی و گل درش ــای سیاس ه
محتوایــی مــورد توجــه نســل جــوان قــرار گرفــت، ترانه هــای فریــدون 
فروغــی بیشــتر حــال و هــوای مســائل جنســی و آزادی هــای فــردی و 
تضادهــای اجتماعــی را داشــت. بــا ایــن همــه دومیــن آلبومــش بــا نــام 
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یــاران در ســال 1354 بــه 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 
ــا دســتگیری داریــوش، اســفندیار منفــرد  داریــوش اجــرا شــود، امــا ب
زاده و شــهیار قنبــری، اجــرای ترانــه بــه فروغــی ســپرده می شــود. متــن 

ترانــه ســال قحطــی چنیــن بــود:

»گــر بــر فلکــم دســت بــدی چــون یــزدان/ برداشــتمی مــن ایــن فلــک 
ــه کام دل  ــاختمی/ کازاده ب ــان س ــر چن ــک دگ ــو فل ــان/ از ن را ز می
رســیدی آســان/ گلدونــا گل نــدادن/ درختــا بــار نــدادن/ گوســفند و 
ــه لقمــه  ــون/ ی ــدادن/ گندم هــای بیاب ــر ن گاو و میش هــا/ ماســت و پنی
ــه هــر  نــون نــدادن/ چشــمه های تــو دالــون/ یــه چیکــه آب نــدادن/ ب
کــی هــر چــی گفتــم/ بــه مــن جــواب نــدادن... مــردای مســت کوچــه/ 
ــه/  ــاب کوچ ــچ و ت ــن/ از پی ــو می رفت ــو تل ــه/ تل ــون کلوچ ــو جیباش ت
آی آدمــای مــرده/ تــرس دالتونــو بــرده/ پــس چــرا ســاکت هســتین/ 
ســگ دالتونــو خــورده/ بــه هــر کــی هــر چــی گفتــم/ بــه مــن جــواب 
ــه دل  ــتن/ از هم ــا رو بس ــتن/ در خونه ه ــاکت نشس ــه س ــدادن... بس ن
ــا ایــن روزای  ــه کســی نبســتن/ یــاال پاشــین بجنگیــن/ ب بریــدن/ دل ب

ننگیــن/ چــه فایــده داره اینجــا/ حتــی نشــه بخندیــم.«
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«دو تا چشم سیاه داری»

ــه اش از  ــیا داري، تران ــم س ــا چش ــد: »دو ت ــی می گوی ــدون فروغ فری
ــود کــه در یکــي از نمایش نامه هایشــان  کارهــاي آقــاي بیــژن مفیــد ب
اجــرا کردنــد. صفحــه ایــن ترانــه کــه بیــرون آمــده بــود نظر مــرا خیلي 
جلــب کــرد. بیــژن مفیــد صــدا نداشــت ولــي شــور و حــال فراوانــي 
ــه او  ــود. البت ــرده ب ــذاب ک ــال کارش را ج ــور و ح ــت و آن ش داش
ــه هــر حــال ایــن  خــودش هــم ادعــاي خوانندگــي نمي کــرد، ولــي ب
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 کابــاره داران بنــام بــود بــه مــن گفــت کــه هــر زمــان 
ــا دکوراســیون  ــه مــن بگــو ت ــه را اجــرا بکنــي ب قصــد داري ایــن تران
ســن را عــوض کنــم کــه از آن بــه بعــد در هنــگام اجــراي ایــن آهنگ 
ــا چشــم  ــد.« فروغــي دو ت ــه ســبک ایرانــي مي چیدن دکوراســیون را ب
ــا  ــه زیبایــي ب ــود ب ســیا داري را کــه در دســتگاه ماهــور اجــرا شــده ب
ســازبندي غربــي اجــرا کــرد. ایــن ترانــه  بعدهــا نیــز توســط اصغــر زنــد 
ــه شــکل دیگــري اجــرا شــد. در اوایــل دهــه 1350 صــداي  ــل ب وکی
ــي«  ــوان »صداهــاي انقالب ــه عن ــده دیگــر ب ــدون و یکــي دو خوانن فری
نمــاد اعتــراض بــه ســاختارهاي اجتماعــي، فرهنگــي و سیاســي رژیــم 
ــدون آگاهــي و  ــدگان دیگــر ب ســلطنتي شــناخته مي شــد. اگــر خوانن
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ــد،  درک از فضــاي موجــود ترانه هــاي اجتماعــي- سیاســي مي خوانن
ــد و تاوانــش را نیــز  ــا آگاهــي کامــل سیاســي مي خوان امــا فریــدون ب
پرداخــت کــرد. تــاوان ایــن بي پروایــي دو ســال دوري از صحنــه بــود. 
ــهره  ــي ش ــدت سیاس ــاي به ش ــرودن ترانه ه ــه در س ــي ک ــعود امین مس
بــود، ترانــه اي بــه نــام ســال قحطــي را بــه فریــدون داد تــا او اجرایــش 
ــه به شــدت  کنــد. فریــدون از ســال قحطــي چنیــن یــاد مي کــرد: »تران
سیاســي بــود، مــن هــم در خانــه ترانــه را ضبــط و اجــرا کــردم، 
ــال  ــه فوتب ــه در کوچ ــي ک ــرال از بچه های ــراي ک ــه ب ــت ک ــادم هس ی
ــتي از  ــن کار را دوس ــه ای ــا اینک ــردم ت ــتفاده ک ــد اس ــازي مي کردن ب
ــا  ــا مــن نمي دانســتم ی ــد ام ــط کن ــراي خــودش ضب ــا ب ــت ت مــن گرف
توجــه نکــردم کــه هــر دوســتي، دوســت صمیمــي دیگــري هــم دارد 
و ایــن ترانــه بــدون مجــوز پخــش شــد، تــا اینکــه مــن بــراي اســتراحت 
ــن  ــم. در آنجــا دانشــجویان دانشــگاه الهیجــان از م ــه الهیجــان رفت ب
درخواســت کنســرت کردنــد و مــن هــم آنجــا بــا یــک گیتــار 
بــراي 2000 نفــر دانشــجو کنســرتي برگــزار کــردم، در آنجــا از مــن 
ــم  ــن هــم برای ــد. م ــه ســال قحطــي را نمودن درخواســت اجــراي تران
جــذاب بــود و آن را اجــرا کــردم ولــي غافــل از اینکــه 1800 نفــر از 
دانشــجویان ضبــط صــوت همراهشــان بــود، وقتــي بــه تهــران برگشــتم 
ســاواک مــن را خواســت و مــدت دو ســال ممنوع الصــدا شــدم. کــه 
ــدون  ــه فری ــه گفت ــا 56 دوام داشــت.« ب ــت از ســال 54 ت ــن ممنوعی ای
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ــراي  ــي را ب ــه  رهای ــن تران ــش از ای ــه پی ــي ک ــعود امین ــي، مس فروغ
داریــوش اقبالــي ســروده بــود بــا هیــچ گونــه تهدیــدي روبــه رو 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 
ــرد زاده  ــاره منف ــاده شــد، او درب ــرد زاده آم ــا اســفندیار منف ــاره ب دوب
ــم  ــن فیل ــک مت ــر گــردن موزی ــد: »اســفندیار حــق بســیاري ب مي گوی
دارد، او بــه ایــن نــوع موســیقي هویــت تــازه اي بخشــید، تــا قبــل از او 
موســیقي متــن فیلم هــاي ســینمایي، جــدي گرفتــه نمي شــد. کارهــاي 
ــه  ــود کاري ب ــرار ب ــد. ق ــردزاده بودن ــاخته هاي منف ــاز از س ــا و نی تنگن
نــام »نازلــي« را بــا هــم انجــام دهیــم کــه شــعرش از احمــد شــاملو بــود، 
ــرو  ــه خس ــود ک ــال هاي 51-52 ب ــد، س ــا ش ــه کاره ره ــي کار نیم ول
گلســرخي و کرامــت دانشــیان را ســاواک رژیــم شــاه دســتگیر کــرد 
و منفــردزاده نیــز مدتــي بــه داشــتن رابطــه بــا آنهــا محکــوم شــد و بــه 
ــا هــم ناتمــام  ــکار شــد و کار م ــادي ممنوع ال ــن ســبب مــدت زی همی

مانــد.«

فریــدون فروغــی در ســال های 50 تــا 58 ترانه هــای مانــدگاری چــون 
ــار«،  ــازه«، »گرفت ــوای ت ــاپرکها«، »ه ــردن ش ــم«، »م ــهر دل ــه ش »کوچ
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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 
ــط  ــی توس ــاز سیاس ــای ب ــالم فض ــس از اع ــال 1356، پ ــد. در س او ش
حکومــت، فروغــی بعــد از دو ســال ممنوعیــت کاری، ســومین آلبــوم 

خــود را بــا نــام ســال قحطــی بــه بــازار عرضــه کــرد. 

سال قحطی، سال زندان

ــش موســیقي  ــم ســینمایي زندگی ــن فیل ــن و آخری ــراي اولی فروغــي ب
ــه لحــاظ  ــاد داشــت کــه فقــط ب ــاران اعتق ــاره ی ــن ســاخت. او درب مت
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 تنظیم هــاي محمــد شــمس، 
ــي از  ــمس یک ــه ش ــه کارش ب ــا ارائ ــت( او ب ــلوغي اس ــاي ش تنظیم ه
ــه  ــن تران ــي افســوس کــه ای ــه کــرد ول ــن ترانه هایــش را جاودان بهتری
مانــدگار بــه ســبب صداگــذاري فیلــم کــم اثــر جلــوه مي کنــد. 
ترانــه محــزون ایــرج جنتــي عطایــي بــا صــداي حزن انگیــز و تــب دار 
ــده  ــگار بازگوکنن ــه ان ــد ک ــره خورده ان ــم گ ــان در ه ــدون، چن فری

ــک نســل هســتند.  ــالت ســرکوب شــده ی تمای
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مشتی ماشاء اهللا، حقه ای واهللا

ــی  ــران، فروغ ــی ای ــاع سیاس ــدن اوض ــم ش ــا وخی ــال 1357، ب در س
ــکن  ــوم بت ش ــار آلب ــا انتش ــور ب ــاع کش ــه اوض ــود را ب ــراض خ اعت
ــرا  ــپی« اج ــام »روس ــه ن ــه ای را ب ــال تران ــن س ــرد و در همی ــالم ک اع
 کــرد کــه هرگــز مجــوز پخــش نگرفــت. بــا آغــاز انقــالب گروه هــای 
مهمــی از خانــواده موســیقی کشــور را تــرک کردنــد. فرهــاد در کنــار 
ســایر کســانی کــه هم خانــواده موســیقی راک بودنــد، ماننــد کــورش 
یغمایــی، فرهــاد مهــراد، مازیــار، ســیمین غانــم و دیگــران مانــد. اگــر 
ــد،  ــمار می آم ــه ش ــالب ب ــواده انق ــزو خان ــکل ج ــر ش ــه ه ــاد ب فره
فریــدون فروغــی درســت در مقابــل آن و بــا فاصلــه کمــی از گروه هــا 
ــود.  ــه ب ــات حاکم ــت و هی ــت وق ــد دول ــپ و منتق ــای چ و جریان ه

ــد و کنســرت  ــران  مان در ســال 1358، بعــد از انقــالب، فروغــی در ای
اجــرا  کــرد کــه ترانه هــای ایــن کنســرت را در آلبــوم فریــدون 
فروغــی در آغــازی نــو جــای داد و دلیــل نامگــذاری آلبــوم بــه ایــن 
نــام، وجــود ترانه هــای ریتمیکــی ماننــد »حقــه« و »شــیاد« بــود کــه در 
ــه نگاهــی  ــد آنهــا وجــود نداشــت. هــر دو تران ــه فروغــی مانن کارنام
انتقــادی بــه شــرایط پــس از انقــالب ایــران داشــت و اغلــب در 
جلســات کنســرت بــه صــورت همخوانــی بــا جمعیــت اجــرا می  شــد. 
ــه  ــود، ب ــام »مشــتی ماشــاء اهللا« معــروف شــده ب ــه ن ــه کــه ب ــه حق تران
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ــاب3  ــاء اهللا قص ــم ماش ــه اس ــی ب ــای انقالب ــای کمیته ه ــی از روس یک
ــون زورگــو  ــوان مظهــر انقالبی ــه عن برمی گشــت کــه در آن روزهــا ب
ــام صــادق  ــه ن ــد »صــادق« ب ــی مانن و فاســد شــناخته می شــد. واژه های
خلخالــی، مســوول دادگاه هــای انقــالب، و صادق قطب زاده، مســوول 
تلویزیــون انقــالب و نــام »نایــب« بــه عنــوان »نایــب االمــام« بــرای رهبر 
انقــالب برمی گشــت. ترانــه بــه نوعــی رجزخوانــی شــبیه بــود و وعــده 
ــه ســال قحطــی  انقــالب خونیــن دیگــری مــی داد. همــان کــه در تران
ــه کــه در کنســرت ها و نشســت های دانشــجویی  ــود. تران ــز آمــده ب نی
گروه هــای سیاســی اجــرا می شــد، از ادبیــات انقالبــی آن ســال ها 
ــه  ــود؛ خلــق، حــق، گشــنه و دارا، بیــداری، دســت های ب برخــوردار ب
کار، بــاال کشــیدن مــال و منــال، خــروش خلــق. »فرهنــگ قاســمی«، 
دوســت و همــراه فریــدون فروغــی، کــه ایــن ترانه هــا را ســروده بــود، 
از 1347 جــزو شــاعران فعــال موســیقی پــاپ بــود، امــا بعدهــا بیشــتر 
ــیاد در  ــه و ش ــای حق ــرای ترانه ه ــی روی آورد. اج ــت سیاس ــه فعالی ب
همــان جلســه اول کنســرت موجــب ناراحتــی برخــی افــراد و وی برای 

مدتــی ممنــوع الصــدا شــد.

»آآآآ مشــتی ماشــااهللا/ آآآآ حقــه ای واهللا/ حقــه ای واهللا می کشــی 
ــه/  ــه لنگ ــه االغ ــارت می لنگ ــا/ ب ــی حاش ــاال می کن ــال و من ــاال/ م ب

٣  . ماشاء اهللا قصاب از الت هاى تهران بود كه گفته مى شد در سركوب مخالفان خيابانى در بحث هاى اول انقالب نقش 
داشته است. تصويرى از او در دست نيست. گفته مى شد او هميشه همراه صادق خلخالى بود.
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شیشــه و ســنگه مشــتی ماشــااهللا/ آآآآ مشــتی ماشــااهللا/ آآآآ حقــه ای 
ــه داره  ــق بخروش ــه/ خل ــه بجوش ــون ک ــه خ ــه روش ــتات ک واهللا... دس
ــب جملگــی  ــب صــادق و کاذب/ شــحنه و نای تماشــا/ حاضــر و غای
رســوا/ آآآآ مشــتی ماشــااهللا/ آآآآ حقــه ای واهللا.... حــق پیشــه رنجــه 
مــار ســر گنجــه/ پنجــه بــه پنجــه گشــنه و دارا/ اون کــه بیداره دســتاش 
ــااهللا/ آآآآ  ــتی ماش ــوا/ آآآآ مش ــر دع ــره آخ ــو می گی ــه کاره/ حق ب

ــه ای واهللا.« حق

ترانــه شــیاد نیــز کار فرهنــگ قاســمی و بــا موســیقی فریــدون فروغــی 
ــا  ــه بعده ــن تران ــت. ای ــه را داش ــک حق ــی ریتمی ــان ویژگ ــود و هم ب
ــف و در  ــهرهای مختل ــد. در ش ــرا ش ــز اج ــاد« نی ــوان »آی صی ــا عن ب
ــر ترانه هــای دیگــر فروغــی، ایــن دو  کنســرت های مختلــف عــالوه ب
ــراوان کــه در  ــا اشــاراتی ف ــه شــیاد ب ــده می شــد. تران ــز خوان ــه نی تران
ترانــه بــه چشــم می خــورد، بــه نظــر می رســید داســتان شــخص آیــت 

اهللا خمینــی را می گویــد.

ــن  ــو/ خــون جگــر از م ــن شــنگی و شــاب از ت ــذاب از م ــج و ع »رن
مــوی خضــاب از تــو/ آی شــیاد! می خــوای بمونــی تــو/ امــا صبــر کــه 
ــو... کار و تــالش از مــن راحــت و خــواب از  ــره می دهــم جــزای ت ب
تــو/ کاســه خــون از مــن تنــگ گالب از تــو... آی شــیاد! می خــوای 
بمونــی تــو/ امــا صبــر کــه بــره می دهــم 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! می خــوای بمونــی تــو/ امــا صبــر کــه بــره می دهــم جــزای تــو.

«یاردیستانی من»

بعــد از انتشــار ایــن کاســت، در ســال 1359، فروغــی ترانــه یــار 
ــور  ــی منص ــه کارگردان ــرور ب ــا ت ــاد ت ــم از فری ــرای فیل ــتانی را ب دبس
ــم از آن  ــد. فیل ــتفاده  ش ــم اس ــراژ فیل ــه در تیت ــرد ک ــرا  ک ــی اج تهران
دســته فیلم هــای انقالبــی قالبــی بــود کــه بــه جــای کاله مخملــی فیلــم 
ــرای  ــد و ب ــرده بودن ــتفاده ک ــد اس ــرادر مجاه ــد ب ــخصیت جدی از ش
نشــان دادن مبــارزه زیــر زمینــی واقعــا از رفتــن بــه زیــر زمیــن! اســتفاده 
می کردنــد. امــا ترانــه کــه حــال و هــوای دلنشــین و مهربانــی داشــت، 
ــرای  ــود. در حالــی کــه هنــوز هیــچ منــع رســمی ای ب بســیار جالــب ب
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 
ــه  ــه ب ــد کــه ایــن تران و معــروف  شــد، امــروز شــاید هیــچ کــس ندان
ــادی از  ــوان نم ــروزه به عن ــه ام ــر چ ــت، گ ــوط اس ــی مرب ــم خاص فیل
ــخه از آن  ــا نس ــز دارد و ده ه ــی خاطره انگی ــتبداد ارزش ــا اس ــارزه ب مب
بــا صداهــای مختلــف اجــرا شــده اســت. در همیــن زمــان اســت کــه 
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ــود. او  ــنیده می ش ــت فروغــی ش ــت فعالی ــاره ممنوعی ــی درب زمزمه های
ــد. ــه کوچــه شــهر دلــم را  خوان در همیــن ســال تران

دهه شصت و بعد

در ســال 1360 چنــد ترانــه خــود را همــراه بــا چنــد ترانــه از کــوروش 
یغمایــی در آلبومــی بــا عنــوان ُســل جــای  داد و طــی ســال های 
1360 و 1361، آهنــگ چهــار قســمتی »چــرا نــه؟« را  ســاخت و اجــرا 
ــی  ــد. فروغ ــوع  ش ــت او ممن ــه فعالی ــود ک ــال ها ب ــن س ــر د. در همی ک
ــرود.  ــران ب ــاد از ای ــه فکــر افت ــت از ســال 1361 ب ــت فعالی ــا ممنوعی ب
هنــوز فضــای فعالیــت در بیــرون ایــران روشــن نبــود و نومیــدی کــه در 
داخــل وجــود داشــت، کم وبیــش شــبیه بیــرون بــود. او در ســال 1365 
طــی ســفری بــه دوبــی، تــا پــای پیوســتن بــه هنرمنــدان دور از کشــور 
ــه  پیــش رفــت، امــا پیشــنهادهای تهیه کننــدگان آن ســوی آب او را ب
رفتــن راضــی نکــرد. در اســفند ســال 1372 بــا خانمــی بــه نــام سوســن 
ــا هــم ازدواج  کردنــد. ایــن  معادلیــان آشــنا شــد و در خــرداد 1373 ب
ــاره فعالیــت خــود را  ازدواج، موجــب تحولــی مثبــت در او  شــد. دوب
از ســر گرفــت؛ شــعر  گفــت، آهنــگ  ســاخت و شــروع بــه تدریــس 

کــرد. 



324

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

موسیقی در غربت، مارهای دره لس آنجلس

ــوان  ــه عن ــه کــه چــرا فریــدون فروغــی ب ــرای درک ایــن نکت شــاید ب
یــک صــدای موفــق بــه فرنــگ نرفــت و کوشــید در ایــران کار کنــد، 
یــا حداقــل بمانــد، بایــد بــه دیدگاه هــای او دربــاره موســیقی ایرانیــان 
در مهاجــرت پرداخــت کــه طبعــا شــامل دوه قبــل از مــرگ اوســت. 
فریــدون فروغــی در آخریــن گفت وگویــش بــا روزنامــه وقایــع 
ــه  ــس از انقــالب گفت ــران در ســال های پ ــاره موســیقی ای ــه درب اتفاقی
بــود: »اشــتباه نکنیــد ترانــه و موزیــک بعــد از انقــالب بــه حیــات خــود 
ــین ها  ــده از موزیس ــک ع ــي ی ــر یعن ــي دیگ ــا در جای ــد ام ــه دادن ادام
و ترانه ســرایان راهــي لس آنجلــس شــدند و در آنجــا بــه تولیــد 
ــود  ــت نب ــه جه ــل ب ــا در داخ ــدات آنه ــد. تولی ــت زدن ــي دس کارهای
موســیقي مناســب بــا موفقیــت روبــه رو شــد. البتــه بــراي آنهایــي که در 
آمریــکا زندگــي مي کردنــد بهتریــن انــواع موســیقي فراهــم بــود امــا 
آنهــا دوســت داشــتند بــه کافــه یــا کابــاره اي بروند کــه یــک ایراني در 
آنجــا برنامــه اجــرا مي کــرد تــا خاطــره اي از گذشــته برایشــان تداعــي 
ــرار  ــراي ام ــد و ب ــت بودن ــار غرب ــي دچ ــدان لس آنجلس ــود. هنرمن ش
ــد کــه  ــد، مي دانی ــه خــود اســتفاده کنن ــد از حرف ــور بودن معــاش مجب
ــم  ــاني ه ــد. کس ــنه مي مان ــد گرس ــي دو روز کار نکن ــر کس ــا اگ آنج
کــه مخاطــب آن نــوع موزیــک بودنــد تنهــا بــراي شــنیدن دامبــال و 
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دیمبــول بــه کافه هــا و کاباره هــا مي رفتنــد تــا حســي از ایــران برایشــان 
تــازه شــود، درنتیجــه موســیقي لس آنجلــس در همــان ســال هاي 
ــود  ــي ب ــي غربــت یعنــي چــه؟ زمان ــه دچــار ابتــذال شــد... مي دان اولی
کــه مــن شــاید یــک ســال مــداوم هــر روز بــه کوه هــاي ســرخ حصار 
ــا  ــود ب ــي از آن ســوي کــوه ســرازیر مي شــدم دره اي ب ــم. وقت مي رفت
ــه اي پــر از مــار؛ مي شــود گفــت بســیار وحشــتناک. امــا مــن  رودخان
ــن  ــران پشــت همی ــه دل راه نمــي دادم چــون مي دانســتم ته هراســي ب
ــي  ــار در بیابان ــي و آن همــه م ــا آن تنهای ــد ب ــرض کنی کــوه اســت. ف
ــه،  ــن ن ــادي دیگــري. م ــچ آب ــه هی ــود و ن ــه تهــران ب رهــا مي شــوم، ن
شــما اگــر آنجــا بودیــد چــه احساســي داشــتید؟ غربــت همیــن اســت. 
آنهــا نــگاه مي کننــد و چیــزي نمي بیننــد. متأســفانه هنــوز هــم تصــور 
ــا  ــیقي آنه ــا موس ــد، ام ــیر مي کن ــه 50 س ــران در ده ــه ای ــد ک مي کنن
نســبت بــه گذشــته پیشــرفت چشــمگیري داشــته اســت و از دامبــال و 

ــده اند.«  ــدا ش ــذل ج ــاي مبت دیمبول ه

ــردن  ــه کار ب ــوالً ب ــد: »اص ــذل می گوی ــیقی مبت ــاره موس ــی درب فروغ
واژه ابتــذال در مــورد موســیقي واژه درســتي نیســت، چــرا کــه افــراد 
ــاید  ــذال ش ــور از ابت ــم منظ ــر مي کن ــا فک ــد، ام ــي دارن ــل مختلف دالی
همــان آهنگ  هــاي رنگــي ســبک باشــد کــه بعضي هــا دوســت دارنــد 
ــي  ــاي زیبای ــاهد کاره ــا ش ــي م ــي به طورکل ــه. ول ــم ن ــا ه و بعضي ه
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هــم از هنرمنــدان ایرانــي ســاکن در خــارج بوده ایــم و اگــر بخواهیــم 
ــم،  ــرور کنی ــته م ــه گذش ــد ده ــیقي را در چن ــن موس ــول ای ــیر تح س
ســیري صعــودي را شــاهد خواهیــم بــود.« بــراي فریــدون فروغــی ایــن 
تحلیــل بــا دالیــل فراوانــي همــراه بــود. او یکــي از مهم تریــن دالیــل 
تحــول در موســیقي لس آنجلــس را حضــور انرژیــک و شــناخته 
شــهبال شــب پره مي دانســت و مي گفــت کــه شــهبال ریتــم را بــه 
خوبــي مي شناســد و بــر ســازهاي کوبــه اي تســلط بســیاري دارد. 
بــه عقیــده فریــدون فروغــي رفتــن موزیســین هایي چــون شــهبال 
ــین هاي  ــر از موزیس ــده اي دیگ ــت ع ــري از فعالی ــب پره و جلوگی ش
خــوب راه را بــراي رشــد موزیســین هاي درجــه ســه و چهــار الله زاري 
بــاز کــرد. فروغــي دربــاره هنرمنــدان غربت  نشــین مي گویــد: »ببینیــد! 
کاًل دوســتاني کــه بعــد از انقــالب از ایــران خــارج شــدند و خصوصــاً 
ــي  ــکالت فراوان ــدا مش ــد، در ابت ــه دادن ــان ادام ــه کارش ــکا ب در آمری
ــهرت  ــش در اوج ش ــه در وطن ــدي ک ــراي هنرمن ــم ب ــتند، آن ه داش
بــوده اســت. خــب در غربــت زندگــي کــردن در ابتــدا خیلــي مشــکل 
اســت و شــاید آدمــي بــه خاطــر زندگــي کــردن آن هــم در جامعــه اي 
کــه اگــر یــک روز کار نکنــي گرســنه مي مانــي تــن بــه خیلــي 
ــدارد.  ــت ن ــودش دوس ــه خ ــازد ک ــي بس ــاید آهنگ ــد. ش ــا ده کاره
شــاید ســبکي انتخــاب کنــد کــه خــودش نمي خواهــد ولــي کم کــم 
وقتــي آدم جــا مي افتــد، مســائل فــرق مي کنــد و کاري را انجــام 
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ــاً  ــت و دقیق ــد اس ــه آن معتق ــت دارد و ب ــودش دوس ــه خ ــد ک مي ده
بــه همیــن دلیــل اســت کــه هرچــه پیشــتر مي آییــم بــا کارهــاي قابــل 
ــان  ــي از آقای ــال کارهای ــور مث ــم و به ط ــورد مي کنی ــري برخ توجه ت
ــب و دیگــران وجــود  ــي، حبی ــي، اب ــرز اصالن ســیاوش قمیشــي، فرام
ــت  ــم اهمی ــراي ریت ــا چــون شــخصاً ب ــل اســت ام ــل تأم دارد کــه قاب
ــز  ــا گــروه بالک کت ــل هســتم، وجــود شــهبال شــب پره ب ــي قائ فراوان

ــم.« ــده بگیری ــم نادی ــام داده را نمي توانی ــه انج ــي ک و کارهای

ــه ایــن نتیجــه رســید  ــا شــنیدن صــداي فریــدون فروغــي مي تــوان ب  ب
ــرده  ــرداري نک ــه کپي ب ــه هیچ وج ــل اول ب ــدگان نس ــه او از خوانن ک
اســت. حتــي بعضي هــا او را دنبالــه روي فرهــاد قملــداد مي کننــد. امــا 
بي گمــان بــه گفتــه ســعید دبیــري قــدرت صــداي فریــدون فروغــي در 
کمتــر آوازه خوانــي پیــدا مي شــود. »حتــي ابــي هــم نت هایــي را کــه 
ــا او اعتقــاد  ــد.« ام ــد هرگــز نمي توانســت ســلفژ کن ــدون مي خوان فری
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 عــده اي دیگر 
ــز  ــام جون ــاي ت ــي آهنگ ه ــه زیبای ــي ب ــود. اب ــدا ب ــاز ج ــان آغ از هم
ــرد.  ــرا مي ک ــز را اج ــارت ري چارل ــا مه ــدون ب ــد و فری را مي خوان
ــوز  ــه ســبک بل ــد: »مــن در آن زمــان هــم ب چنانکــه خــودش مي گوی
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عالقــه خاصــي داشــتم و کارهــاي ري چارلــز را بــه طــور جــدي دنبــال 
مي کــردم 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 
ــای  ــواع گروه ه ــرای ان ــه ب ــاپ و چ ــای پ ــرای گروه ه ــه ب ــت چ فعالی
راک بازتــر از گذشــته شــد، اگرچــه بــرای آنهــا کــه از گذشــته آمــده 
ــار روی  ــن ب ــوارتر از اولی ــه دش ــه صحن ــت ب ــه بازگش ــد، همیش بودن
صحنــه رفتــن آدم هــای تــازه کار بــود. گاه گرفتــن اجــازه کار هیــچ 
ــز دیگــر نداشــت،  ــه شــعر، آهنــگ، شــیوه اجــرا و هیــچ چی ربطــی ب
ــر  ــته را ب ــگ گذش ــدی داغ نن ــا هنرمن ــه آی ــود ک ــوط ب ــن مرب ــه ای ب
ــق  ــال 1377 موف ــفند س ــره در اس ــی باالخ ــه. فروغ ــا ن ــانی دارد ی پیش
ــاالر حافــظ دانشــگاه کیــش شــد. پــس  ــه برگــزاری کنســرتی در ت ب
از 4 روز برگــزاری کنســرت در کیــش، بــه تهــران  آمــد. امــا به رغــم 
برگــزاری  بــرای  دیگــر  شهرســتان های  از  کــه  درخواســت هایی 
ــا برگــزاری آن در شهرســتان های دیگــر  کنســرت ارســال می شــد، ب
ــه  ــاره ب ــز 1379 دوب موافقــت نشــد و فروغــی درتابســتان 1378 و پایی
ــا ی کیــش  ــل آن ــه در هت ــه اجــرای مجــدد برنام کیــش باز گشــت و ب
ــتداران  ــرای دوس ــط ب ــه فق ــه ن ــه صحن ــت ب ــن بازگش ــت. ای  پرداخ



329

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــه  ــد، بلک ــالن بودن ــه در س ــی ک ــی و مردم ــدون فروغ ــیقی فری موس
ــا تشــویق ها و شــوقی کــه  ــود، ام ــرای خــودش هــم شــگفت انگیز ب ب
ــه ری  ــه خوانــدن واداشــت. او ب در جمعیــت ایجــاد شــده بــود او را ب
ــی  ــان فارس ــه زب ــوز ب ــه از او در بل ــت ک ــی بازگش ــز و تجربیات چارل

ــود. ــه ب گرفت

فریدون فروغی و صیادی که جای شیاد نشست

ــاي  ــراي ترانه ه ــوز در اج ــبک بل ــي در س ــاي فروغ ــات گرانبه تجربی
ــش آن  ــت و در تحریرهای ــرار گرف ــتفاده اش ق ــورد اس ــز م ــي نی فارس
ــا  ــدون ب ــود کــه فری ــع کســي ب ــن در واق ــود. ای ــوز شــنیدني ب غــم بل
ــک  ــه داد. ی ــرد و آن را ادام ــذاري ک ــازش پایه گ ــک و آهنگس آدم
ــد و در همان جــا  اوج بســیار قــوي کــه همیشــه در گــوش آدم مي مان
ــا ترانــه ضربــه مي زنــد. فروغــي دربــاره اســتفاده اش از ســبک بلــوز  ب
ــوز  ــبک و کار بل ــه س ــردم ب ــاره ک ــه اش ــور ک ــان ط ــد: »هم مي گوی
عالقــه خاصــي دارم و چــون موزیــک بلــوز بــر بداهه خوانــي اســتوار 
اســت، بنابرایــن نیــاز بــه یــک حالــت تاکیــدي را بــه وجــود مــي آورد، 
چــون بلــوز نــوع موســیقي بــردگان ســیاه آفریقایــي بــود کــه از غــم 
و هجــر شــکایت مي کــرد، ایــن تأکیــد بــه خاطــر همیــن مســاله 
ــی  ــد، ول ــوز داده بودن ــش مج ــرای کی ــه او ب در کارم رواج دارد.« ب
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شــگفت انگیز بــود کــه شــهرهاي دیگــر نیــز درخواســت کــرده بودنــد 
ولــي هیــچ کــدام جوابــي نگرفتنــد. می گفــت: »مــن از ایــن موضــوع 
ســر در نمــي آورم.« کنســرت کیــش بــراي فروغــي تجربــه جدیــدي 
ــه همــراه  ــا خــود ب ــدت ارکســتر خاصــي را ب ــن م ــود؛ او کــه در ای ب
ــزار  ــرت را برگ ــن کنس ــر ای ــه تمام ت ــر چ ــي ه ــا صرفه جوی ــت ب نداش
ــود،  ــه دوش او حاضــر ب کــرد. در ایــن راه موزیســین جوانــي دوش ب
جوانــي کــه فروغــي هــر بــار اســمش را بــر زبــان آورد خــون تــازه اي 
ــاده مي شــد و  ــر روي ام دی پی ــا ب ــد: »ارکســتر م ــش دوی در رگ های
ــي زدم و  ــار م ــا گیت ــن ب ــتر ام دی م ــده را روي ارکس ــاي زن ملودي ه
بهــروز صفاریــان کــه یکــي از موزیســین هاي جــوان مملکــت ماســت 
ــر روي  ــم، ب ــي مي کن ــراي او پیش بین ــه اي بــس درخشــان ب و مــن آتی
ــه  ــم ب ــا را ه ــود، دســته دیگــري از آهنگ ه ــم کــرده ب ــورد تنظی کیب
ــش فرصــت و  ــه کی صــورت تک ســاز اجــرا کــردم.« به راســتي برنام
ــراي اســتفاده از ارکســتر باقــي نگــذارد، زمــان و فشــارهاي  مجالــي ب
ــه دور  ــا کنســرت کیــش ب ــد ت ــه دســت هــم دادن ــي هــم دســت ب مال
ــراي  ــب اج ــت در ش ــدون مي گف ــد. فری ــام برس ــه انج ــال ب از جنج
کنســرت ترانــه شــیاد را بــا کالم مبــدل )ای صیــاد( اجــرا کــرد؛ در آن 
شــب آقــازاده اي کــه در جمــع حضــور داشــت بــا دیگــر حاضــران در 
ترانه خوانــي شــیاد شــریک شــده بــود و وقتــي متوجــه شــد کــه ایــن 

ــود.  ــده ب ــیمان ش ــي پش ــن همصدای ــد از ای ــه از او مي خوان تران
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تجربه های تازه دنیای تنهایی

فریــدون فروغــی در ایــن مــدت کارهــا و تجربه هــای جدیــدی کــرده 
بــود. کارهایــي کــه یــک گام از زمــان خودشــان جلوتر بودند و شــاید 
ــرار  ــته را تک ــمایل گذش ــکل و ش ــا آن ش ــي ب ــدون فروغ ــر فری دیگ
نمي کردنــد. او دربــاره آلبــوم جدیــدش کــه ظــرف 20 ســال بعــد از 
انقــالب گــردآوري شــده بــود گفــت: »بــا توجــه بــه اینکــه مــن هنــوز 
ــوز  ــه مج ــاده دارم ک ــتي آم ــرده ام، کاس ــت نک ــت دریاف ــازه فعالی اج
آن فعــاًل بــا مشــکل مواجــه اســت، طــرف »الــف« ایــن کاســت از ســه 
ــه چهــار پــارت هــم برســد؛  پــارت مجــزا تشــکیل شــده کــه شــاید ب
ایــن قســمت »چــرا نــه؟« نــام دارد و ســه پارتــي کــه اشــاره کــردم بــه 
یکدیگــر متصلنــد، حــرف خاصــي دربــاره ایــن آهنگ هــا نمي توانــم 
ــه  ــت ک ــي اس ــا جوامع ــان ها ی ــت انس ــه سرگذش ــر از آنک ــم غی بگوی
ــه  ــد ک ــام مي دهن ــي انج ــودآگاه کارهای ــا ناخ ــودآگاه و ی ــي خ گاه
در آن وامي ماننــد؛ 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 داشــته ام 
ریتمیــک شــده اســت. بــه نظــر مــن مــا مي توانیــم موزیــک ریتمیکــي 

ــه بن بســت ختــم نشــود.«  داشــته باشــیم کــه ب
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ترانه غمگین، ترانه شاد

ــود.  ــه ب ــي دریافت ــن احســاس اجتماعــي را به خوب ــدون فروغــی ای فری
ــي  ــک زمان ــت: »ی ــي مي گف ــاس اجتماع ــن احس ــاره ای ــودش درب خ
در ایــران موزیک هــاي غمگیــن در بیــن جوانــان طرفــداران بســیاري 
داشــت. چــون بــه طــور کلــي جوانــان روحیــه شــادتري داشــتند و در 
خلــوت خــود موزیک هــاي آرام و غمگیــن گــوش مي دادنــد. امــا بعد 
از انقــالب بــا مشــکالتي کــه بــراي کشــور پیــش آمــد موزیک هــاي 
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 ترانه ســرایان جــز نــام 
ــم  ــه چش ــري ب ــته دیگ ــام برجس ــش، ن ــار دیرن ــمي، ی ــگ قاس فرهن
ــروده  ــود« س ــادم ب ــگ »در ی ــوم آهن ــرف »ب« آلب ــورد. در ط نمي خ
دکتــر امامــي و »بنمــاي رخ« از موالنــا وام گرفتــه شــده بــود و آهنگــي 
ــي مي کــرد کــه  ــان ترانه هــا خودنمای ــي« در می ــام »مــوال عل ــه ن هــم ب
فروغــي نــام ترانه ســرایش را نمي دانســت و بــه گفتــه اي آن را ســالیان 
پیــش بــا صــداي کــورس ســرهنگ زاده شــنیده بــود و تحــت تأثیــر آن 
آهنــگ آر انــد بــی برایــش ســاخته بــود و مي گفــت: »فکــر مي کنــم 
در نــوع خــود راهگشــاي کارهــاي تازه تــري در زمینــه موســیقي 
مذهبــي شــود.« او ترانــه اي دارد بــه نــام »طاهــره« کــه در آواز افشــاري 
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هــم اجــرا شــده، خــودش مي گویــد: »ایــن ترانــه کــه ســروده طاهــره 
قره العیــن بــود ظــرف یــک ســاعت بــه شــکل کامــاًل زنــده در داخــل 
ــاري  ــن و داوود افش ــن کار از م ــاي ای ــد.« گیتاره ــط ش ــتودیو ضب اس
ــد از  ــم بع ــاز مي کردی ــط را آغ ــش ضب ــد فردای ــه بای ــبي ک ــود، ش ب
تمریــن بــراي اســتراحت رفتیــم، مــن در حال اســتراحت کتاب شــعري 
ــن شــعر برخــوردم. شــعر بســیار لطیــف و  ــه ای را ورق مــي زدم کــه ب
ــا داوود یــک تــم کانتــري موزیــک آمریکایــي روي  ــود، ب زیبایــي ب

آن گذاشــتیم و دیــدم کار تــازه  و قشــنگي شــده اســت.«

در فروردیــن ســال 1379 بــه پیشــنهاد حمیدرضــا آشــتیانی پــور 
)کارگــردان( و بــه امیــد اخــذ مجــوز، »می تــراود مهتــاب« را بــا 
شــعری از نیمــا یوشــیج بــرای فیلــم دختــری بــه نــام تنــدر می خوانــد 
امــا شــرایط تغییــری نمی کنــد. گرچــه ترانــه فروغــی در انتهــای فیلــم 
ــرث  ــم کیوم ــن ه ــش از ای ــود. پی ــش می ش ــر پخ ــنواره فج در جش
ــرای  ــر ب ــوان بازیگ ــور او را به عن ــوز حض ــد مج ــد نمی توان پوراحم
ــاره زندگــی یــک  ــرد کــه داســتان آن درب ــخ بگی ــم گل ی ــروژه فیل پ

ــود. ــکوت ب ــه س ــوم ب ــده محک خوانن

فریدون فروغی، همچنان آدمكی زنجیر بر دست و پایش

ــع  ــه وقای ــرای روزنام ــدن ب ــینا تم ــاد و س ــن گلپ ــو فرزی در گفت وگ
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االتفاقیــه کــه بخشــی مهــم از دانســته هایم دربــاره فریــدون فروغــی را 
ــه دســت آوردم، فریــدون از تاریــخ  در ایــن کتــاب از آن مصاحبــه ب
ــن از او  ــي تحلیلــش کــرده اســت. فرزی ــه و به خوب ــران ســخن گفت ای
دربــاره وســعت اطالعاتــش ســؤال کــرده و فریدون بــه او گفته اســت: 
ــوده ام؟« و  ــا ب ــرده ام؟ کج ــه مي ک ــال ها چ ــن س ــي در ای ــر مي کن »فک

ــود؟ ــاب کجــا ب ــب و ت ــر ت ــن ســال هاي پ به درســتي او در ای

ــاي اســتریو  ــا و نواره ــدون 20 ســال فقــط روي صفحه ه صــداي فری
فونیــک تکــرار شــده بــود، ایــن چرخــش 20 ســاله او را خســته کــرده 
ــفر  ــا س ــه اروپ ــید. ب ــر مي رس ــه نظ ــاوم ب ــم مق ــوز ه ــه هن ــود، اگرچ ب
ــه  ــه گفت ــد. ب ــه ده ــش ادام ــه زندگی ــا ب ــت در آنج ــرد، مي توانس ک
ــي داشــت.« امــا  ــا، جای عبــدي یمینــي، آهنگســاز، »او در همــه ج
ــچ گاه  ــران بازگشــت. خــودش مي گفــت هی ــه ای ــار« ب همچــون »مازی
ــرزمین را از  ــا آن س ــرود ام ــکا ب ــه آمری ــه ب ــداد ک ــت ن ــي دس فرصت
کــه  روز  آن  مي شــناخت.  به خوبــي  ســینمایش  و  موزیــک  روي 
فریــدون را دیــدم، روزهــاي عجیبــي بــود، گوگــوش هــم بــه تازگــي 
و در پرتــوي نگاه هــاي بدبینانــه داخلــي و خارجــي از کشــور خــارج 
ــان و  ــته در دل جوان ــون گذش ــدش همچ ــاي جدی ــود، ترانه ه ــده ب ش
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 بي معنــا جلــوه 
مي کــرد و خشــمش را در قالــب پوزخنــدي بــروز مــي داد. هنــوز هــم 
ــا بازشــدن فضــا  ــده اســت: »ب ــدار در گوشــم زن ــن آن صــداي تب طنی
بــراي شــروع کار درخواســت مجــوز کــردم کــه بــه مــن گفتنــد حــق 
کار کــردن نــداري.« مــن اصــرار مي کــردم کــه دلیــل آنهــا را بدانــم 
ــم  ــا را برای ــل آنه ــي کــه دالی ــي زمان ــکار مي کــرد. حت ــدون ان و فری
گفــت، سرســختانه بــه مــن گوشــزد کــرد کــه »ایــن قســمت را شــدیداً 
فرامــوش کنــم!« »اول گفتنــد تــو معتــاد هســتي! مــن برگه هــاي عــدم 
ــل  ــد دلی ــه کــردم. بع ــا ارائ ــه آنه ــم و ب ــاد را از آزمایشــگاه گرفت اعتی
ــدام  ــم ک ــتي! گفت ــا هس ــو از اقلیت ه ــد ت ــیدند و گفتن ــري تراش دیگ
اقلیــت؟ گفتنــد: بهایــي هســتي. بنابرایــن تــا بــه حــال هــر کاري بــراي 
مــردم ســاخته ام تنهــا پیــش خــودم مانــده اســت.« تــا اینکــه کیومــرث 
ــه ســراغش رفــت.  ــخ ب ــم گل ی ــراي ایفــاي نقــش در فیل پوراحمــد ب
ایــن فیلــم هرگــز ســاخته نشــد. امــا بــار دیگــر نــام فریــدون فروغــي را 

ــرون آورد.  ــانه ها بی ــاب افس ــرد و از ق ــده ک زن

در مصاحبــه از فروغــی پرســیده شــد: »شــما قــرار بــود در فیلــم 
ــا  ــي را ایف ــخ نقــش اصل ــه گل ی ــازه کیومــرث پوراحمــد موســوم ب ت
ــر  ــد؟« »خــب نشــد.  .  .« »مجــوز تصوی ــه کجــا انجامی ــد. ماجــرا ب کنی
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ــر  ــوز تصوی ــاًل مج ــه اص ــود ک ــن ب ــوردش ای ــک م ــد؟« »ی نمي دادن
ــول مي کــردم مشــکل  ــن کار را قب ــاز هــم اگــر مــن ای ــد... ب نمي دادن
ــود.« »مشــکالت مالــي چطــور.  .  .« »آن مســأله  مجــوز حــل نشــدني ب
ــرد  ــل ک ــد ح ــي را مي ش ــکالت مال ــال مش ــه هرح ــت، ب ــري اس دیگ

ــیدیم.« ــأله مي رس ــن مس ــه ای ــاز ب ــي ب ول

ــه بازیگــري در ســینما  ــه اي ب ــود کــه عالق ــه ب ــر گفت ــدون پیش ت  فری
نــدارد ولــي بــراي بــازي در گل یــخ ابــراز عالقه کــرده بــود، او درباره 
ــراي  ایــن تناقــض گفتــه اســت: »کمابیــش یــک مقــدار عالقــه مــن ب
ــکال داشــت،  ــم داســتاني موزی ــود کــه فیل ــن ب ــه خاطــر ای شــرکت ب
مربــوط بــه زندگــي یــک خواننــده بــود و روایت کننــده مســائل 
تــازه اي بــود و دلیــل دیگــري بــراي شــرکت مــن ایــن بــود کــه فکــر 
ــي  ــراي مجــوز شــود ول ــن موضــوع راهگشــایي ب مي کــردم شــاید ای
ــت؛  ــوت اس ــراي ص ــود ب ــادر نمي ش ــه ص ــوزي ک ــم مج ــداً دیدی بع

ــد.« ــوز نمي دادن ــاًل مج ــود و اص ــر ب ــوت و تصوی ــر ص ــه دیگ آنک

از  بســیاري  اســت،  انــدک  فروغــی  فریــدون  کارهــاي  تعــداد 
مي کننــد.  منعکــس  را  او  درونــي  حــال  و  حــس  ترانه هایــش، 
فروغــی شــرایط پدیــد آمــدن ایــن ترانه هــا را بــا روزگار ســپري 
ــدون دل« را  ــي »زن ــت: »گاه ــت. مي گف ــبت نمي دانس ــده بي مناس ش
ــي در  ــد. ول ــي مي کن ــار« او را راض ــي »گرفت ــد و زمان ــوش مي ده گ
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ــت  ــن بی ــدش را روي ای ــندید و تأکی ــتر مي پس ــک« را بیش کل »آدم
ــه  ــم/ از پنج ــت و پای ــر دس ــر ب ــک زنجی ــون آدم ــت: »چ مي گذاش
ــگار سرنوشــت خــودش را  ــم؟« مي گفــت: »ان ــن کــي رهای ــر م تقدی
بازگــو مي کنــد.« فریــدون گذشــته را کنــار گذاشــته بــود و بــه دنبــال 
ــه  ــي او را ب ــرات پي درپ ــد از انقــالب مي گشــت، در تغیی ــدون بع فری
میــدان فرســتاده بــود و بارهــا تــا مســلخ رفتــه و برگشــته بــود: »راســتش 
ــه  ــدان میان ــل از انقــالب چن ــدون فروغــي قب ــا فری ــن ب ــد م را بخواهی
ــه ایــن  ــدارم. اصــاًل او را جــداي از خــودم مي دانــم. شــاید ب خوبــي ن
ــده  ــه عقی ــر و تحــول شــده ام، ب ــن 20 ســاله دچــار تغیی ســبب کــه ای
ــه  ــي ک ــت کارهای ــالب از جه ــد از انق ــي بع ــدون فروغ ــودم فری خ

ــت.« ــر اس ــل تأمل ت ــام داده قاب انج

آخرین کلمات

مصاحبــه بــا فریــدون فروغــي در مجلــه ایــران جــوان کــه آن روزهــا 
ــتان ها  ــیاري از شهرس ــاي بس ــود، تلفن ه ــه ب ــیاری یافت ــت بس محبوبی
ــدم  ــان ثابت ق ــزدي چن ــي ی ــن جوان ــه تلف ــن هم ــان ای داشــت و در می
ــدون  ــدار فری ــه دی ــی ب ــت بداغ ــق حج ــه او را از طری ــد ک ــش آم پی
فرســتادند. او وقتــي پایتخــت را تــرک مي کــرد از میهمان نــوازي 
ــار آن  ــز از انتش ــي هرگ ــاورد. فروغ ــان نی ــر زب ــه ب ــا ک ــدون چه ه فری
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ــدون  ــا آن گفت وگــو ب گفت وگــو خرســند نشــد و بارهــا کوشــید ت
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 
ــا ایــن آغــاز  ــد. آی ــه یکــی از ســینماهاي جشــنواره رفته بودن کارش ب

ــاره بــود؟ تولــدي دوب

سرنوشــت فریــدون فروغــی، بهتــر از سرنوشــت قهرمــان فیلــم دختــري 
بــه نــام تنــدر نبــود. پــس از گفت وگــو بــا ایــران جــوان، فریــدون دیگر 
ــه مجلــه گــزارش فیلــم هــم جــواب رد داد.  ــه نکــرد، حتــي ب مصاحب
شــهریور، مــاه خاطره ســاز و حادثه ســازي اســت؛ گــه گاه فریــدون بــه 
ــا  ــد ت ــن رشــید ســر مي زن ــه روي پمپ بنزی ــه مادریــش روب ــوان خان ای

آن ملــودي حزن انگیــز انتهــاي فیلــم یــاران را زمزمــه کنــد.

مرگ خواننده بزرگ شهر

فریــدون فروغــی در ســن 51 ســالگی در روز جمعــه، ســیزدهم مهــر 
مــاه 1380 در منزلــش در تهران پــارس درگذشــت. او کــه دوبــار قبــل 
از مــرگ قبــل از ســال 1365 زندانــی شــده بــود، ســال ها 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 
ــتای  ــرگ، او را در روس ــس از م ــه را پ ــر س ــتند و ه ــا او در گذش ب

قرقــرک اشــتهارد کــرج بــه خــاک ســپردند. 

کارنامه فریدون فروغی:

خوانندگــی فیلم هــای ســینمایی: جعبــه موســيقى )1386(، از فريــاد تــا 
تــرور )1359(، زن باكــره )1352(، كيفــر )1352(، فتنــه چكمــه پــوش 

)1351(؛

آلبوم هــای تنگنــا )1352(، زنــدون دل )1353(، يــاران )1354(، ســال 
قحطــى )1356(، بت شــكن )1357(، فريــدون فروغــى در آغــازى نــو 

)1358(؛

ترانه  هــا: آدمــک/ پروانــه مــن/ فریــادرس/ ماهــی خســته/ شــیاد/ 
قریــه/ یــاران/ هــوی تــازه/ کوچــه شــهر دل / طاهــره/ ســال قحطــی/ 
مــردن شــاپرک ها/ حقــه/ گرفتــار/ خــاک/ غــم تنهایــی/ زنــدون دل/ 
نمــاز/ مــرد غریــب/ دو تــا چشــم ســیاه/ همیشــه غایــب/ رزمنــدگان/ 
ــا/ روســپی/ طلــوع خونیــن/ یــار دبســتانی/ اشــک حبــاب/  قــوزک پ

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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روی جلد اطالعات بانوان، همه چیز مدل دهه هفتاد میالدی
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فریدون فروغی و رامش روی جلد مجله اطالعات هفتگی
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فریدون فروغی٬ از آخرین تصاویر قبل از انقالب یا اولین تصاویر بعد از انقالب 

روی جلد صفحه ترانه فیلم زن باکره



344

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

روی جلد صفحه غم تنهایی اسیرت می کنه٬ صفحه ای که به شدت پرفروش شد 

روی جلد صفحه زندون دل
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فروغی، درخت خشکیده، زمستان، گرافیک آن روزها، قوزک پا

طرح جلد کاست بهترین ترانه های فروغی
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معروف ترین عکس روزهای خوب فروغی همراه با امضایش
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فصل هشتم
راک ایرانی، از میدان انقالب تا تهران اونیو

موسیقی پس از انقالب، یك گام به پس، دو گام به پیش

وقتــی انقــالب 1357 بــه نقطــه اوج رســید، موســیقی و ســینما بیــش از 
ــه عنــوان دشــمنان انقالبیــون شــناخته شــدند. اگرچــه نواهــا و  همــه ب
صداهایی در بخشــی از موســیقی پاپ محبوب مردم و موســیقی راک 
ــا انقــالب پرداخــت؛ اگرچــه  ــه همراهــی ب ــواع دیگــر موســیقی ب و ان
ــیقی اش در  ــه موس ــت ک ــدت« می گف ــه »وح ــدن تران ــا خوان ــاد ب فره
کنــار مردمــی اســت کــه انقــالب می خواهنــد؛ اگرچــه اولیــن صــدای 
ــه »اهللا  ــود ک ــری ب ــا رویگ ــدای رض ــا ص ــی ب ــرودی ابتدای ــالب س انق
اکبــر«1 را تکــرار می کــرد کــه ماه هــا بــر بام هــای خانه هــا طنیــن 
ــرودهای  ــوان س ــه عن ــتان ب ــرودهای کوهس ــه س ــود؛ اگرچ ــه ب انداخت
ــد؛  ــناخته می ش ــی ش ــجویان انقالب ــپ و دانش ــای چ ــوب گروه ه محب

۱  . این سرود اولین آهنگ انقالبی بود که بالفاصله بعد از انقالب هر روز از رادیو و تلویزیون 
و همه مساجد پخش می شد. خواننده آن «رضا رویگری»، شعر از «افشین سرفراز» و آهنگساز آن 

«فریدون خشنود» و مدت زمان آن ۷ دقیقه و ۳ ثانیه بود.
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ــی  ــوش و برخ ــی و داری ــدون فروغ ــاد و فری ــای فره ــه ترانه ه اگرچ
دیگــر از خواننــدگان آوای انقــالب بــود؛ اگرچه ترانــه ای از چپ های 
ــای کاخ  ــن بن ــز از جاک ــه »برپاخی ــوان تران ــه عن ــن ب ــکای التی آمری
ــازه تســخیر شــده انقــالب  ــون ت ــو و تلویزی دشــمن«2 هــر روز از رادی
شــنیده می شــد؛ اگرچــه ســرود »خمینــی ای امــام«3 از اولیــن نوارهــای 

ــه دســت می گشــت.  ــود کــه توســط انقالبیــون دســت ب ــی ب انقالب

پوپولیزم هنری و دشمنان آن

انقالبیــون از همــان اول بــه ســوی پوپولیســم در همــه نــوع هنــر رفتنــد؛ 
ــهر از  ــوار ش ــد و در دی ــی رفتن ــی های مکزیک ــراغ نقاش ــی س در نقاش
ــد  ــون و جس ــا و خ ــی و الله ه ــمگین انقالب ــان خش ــردان و زن ــار م آث
ــا  ــل فئودال ه ــی در مقاب ــد انقالب ــان مجاه ــینما قهرمان ــد. در س ــر ش پ

۲  . این سرود از خنستین سرودهای پس از پیروزی انقالب ۱۳۵۷ بود که بارها از تلویزیون و 
رادیو پخش می شد و پس از مدتی به دلیل محتوای کمونیستی آن به تدریج از تلویزیون کنار گذاشته 

شد. شعر آن را «علی ندیمی» سروده و توسط «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» ساخته شده بود. 
این ترانه ترجمه سرود انقالبی جبهه متحد شیلی بود که می گفت: «مردم متحد هرگز شکست 

منی خورند» (El Poeblo Unido Jamas Sera Vensido). این سرود را «سرجیو اورتگا» براساس 
شعری از «کیالپایون» ساخته بود. پس از کودتای پینوشه در شیلی و غلبه مسلمانان در همه 

رسانه های جمهوری اسالمی پس از انقالب این سرود در هر دو کشور ممنوع شد.
۳  . این سرود که در شهریور سال ۱۳۵۷ با نوارهای کاست همراه سخنرانی آیت اهللا خمینی 
پخش می شد، با شعری از «حمید سبزواری» و موسیقی «احمد علی راغب» ساخته و در هنگام 

ورود آیت اهللا خمینی با یک گروه کر ۳۷ نفری در فرودگاه مهرآباد خوانده شد. 
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ــاره ســاواک و آمریکایی هــا ســاخته شــد.  ــی درب ایســتادند و فیلم های
ــر  ــوی هن ــه س ــالمی ب ــات اس ــازمان تبلیغ ــری س ــوزه هن ــه زودی ح ب
ایدئولوژیــک رفــت کــه کپــی دســت ســوم چــپ التیــن یــا رئالیســم 
سوسیالیســتی روســی بــود. ســینما از اولیــن مراکــزی بــود کــه قبــل از 
ــود. ســینماهای بســیاری  ــی ب انقــالب مــورد تهاجــم گروه هــای انقالب
در ســال 1357 آتــش زده شــده بــود و در ســینما رکــس آبــادان 
همزمــان بــا نمایــش فیلــم انقالبــی گوزنهــا )مســعود کیمیایــی( صدهــا 
ــس را  ــینما رک ــان س ــه خودش ــون ک ــد. انقالبی ــده بودن ــته ش ــر کش نف
آتــش زده بودنــد، شــعار می دادنــد »رکــس آبــادان را شــاه بــه آتــش 
ــر  ــینماها منفج ــک س ــزرگ و کوچ ــهرهای ب ــب ش ــید«4 در اغل کش
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 اصفهانی های آبادان «حسین 
تکبعلی زاده» که سینما را به آتش کشیده بود نیز حضور داشت. حدود دو هزار تن از مردم پس از 

اقامه مناز در حدود ساعت ۲۱ شب از حسینیه خارج شدند و با دادن شعارهای ضد حکومتی، 
رژیم شاه را عامل اصلی فاجعه سینما رکس اعالم کردند. استاندار خوزستان در مصاحبه ای به 
خبرنگار روزنامه اطالعات گفت: «اگر در فاجعه آبادان مقامات امنیتی و انتظامی مقصر باشند 

مجازات می شوند.» استاندار که خودش هم می دانست حکومت در آتش زدن سینما رکس نقش 
نداشته، از ترس افکار عمومی مردم هیجان زده طوری مصاحبه کرد که به توهم آتش زدن سینما 

توسط ساواک دامن زد و کسانی که سینما رکس را آتش زده بودند، شعار می دادند «رکس آبادان 
را شاه به آتش کشید»، آیت اهللا خمینی نیز طی اطالعیه تسلیتی شاه و ساواک را عامل کشتار سینما 

رکس معرفی کرد (روزنامه اطالعات، ۳۱ مرداد ۱۳۵۷).
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ــی  ــه کارگردان ــی را ب ــای انقالب ــن فیلم ه ــوی اولی ــین موس و میرحس
محمدعلــی نجفــی بــه نــام جنــگ اطهــر ســاختند. مســعود کیمیایــی در 
ســفر ســنگ بــه ســینمای انقالبــی نزدیــک شــد و فیلم هــای 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 آنجلسی ها، تهران جلسی ها

ــا  ــدان ب ــه هنرمن ــه هم ــی داد ک ــان م ــون نش ــره انقالبی ــفیات روزم کش
ــد و همــه کســانی  ــار رابطــه داشــتند، بخشــی از آنهــا بهائــی بودن درب
ــد. وجــود  کــه ایــن معایــب را نداشــتند کمونیســت های بی دیــن بودن
افــرادی ماننــد بهشــتی و انــوار ســینما را نجــات داد و مطهــری بــه داد 
نصــرت کریمــی، کارگــردان فیلــم محلــل رســید کــه اعــدام نشــود. 
ــد از  ــینما بع ــه و س ــل از هم ــیقی قب ــدان موس ــدی هنرمن ــرت ج مهاج
ــا  ــیاری از اصلی ترین ه ــت. بس ــورت گرف ــترده ص ــاد گس ــا در ابع آنه
ماندنــد و ســعی کردنــد ثابــت کننــد کــه هنــر می توانــد باقــی بمانــد. 
تقریبــا همــه درجــه یک هــای 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 مهم تریــن قربانــی انقــالب شــد؛ نــه موســیقی ســنتی ایــران، 
ــوع شــدند.  ــور، همــه ممن ــه فولکل ــه راک، ن ــاپ، ن ــه پ ــچ گون ــه هی ن
ــی«  ــرود انقالب ــه »س ــد و کلم ــوع ش ــی ممن ــور کل ــه ط ــدای زن ب ص
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 می گفــت و موســیقی 
ــور  ــه ط ــت. ب ــم وامی داش ــه امپریالیس ــت علی ــه حرک ــردم را ب ــه م ک

ــود.  ــد ب ــزی کــه از گذشــته می آمــد ب ــی در موســیقی هــر چی کل

هنرها در خدمت سینما

ــال  ــروه از س ــک گ ــد: ی ــر رفتن ــراغ هن ــه س ــون ب ــروه از انقالبی دو گ
1358 در ســاختمان حظیره القــدس ســابق همدیگــر رامالقــات کردنــد 
ــه کار  ــاع از انقــالب ب ــرای دف ــی را ب ــر انقالب ــا هن ــرار گذاشــتند ت و ق
بگیرنــد. در ایــن جمــع افرادی ماننــد محســن مخملباف، رضــا تهرانی، 
مصطفــی رخ صفــت، حســین خســروجردی، ســید حســن حســینی، و 
حبیــب اهللا صادقــی قــرار داشــتند. بعدهــا بــه ایــن گــروه کســانی ماننــد 
ــن و  ــت، محس ــمعلی فراس ــی، قاس ــاس معروف ــور، عب ــن پ ــر امی قیص
ــان، محمدرضــا  ــداهللا و فاطمــه گیوی ــد، عب نقــی ســلیمانی، طاهــره ایب
ــدی، محمــد  ــد مجی ــرج اهللا سلحشــور، مجی ــا، ف ــد، کاظــم چلیپ هنرمن
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ــی،  ــوک ملک ــارزاده، بی ــرداد غف ــد، مه ــعید مترص ــیان، س تخت کش
محســن راســتانی، صدیقــه وســمقی، هدایــت بهبــودی، فاطمــه راکعــی 
ــر  ــام حــوزه اندیشــه و هن ــه ن ــن گــروه ب و برخــی دیگــر پیوســتند. ای
ــری ســازمان تبلیغــات  ــام حــوزه هن اســالمی شــناخته شــد و ســپس ن
ــر آن  ــن نف ــط محس ــاید فق ــع ش ــن جم ــان ای ــت. در می ــالمی گرف اس
هــم ســال ها بعــد از تاســیس وارد شــد کــه اهــل موســیقی بــود. یــک 
ــی  ــود کــه محمدعلــی زم، روحان ســالی از تاســیس حــوزه گذشــته ب
ــت  ــود، ریاس ــالگیش ب ــه 20 س ــال های ده ــن س ــه در اولی ــی ک جوان
حــوزه را بــه عهــده گرفــت. وظیفــه آنــان تولیــد آثــار هنــری و ادبــی 

ــود.  در خدمــت انقــالب اســالمی ب

ــی  ــد. مســعود کیمیای ــو کار می کردن ــون و رادی گــروه دوم در تلویزی
و اســماعیل نــوری عــال، کلــت بــه کمــر بســتند تــا صــدا و ســیما را از 
عوامــل انحطــاط و ابتــذال تســویه کننــد. بــه زودی صــادق قطــب زاده 
کــه از دانشــجویان کنفدراســیون و عضــو انجمــن اســالمی اروپــا 
ــرعت  ــا به س ــت. تقریب ــت گرف ــه دس ــیما را ب ــدا و س ــت ص ــود ریاس ب
بــرق و بــاد همــه خانــواده موســیقی کــه کارمنــد ایــن ســازمان بودنــد، 
اخــراج شــدند. تلویزیــون بــه پخــش اخبــار انقالبــی، ســرود انقالبــی، 
ــان و  پخــش دائمــی ســخنرانی های آیــت اهللا خمینــی و ســایر روحانی
ــی می پرداخــت. کم کــم گــروه میرحســین موســوی  ســخنرانان انقالب
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ــیدمحمد  ــی س ــد، یعن ــبکه اول بودن ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــه در گ ک
بهشــتی، فخرالدیــن انــوار، ســیف اهللا داد، محمدعلــی نجفــی، مهــدی 
فریــدزاده، بهــروز افخمــی و گروهــی کــه در موسســه فرهنگــی 
ــجویان  ــکاری دانش ــا هم ــد، ب ــالب کار می کردن ــل از انق ــمرقند قب س
مذهبــی دانشــکده صــدا و ســیما کنتــرل شــبکه اول را در دســت 
گرفتنــد. همیــن گــروه از ســال 1360 بــه ســاختمان جنــب مــوزه 
آبگینــه در خیابــان قــوام الســلطنه، ســی تیــر ســابق و بعــدی رفتنــد و بــه 
برنامه ریــزی بــرای ســینمای ایــران پرداختنــد. آنهــا کــه از ســال 1361 
ــای او  ــوی و حمایت ه ــین موس ــت میرحس ــی دول ــای مال از کمک ه
ــینما  ــد. س ــامان دهن ــینما را س ــا س ــیدند ت ــد، کوش ــتفاده می کردن اس
ــه  ــت. جمل ــخص داش ــی مش ــه متول ــود ک ــالب ب ــری در انق ــا هن تنه
ــا  ــف نیســتیم، ب ــا ســینما مخال ــا ب ــود »م ــه ب ــی کــه گفت آیــت اهللا خمین
ــعی  ــوار س ــتی و ان ــد. بهش ــا ش ــت آنه ــداء حرک ــم« مب ــا مخالفی فحش
کردنــد سیســتم دولتــی را در اختیــار بگیرنــد و ســینمایی بــا اســتاندارد 
ــات  ــز موسس ــرف تجهی ــنگینی ص ــه س ــازند. بودج ــی بس ــه دولت و البت
ســینمایی بنیــاد فارابــی شــد و ایــن موسســه ســعی کــرد ســینمایی بدون 
ــدور از جنجــال، پاســتوریزه و بــدون ســکس و نزدیــک  آلودگــی، ب
بــه اهــداف انقــالب بســازد. سوبســیدهای دولتــی در شــرایط جنگــی 
تنهــا راه فیلمســازی بــود. هیــچ فیلمــی بــدون کمــک دولــت امــکان 

ــود. ــا نظــارت ممکــن ب ســاخت نداشــت و همــه چیــز ب
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مهم تریــن کار بنیــاد فارابــی اســتفاده از همــه هنرمنــدان همــه حوزه هــا 
ــا  ــس و تئاتری ه ــان و رمان نوی ــود. داستان نویس ــینما ب ــت س در خدم
ــیقیدانان  ــتر و موس ــان پوس ــت ها و نقاش ــتند. گرافیس ــه می نوش فیلمنام
ــت  ــم می ســاختند و هــر کــس قصــد داشــت فعالی ــن فیل موســیقی مت

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 لس آنجلــس رفتنــد. 
ــا،  ــد کاباره ه ــیقی مانن ــتقیم موس ــه مس ــای عرض ــه مکان ه ــا هم تقریب
ــا  ــالن های هتل ه ــینگ ها، س ــکوها، دانس ــتوران ها، دیس ــا، رس کالب ه
همــه و همــه یــا از میــان رفتنــد یــا تغییر کاربــری دادنــد. در بســیاری از 
رســتوران ها و چلوکبابی هــا جــای نورهــای ســقفی یــا محــل اجــرای 
موســیقی یــا محــل رقــص معلــوم بــود. همــه جــا میزهــا و صندلی هــا 
بــرای مصــرف کننــدگان غــذا چیــده شــد. بــا توقیــف مطبوعــات در 
ــخ  ــم تاری ــد کم ک ــول انجامی ــه ط ــال 1359 ب ــا س ــه ت ــال 1358 ک س
ــکا را  ــفارت آمری ــجویان س ــال 1358 دانش ــد. س ــذف ش ــته ح گذش
اشــغال کردنــد و ایــران بــه انــزوای سیاســی رفــت. در بهــار ســال 1359 
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ــالب  ــام انق ــه ن ــی ب ــلمان انقالب ــجویان مس ــط دانش ــگاه ها توس دانش
فرهنگــی اشــغال شــد و ایــن دو اتفــاق موجــب بیــرون رانــدن بخــش 
ــه  ــه جانب ــگ هم ــهریور 1359 جن ــد. از ش ــون ش ــل انقالبی ــبتا عاق نس
عــراق علیــه ایــران جامعــه را بــه شــرایط هشــت ســاله جنگــی کشــاند 
ــدر،  ــت بنی ص ــذف دول ــرداد 1360 و ح ــلحانه خ ــری مس ــا درگی و ب
ــع  ــای آن قط ــه برق ه ــاری ک ــا قط ــالب ب ــس از انق ــران پ ــه ای جامع
شــده بــود وارد تونلــی شــد کــه تــا ســال 1368 یعنــی مــرگ آیــت اهللا 
خمینــی ادامــه یافــت. در ایــن ســال ها کالس هــای آمــوزش موســیقی 
ــیقی  ــگاه های موس ــدند، فروش ــدود ش ــی مح ــای خانگ ــه کالس ه ب
تعطیــل شــد و فــروش هــر موســیقی غیرمجــاز کــه تقریبــا شــامل همــه 
ــوع  ــاپ ممن ــواع موســیقی می شــد، قاچــاق تلقــی شــد. موســیقی پ ان
ــفارتخانه های  ــرت در س ــد کنس ــد چن ــط در ح ــنتی فق ــیقی س و موس
ــروش ســازها و آالت موســیقی و  ــد و ف خارجــی برگــزار شــد. خری
حتــی نشــان دادن آن ممنــوع بــود و نوعــی گرایــش به موســیقی ســنتی 
ــات  ــن اتفاق ــد. مهم تری ــل ش ــان تبدی ــی در جوان ــش عموم ــه گرای ب
ــران، حضــور نوحه هــای  دهــه ســیاه و ســاکت شــصت، در داخــل ای
ــر  ــوان دیگ ــد نوحه خ ــری و چن ــران و فخ ــدای آهنگ ــا ص ــی ب جنگ
ــیقی  ــرت موس ــد کنس ــزاری چن ــصت برگ ــه ش ــر ده ــود. در اواخ ب
ــود و  ــاالر وحــدت تبدیــل شــده ب ــه ت ــاالر رودکــی کــه حــاال ب در ت
ــدای آن از  ــه ص ــان ک ــرای زن ــان ب ــرت زن ــی دو کنس ــزاری یک برگ
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ــاق  ــن اتف ــید، مهم تری ــردان می رس ــت م ــه دس ــه ب ــط برنام ــق ضب طری
ــود.  ده ســاله موســیقی ایــران ب

اندک اندک جمع مستان می رسند

ــکل  ــه مای ــاپ ب ــورد توجــه در حــوزه پ ــی موســیقی م مدل هــای غرب
جکســون و مدونــا و برخــی دیگــر از این دســت تبدیل شــد. مســابقات 
پنهانــی رقــص بــرک دنــس در ایــن و آن مجتمــع مســکونی برگــزار 
می شــد. مهم تریــن محــل خریــد موســیقی محبــوب غــرب کــه اغلــب 
قدیمــی بــود، صفحه هایــی بــود کــه ســفرکردگان از کشــور همــراه بــا 
همــه وسایل شــان فروختــه بودنــد و در میــان صدهــا صفحــه مزخرف و 
معمولــی یکبــاره صفحه هــای کــم نظیــری را می شــد 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 مــی داد؛ نوارهایــی کــه گاه از 
ــد.  ــده می ش ــر دی ــای تصوی ــط تراک ه ــدن فق ــده ش ــرار دی ــرط تک ف
بــازار قاچــاق در انــواع و اقســام خــودش و البتــه جریمه هــای ســنگینی 
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــت. ب ــود داش ــو وج ــل ویدئ ــل و نق ــرای حم ب
گروه هــای  مختلــف  ویدئوکاســت های   1362 از  پــس  ســال های 
موســیقی راک و پــاپ و کالســیک جهــان در همــه جــا فــراوان شــد. 
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کششــی کــه در دهــه 1340 بــه ســوی موســیقی راک غربــی بــه وجــود 
ــودش در حــوزه موســیقی پــاپ  آمــد و در دهــه 1350 بــه اوج خ
رســید، از ســال 1364 در ســینما متجلــی شــد. بــه دلیــل نبــودن رابطــه 
ــی،  ــازار جهان ــیطره ب ــر س ــتن زی ــرار نداش ــکا و ق ــران و آمری ــان ای می
ــع  ــا توزی ــن شــکل توســط صده ــان در بهتری فیلم هــای ســینمایی جه
ــد  ــت. بعی ــرار می گرف ــراد ق ــار اف ــو در اختی ــی ویدئ ــده غیرقانون کنن
ــا 1370 از  ــال های 1365 ت ــران در س ــل ته ــهری مث ــچ ش ــم هی می دان
نظــر دسترســی بــه بهتریــن آثــار ســینمایی تاریــخ ســینمای همــه جهــان 
ســابقه داشــته باشــد. ســینما بســیاری از هنرمنــدان حرفــه ای را در هــر 

حــوزه ای بــه خــود جــذب کــرد و نگــه داشــت. 

دهه هفتاد خورشیدی: مغولهای جدید آسیا آمدند

پــس از بســته شــدن درهــای همــه موسســات تولیــد کننــده موســیقی، 
کالس هــا، کنســرت ها، فروشــندگان موســیقی و هــر چیــزی کــه اثری 
ــا  ــه 1370 ماهواره ه ــاز ده ــت، از آغ ــور داش ــه درد بخ ــیقی ب از موس
ــه فراگیــر  ــه میــدان آمدنــد. یــک هفتــه نامــه معتبــر جهــان، وقتــی ب ب
شــدن مــوج ماهواره هــا اشــاره کــرده بــود، از تشــبیه زردهایــی کــه از 
آســیای جنــوب شــرقی بــا اســتفاده از ماهواره هــا دسترســی بــه تصویــر 
ــه مغول هــا اســتفاده  ــد، ب ــی کــرده بودن را آســان کــرده و آن را مجان
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کــرد و نوشــت »مغول هــای جدیــد آســیا می آینــد.« چنــدی نگذشــت 
کــه همــه درهایــی کــه از زمیــن بســته شــده بــود، از آســمان بــاز شــد. 
نخســت ســه چهــار شــبکه، بعد 15 شــبکه، بعــد 78 شــبکه تلویزیونی از 
همــه جــای جهــان، با اســتفاده از یک ریســیور، یــک آنتن بــا قطر 180 
ســانتی متر و یــک ال ان بــی کوچــک، قابــل دسترســی بــود. ریســیور 
ــی از کشــورهای همجــوار می آمــد و بشــقاب های ماهــواره  و ال ان ب
180 ســانتی در همــه شــهرها توســط حلبی ســازها و آهنگرهــا نصــب 
می شــد. حــاال دیگــر بــا داشــتن ماهــواره می شــد 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 
ــا همــه موســیقی ها را پوشــش  ام تــی وی )MTV( می کوشــید تقریب
ــه انقالبیــون درهــای فرهنــگ  ــا کمک هایــش ب دهــد. خداونــد کــه ب
و هنــر جهــان را بــه روی ایــران بســته بــود، یکبــاره از آســمان تاریــخ 
موســیقی را بــر ســر مــردم ریخــت. نســلی کــه در ســال 1361 و 1362 
ــا  ــا 15 ســالگیش را ب ــود از ده ت ــا آمــده ب ــه دنی ــی ب ــا انفجــار جمعیت ب

دیــدن انــواع موســیقی گذرانــد. 

ــا رخ  ــیقی بیتل ه ــدن موس ــا آم ــه 1340 ب ــه در ده ــی ک ــان اتفاق هم
داده بــود، در دهــه 1990 بــا ماهواره هــا 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 موســیقی هایی 
ــه  ــد و ب ــه 1370 نمی دیدن ــل از ده ــا قب ــم ت ــش را ه ــردم خواب ــه م ک
ــازار آمــد و  ــه ب ــود، ســی دی هــای موســیقی ب خاطــره تبدیــل شــده ب
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 می توانســت همــه موســیقی هایی کــه 

دوســت داشــت در اختیــار داشــته باشــد. 

موسیقی مدرن و غیر رسمی، پدیده دهه هفتاد

ــت  ــن دول ــدرت یافت ــی و ق ــت اهللا خمین ــرگ آی ــر، م ــرف دیگ از ط
کارگــزاران ســازندگی کــه رفــاه و زندگــی بهتــر و وضعیــت اجتماعی 
ــازار  ــر داد. ب ــازار را تغیی غیرایدئولوژیــک را وعــده مــی داد، شــکل ب
موســیقی چــه در شــکل قاچــاق و چــه بــا مجــوز و چــه اجــرای روی 
صحنــه وضــع بهتــری یافــت. موســیقی فیلــم نیــز رشــد فراوانــی کــرد. 
ــد و  ــاد ش ــازها ایج ــواع س ــروش ان ــرای ف ــگاه هایی ب ــم فروش کم ک
ســازهای جدیــد و کهنــه توســط نســلی خریــداری شــد کــه موســیقی 
بهتــر را می شــنیدند. جنبــش زیرزمینــی موســیقی از اوایــل دهــه 1370 



360

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

بــه یــک پدیــده تبدیــل شــد. در ایــن جنبــش مــوارد مختلفــی نقــش 
داشــت:

1( گنجینــه عالــی موســیقی ناشــی از تغییــر تکنولــوژی و آمــدن 
ماهــواره، ام تــی وی، ویدئــو و ســی دی.

2( گرایــش بســیار جامعــه بــه رشــته های هنــری و اشــباع شــدن جامعــه 
از فــارغ التحصیــالن رشــته های پولســاز و پولســاز شــدن هنــر در 

ــون و موســیقی. صنعــت ســینما و تلویزی

ــوع موســیقی در  ــا همــه ن ــودن کپی رایــت کــه باعــث می شــد ت 3( نب
ــل  ــه مخاطــب تحمی ــاپ را ب ــازار موســیقی پ ــرد و ب ــرار بگی ــار ق اختی

نکنــد.

4( آغــاز دوبــاره فعالیــت هنرســتان ها و آموزشــگاه های موســیقی 
ــی. ایران

5( شــکل گیری تولیــد نوشــتاری موســیقی نخســت در حاشــیه ســینما 
و ســپس بــه صــورت مســتقل در قالــب کتاب هــا و مقــاالت نشــریات.

قــرار گرفتــن ســازها و شــکل گیری گروه هــای  6( در دســترس 
خودجــوش کــه هــم کاور می کردنــد و هــم بــه تولیــد موســیقی 

می پرداختنــد.  شــخصی 
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آن بتاماکس های 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 
می شــناخت دربــاره دوره فتــرت و ســکوت موســیقی راک و پــاپ در 
گفت وگویــی بــا نصیــر مشــکوری در ســال 2012 چنیــن گفتــه اســت: 
ــی،  ــیار در دوران کار مطبوعات ــای بس ــه روزه ــت ک ــب اینجاس »جال
ــودم...  ــر ب ــکاران دیگ ــه هم ــبک ب ــن س ــح ای ــغول توضی ــدام مش م
آنچــه بــه دور از مرزهــا موســیقی راک نامیــده می شــود، گونــه ای از 
موســیقی مردمــی اســت کــه در ســال های میانــی دهــه 1350، شــکل 
گرفــت کــه بــر پایــه موســیقی آوازی بــود و صداهــای تقویــت شــده 

بــا ضربــی خشــن و پیــش برنــده.«5

شــادی وطنپرســت دربــاره موســیقی راک پــس از انقــالب می گویــد: 
»واقعیــت اینجاســت کــه مــا دوران طالیی دهــه 80 میــالدی 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 
مــی داد. تنهــا پــس از ظهــور غیرقانونــی ویدئوهــای بتامکــس بــود کــه 
کم کــم ووداســتاک و دیــوار، دســت بــه دســت چرخیــد و دیــده شــد. 

۵  . نقل از گفت وگوی 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 1360 موســیقی راک در زیرزمین هــا نواختــه می شــد. از 
ــرودهای  ــز س ــا ج ــتریانی. آن روزه ــو س ــا ج ــه ت ــد گرفت ــک فلوی پین
انقالبــی و موســیقی ســنتی و گاهــی کالســیک، هیــچ نــوای دیگــری 

شــنیده نمی شــد.«6

ــوم و  ــای معل ــا چیزه ــاید از تنه ــالب ش ــس از انق ــال های اول پ در س
واضــح ایــن بــود کــه موســیقی حــرام اســت و آلــت موســیقی حــرام 
ــان پارادوکس هایــی وجــود داشــت؛ از  ــه در ایــن می ــدر حــرام. البت ان
یــک طــرف صــدای موســیقی ســنتی شــجریان بــا شــعر حافــظ را بایــد 
از حیــاط ســفارت ایتالیــا می شــنیدیم، در حالــی کــه موســیقی پینــک 
ــای  ــود. کالس ه ــگ« ب ــران در جن ــه »ای ــن برنام ــیقی مت ــد موس فلوی
موســیقی در مهدکودک هــا مخفــی برگــزار می شــد. اگــر گشــت های 
ــد.  ــد آن را خــورد می کردن ــه، ســازی را همــراه کســی می دیدن کمیت
امــا کم کــم بــر شــمار فعــاالن موســیقی افــزوده شــد. از یــک طــرف 
ماهــواره جام جــم پنــج خواننــده موســیقی پــاپ را معرفــی کــرد و از 
طــرف دیگــر، مافیــای اللــه زار و دستفروشــان توزیع کننــده موســیقی 

قاچــاق سرنوشــت موســیقی را تعییــن کردنــد. 

از ســال 1374 بــا تغییراتــی کــه در فضــای موســیقی کشــور داده شــده 
بــود رســیتال های گیتــار برگــزار شــد. چنــدی نگذشــته بــود کــه گروه 

۶  . همان.
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ــاری از  ــوان نخســتین گــروه راک مجــوز اجــرای آث ــه عن ــژواک7 ب پ
جوســتریانی و پینــک فلویــد را گرفــت. ایــن خبر خوشــی بــرای پینک 
فلویــد بازهــا بــود. اولیــن بــار در ســال 1369 ابراهیــم نبــوی در شــماره 
ــه گزارشــی از  ــه را ب ــه گــزارش فيلــم 32 صفحــه مجل چهــارم ماهنام
فیلــم ديــوار پینــک فلویــد اختصــاص داده بــود.8 آن شــماره به ســرعت 
نایــاب شــد و بــه چــاپ دوم رســید. کم کــم راک بــازان و راک نــوازان 
ــدن  ــد از روی کار آم ــد. در حقیقــت بع ــدا کردن فرصــت حضــور پی

۷  . گروه پژواک اولین گروه راک ایرانی بود که با مجوز رمسی در تهران و کیش از سال ۱۳۷۸ 
کنسرت راک برگزار و موسیقی هایی را از کمل، پینک فلوید، سانتانا، جو ساتیریانی اجرا کرد. 

۸  . در سال ۱۳۶۸ من سردبیر ماهنامه گزارش فیلم شدم و هفت شماره این ماهنامه سینمایی 
را منتشر کردم. در شماره چهار (تیرماه ۱۳۶۸) ویژه نامه ای شامل فیلمنامه پالن بندی شده فیلم 
دیوار آلن پارکر، ترجمه اشعار آلبوم دیوار و منت انگلیسی آنها، گفت وگویی با راجر واترز، یک 

مقاله حتلیلی از مجید محمدی و یک مقاله حتلیلی از خودم در این ویژه نامه بود. همچنین در این 
ویژه نامه مصاحبه ای 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 ویژه نامه پینک فلوید در گزارش فیلم، 
وزارت ارشاد اسالمی به مدیر مسوول مجله اخطار داد و عطاء اهللا مهاجرانی طی مقاله ای کار 

گزارش فیلم را مانند اقدامات چریک های فرهنگی دانست و در ستون سخن روز اطالعات با 
عنوان «هواهای عفن و آبهای ناگوار» ضمن انتقاد شدید از روزنامه به عنوان عضو هیات مدیره 
موسسه اطالعات اعالم کرد که تا سردبیر ماهنامه تغییر نکند، اجازه ادامه چاپ روزنامه را در 
چاپخانه اطالعات خنواهد داد. چند سال بعد، همین ویژه نامه با صفحه بندی جدید و ویرایش 

جدید، توسط نوشابه امیری و هوشنگ اسدی و با مسوولیت خود من توسط گزارش فیلم منتشر 
شد. اما وزارت ارشاد اعالم کرد که حق انتشار این ویژه نامه را برای دکه های روزنامه فروشی 
ندارید و فقط باید به صورت پستی ارسال کنید. این چاپ نیز در همان روزهای اول همه اش 

فروش رفت.
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ــای  ــه فض ــود ک ــات، ب ــت اصالح ــس دول ــی، رئی ــد خاتم ــید محم س
موســیقی بــرای همــه انــواع موســیقی و از جملــه راک بــاز شــد. نقطــه 
ــوم  ــود کــه گــروه اوهــام نخســتین آلب عطــف مهــم در ســال 1379 ب
خــودش را بــا اشــعاری از حافــظ بــه ارشــاد داد تــا مجــوز بگیــرد. بــه 
ــاختند و روی  ــه می س ــری قطع ــای دیگ ــام گروه ه ــروه اوه ــال گ دنب
قطعه هــای ســاخته شده شــان شــعر فارســی و انگلیســی می گذاشــتند. 
ــه  ــه در هم ــی ک ــی از جوانان ــد، گروه های ــر می ش ــا بازت ــه فض ــر چ ه
ــیقی  ــو و موس ــاق ویدئ ــازار قاچ ــا، ب ــق ماهواره ه ــال ها از طری ــن س ای
و راه هــای فــراوان دیگــر موســیقی راک را یافتــه بودنــد و بــه آن دل 
ــه  ــه در ده ــور ک ــان ط ــد. هم ــدا می ش ــان پی ــد، سروکله ش ــته بودن بس
1360 ســینما موضــوع دوســت داشــتنی جامعــه جــوان روشــنفکر 
شــد و در دهــه 1370 ادبیــات داســتانی ایــن نقــش را عهــده دار شــد، 
ــبک  ــه س ــل ب ــیقی راک تبدی ــات موس ــس از اصالح ــال های پ در س
ــان را  ــورد عالقه ش ــیقی م ــگار موس ــه ان ــد ک ــلی ش ــه نس ــورد عالق م
ــیقی راک  ــعار موس ــراض در اش ــری از اعت ــال خب ــد. اص ــه بودن یافت
نبــود. وقتــی آرم گــروه پینــک فلویــد یــا چــاپ عکــس آن خــودش 
ــه شــعر فکــر نمی کــرد.  ــراض محســوب می شــد، دیگــر کســی ب اعت
ــه نداشــتن موســیقی  ــود؛ اعتــراض ب نفــس موســیقی راک اعتــراض ب

خــوب. 
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برگــزاری  نخســت  افتــاد،   1380 ســال  در  همزمــان  اتفــاق  ســه 
ــار  ــن انتش ــف و همچنی ــالن های مختل ــرت در س ــادی کنس ــداد زی تع
نوارهایــی ماننــد دارقالــى، دوم انتشــار انبوهــی از کتاب هــای ترجمــه 
اشــعار گروه هــای خــوب موســیقی راک کــه فروشــگاه بتهــوون اول 
ــه محــل ارتبــاط همــه بچه هــای اهــل موســیقی  ولی عصــر را تبدیــل ب
کــرده بــود و هــر کتابــی و هــر موســیقی کــه دنبالــش می گشــتی پیــدا 
ــگاه  ــاص پای ــور خ ــه ط ــت و ب ــادن اینترن ــوم راه افت ــردی و س می ک
ــی  ــون فرهنگ ــک کان ــه ی ــل ب ــه تبدی ــود ک ــو9 ب ــران اوني ــی ته اینترنت

ــود.  خــوب فضــای مجــازی شــده ب

همــه اینهــا دســت بــه دســت هــم دادنــد و در ســال های 1382 و 
1383 فکــر راه افتــادن فســتیوال موســیقی زیرزمینــی شــکل گرفــت و 
ــد. ایــن  21 گــروه، بــدون هیــچ فراخــوان عمومــی آن را آغــاز کردن
یــک آغــاز بــود بــرای همــه گروه هــای کوچکــی کــه جایــی را یافتــه 
بودنــد کــه کارهایشــان شــنیده شــود، کارهــای دیگــران را بشــنوند و 

۹  . تهران اونیو (Tehranavenue.com) پایگاهی اینترنتی بود که از سال ۱۳۸۰ در تهران آغاز 
به کار کرد. مسوول آن سهراب مهدوی بود و سهیل شهسواری و حسام گرشاسبی در بخش 

موسیقی آن با شادی وطنپرست همکاری می کردند که مسوول بخش موسیقی سایت بود. 
این خنستین پایگاه اینترنتی معتبری بود که به کار کارشناسانه درباره مسائل فرهنگی و هنری و 

اجتماعی می پرداخت و در سال ۱۳۸۲ اولین 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 مشکالت مالی متوقف 
کرده است.
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بــا موضــوع مخاطــب داشــتن مواجــه شــوند. یعنــی بــرای کســی کــه او 
ــد.  ــه کنن ــان را عرض ــند کارش را نمی شناس

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 
ــرز  ــه بی م ــت ک ــی اس ــا زبان ــیقی تنه ــرود، موس ــان ن ــد: »یادم می گوی
ــا ســبک  ــه ب ــان را ن ــد معتقــدم کــه هفــت جــد و آبادم اســت. هرچن
بلــوز کاری اســت نــه جــاز، چــه رســد بــه راک. امــا در بیــن ایــن دو 
ــم،  ــرار داری ــا ق ــاط، م ــن بی ربطــی و ارتب ــی در حی نقطــه متضــاد، یعن
هــر آن کــس کــه موســیقی راک بــه دلــش می نشــیند. امــا ایــن نکتــه 
ــت  ــروع تقوی ــه ش ــر نقط ــت. اگ ــذار اس ــیار تاثیرگ ــم بس ــد روز ه م
ــم،  ــالدی بدانی ــه 80 می ــان اواخــر ده ــران را هم موســیقی راک در ای
موســیقی جنجــال برانگیــز آن دوران در همــه جــای دنیــا راک بــود، 
ــیقی راک  ــوج موس ــه از م ــر گرفت ــم ب ــا ه ــر ایرانی ه ــرش ب ــس تاثی پ
جهانــی اســت. از موســیقی فیلم هــا گرفتــه تــا آلبوم هــای پرفــروش و 
کنســرت های چندهــزار نفــری. در ایــن بیــن ســاز هــم علتــی اســت. 
ــازها  ــر س ــه دیگ ــبت ب ــری نس ــی برت ــک، نوع ــار الکتری ــار و گیت گیت
پیــدا کردنــد. کمیــاب و گاهــی نایــاب بــود. صــدای غــرب مــی داد. 
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نوعــی امریکــن دریمــز در ســال هایی کــه جــز ژاپــن، کشــور دیگــری 
پذیــرای ایرانیــان نبــود. ســال هایی کــه عروســک عمــو ســام را تکــه 
تکــه می کردنــد و نقــش پرچــم آمریــکا را در وســط حیــاط مدرســه 
می کشــیدند تــا همگــی از رویش رد شــوند. آتــش بازی بد بــود جز به 
آتــش کشــیدن ســتاره های ایــاالت متحــده. تلویزیــون ســرود »بمیریــد 
بمیریــد« پخــش می کــرد، آن طرف تــر در پســتو، دوره همی هــای 
شــبانه بــا گیتــار نواختــن گــرم می شــد. خوب هــا در امریــکا یــا غــرب 
بودنــد، بدهــا در ایــران. بــا چنیــن شــرایطی عالقه هــا بــه بهترهــا بــود، 
ــن  ــتند جی ــه می خواس ــا هم ــود، ام ــوع ب ــن ممن ــلوار جی ــیدن ش پوش
ــی را  ــای ویدئوی ــه، نواره ــا هم ــود ام ــوع ب ــو ممن ــوند. ویدئ ــوش ش پ
بیــن ســاک خریــد، پارچــه و گاهــی پوشــک بچــه پنهــان می کردنــد. 
ــه  ــرای هم ــود، ب ــوب ش ــم محس ــی ه ــی تجددگرای ــر نوع ــی اگ حت
ــه  ــژه ای ک ــیار وی ــرایط بس ــی داد. در ش ــکنی م ــوب ش ــوی چهارچ ب
مــا در ایــران داشــتیم، بــروز موســیقی راک، در روزهایــی کــه خــود 
»موســیقی« در تقــالی حــرام بودنــش بــود، یــک شــجاعت بــه حســاب 
ــرودن  ــرات س ــی ج ــه کس ــرا ک ــد، چ ــط بودن ــعرها بی رب ــد. ش می آم
اعتراضــش را نداشــت آن هــم در روزهایــی کــه جمــع باالتــر از ســه 
نفــر، بــوی سیاســی بــودن مــی داد. ایــن یــک اعتــراض اجتماعــی بــود. 
همــان مــرزی کــه همیشــه در مملکــت مــا بــا سیاســت در یــک کفــه 
ــن حــال کــه گرایــش غــرب در آن  ــس در عی ــرار داده می شــود. پ ق
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ــراض هــم  ــه شــخصی هــم وجــود دارد، اعت مشــاهده می شــود، عالق
از آن بــه گــوش می رســد. تاریــخ همیشــه بــه یادمــان مــی آورد زنــان 
و مــردان موزیســینی کــه موســیقی را در قالــب تعزیــه و نوحه خوانــی 
ــوان  ــت. نمی ت ــری هس ــاب مهم ت ــه انتخ ــس همیش ــد. پ ــظ کردن حف
نقــش موســیقی پــاپ را در ایــن میــان نادیــده گرفــت. بــا آمــدن پــاپ 
یــک راه میانبــر دیگــر پدیــد آمــد. بســیاری کارشــان را پــاپ معرفــی 
ــع  ــد. در واق ــل هــم توانســتند مجــوز بگیرن ــن دلی ــه همی ــد، ب می کردن
ــی و  ــه ناتوان ــد، بلک ــارغ نش ــت ف ــران از ممنوعی ــچ گاه راک در ای هی
ــود  ــاد ب ــیقی وزارت ارش ــز موس ــیقی، مرک ــورای موس ــوادی ش کم س
کــه بــرای مدتــی تفــاوت را احســاس کردیــم. خالصــه اینکــه همیشــه 
وقتــی عــده ای مشــهور می شــوند، دنباله روهایــی دارنــد کــه خواســته 
و ناخواســته در جریــان قــرار می گیرنــد. بــه نظــر مــن، شــهرت پینــک 
فلویــد، متالیــکا، اســلیر، کیــس، آیــرون میــدن در دهه هــای 60 و 70 
ــیقی  ــه موس ــان را ب ــیاری از جوان ــش بس ــران، گرای ــیدی در ای خورش
راک، هــارد راک و متــال بیشــتر کــرد، از همــه مهم تــر اینکــه اغلــب 
خانواده هــا هــم از شــنیدن ایــن نــوع موســیقی آزرده می شــدند و 
نوجوانــان و جوانــان ســرکش را خشــن تر می دیدنــد. پیشــتر هــم اشــاره 
کــردم، هــر چیــز ممنــوع لــذت ویــژه ای دارد. ایــن نیــز یــک مبــارزه 
دیگــر، هــم در خانــه و هــم در خیابــان، پــس بجنــگ تــا بجنگیــم.«10

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

در حقیقــت گروه هــای 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 حرفــه ای بــود. در واقــع کمتــر گروهــی 
ــر  ــه مهم ت ــازد و آنچ ــعر بس ــاس ش ــر اس ــیقی اش را ب ــه موس ــت ک اس
اســت خــود موســیقی اســت. بــرای برخــی هــم دغدغــه شــعر فارســی 
روی موســیقی راک، بســیار مهــم بــود. گروه هایــی ماننــد کیوســک به 
فکــر راک اعتراضــی بودنــد، گــروه کارمــا مدت هــا روی ایــن مســئله 
ــی و دلچســب  ــه کالم فارســی به خوب ــود کــه چگون تمرکــز کــرده ب
ــای  ــراغ غزل ه ــه س ــه ب ــام ک ــا اوه ــیند. ی ــیقی راک می نش ــر موس ب
قافیــه دار کالســیک رفــت و حافــظ و راک را بــا هــم تلفیــق کــرد. امــا 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هیــچ یــک از ایــن گروه هــا قصــد بــر کالم 
ــوای  ــه ذهــن نمــی آورد، بلکــه ن نداشــتند، شــنیدن اوهــام حافــظ را ب

ــاند.  ــن می نش راک را در ذه

بــه قــول شــادی وطنپرســت: »بیشــتر آنچــه بــر رویــش تمرکــز کردنــد، 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــده ب ــعر و خوانن ــت و ش ــیقی راک اس ــود موس خ
ــه عنــوان شــاهرگ اصلــی موســیقی.  ــه ب ــوده ن ســازها مــورد توجــه ب
گروه هایــی مثــل امرتــات، جــم و حــک، کالمشــان ویــژه خودشــان 
ــه را  ــس روز جامع ــوب ح ــی خ ــی خیل ــن گاه ــر م ــه نظ ــت و ب اس
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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 
ــس  ــدی جن ــه بع ــد! نکت ــال آن نگردی ــه دنب ــروز ب ــس ام ــی! پ بی حس
کالم فارســی و غنــای ادبیــات ماســت. اســتعاره، تمثیــل، ضرب المثــل، 
راه هایــی اســت بــرای پرهیــز از ُرک گویــی. دقیقــا متفــاوت بــا ادبیات 
انگلیســی؛ مــا در اشــعارمان اگــر از آزادی و رهــا شــدن حــرف 
ــد »مــرغ ســحر«، ســروده ملــک الشــعرای بهــار، آن را  ــم، مانن می زنی
ــا  ــس ره ــد از قف ــه می خواه ــد، ک ــی می کن ــده ای معرف ــب پرن در قال
شــود. و یــا در اشــعار حافــظ، کامــال نامعلــوم اســت تمــام مــی و جــام، 
ــه  ــه ک ــردی؟ خالص ــی؟ م ــدا؟ زن ــت؟ خ ــره کیس ــار و... باالخ رخ ی
ــم،  ــدای از کار بدانی ــی را ج ــات ایران ــگ و ادبی ــم فرهن ــا نمی توانی م
ــای  ــود ج ــی را در خ ــتی کالم فارس ــه درس ــی ب ــع راک وقت در واق
می دهــد، راک فارســی اســت و کالم فارســی فقــط حــروف فارســی 
ــدن  ــی نش ــورد مردم ــت...  و در م ــی اس ــات فارس ــه ادبی ــت بلک نیس
ــی و کاری از  ــت مال ــچ حمای ــی هی ــت، وقت ــح اس ــیار واض راک، بس
موســیقی نشــود، همه گیــر هــم نمی شــود. راک را از کجــا بایــد 
ــم  ــاز ه ــا ب ــد ام ــی ش ــی مردم ــو در مقطع ــن نامج ــار محس ــنید؟ آث ش
ــی  ــد. وقت ــدا کردن ــه آن را پی ــش ب ــجو گرای ــنفکر و دانش ــر روش قش
در شــهر در رفــت و آمــد باشــید متوجــه می شــوید کــه یکــی از 
مهم تریــن راه هــای تبلیغاتــی بــرای موســیقی، تاکســی ها هســتند و ای 
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کاش می شــد بــر روی آنهــا ســرمایه گذاری کــرد. وقتــی قطعــه ای در 
تاکســی پخــش می شــود، مطمئــن باشــید تــا چنــد روز بعــد، همه گیــر 
مــی شــود. یــک راننــده تاکســی هــم قطعــا در ترافیــک روزانــه 
ــردی را  ــیده م ــدای نخراش ــد ص ــح نمی ده ــران ترجی ــای ته خیابان ه
بشــنود بــا صــدای گیتارالکتریــک و برایــش سرســامی شــود، عــالوه 
ــد  ــح می ده ــد. ترجی ــل می کن ــه او تحمی ــهری ب ــط ش ــه محی ــر آنچ ب
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 مردم پســندی، همــه و همــه در مملکــت مــا نشــدنی اســت. 
ــه اجــازه حضــور و ظهــور  ــه دنبالــش اســت، ن ــه مافیــای موســیقی ب ن
ــه انتشــار  ــکان برگــزاری کنســرتی و ن ــه ام در جشــنواره ها را دارد، ن
ــود  ــناخته نمی ش ــد ش ــا آن ح ــس ت ــی. پ ــانه عموم ــه رس ــی، ن آلبوم
کــه بخواهنــد طرفدارانــی پیــدا کننــد و خودنمایــی. مــا هرگــز راک 
ــت.  ــد و رف ــناخته ش ــدودی ش ــا ح ــی ت ــر کس ــتیم. ه ــتاری نداش اس
اغلــب گروه هــا از هــم جــدا شــدند، یــا از ایــران رفتنــد و یــا بــه دلیــل 
مشــکالت شــدید کاری و مالــی مجبــور بــه توقــف کارشــان شــدند و 

ــد.«11 ایــن ممتــد نبــودن کارهایشــان باعــث شــد زود از یادهــا برون

۱۱  . همان.
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استودیو پتو و نخستین جشنواره موسیقی پاپ ایران

ــم و  ــت ببندی ــادی وطنپرس ــول ش ــخنان معق ــه س ــوش ب ــد گ بگذاری
کمــی عقب تــر برویــم؛ بــه اولیــن فعالیت هــای گروه هــای راک 
ایرانــی بعــد از انقــالب. تنهــا گــروه راک ایرانــی کــه در اوایــل 
ــروه  ــن گ ــت. ای ــام داش ــوچ« ن ــروه »ک ــرد، گ ــت می ک ــه 70 فعالی ده
ــری  ــبک کانت ــی در س ــم آهنگ های ــاخت و تنظی ــه س ــکا ب در آمری
مشــغول بــود. در ایــران نیــز بــه طــور محــدود گروه هــا و خواننــدگان 
ــوز بســتر  ــا هن ــد، ام ــی مشــغول بودن ــه فعالیت هــای زیرزمین اندکــی ب
ــی« از  ــود. »کاوه یغمای ــده ب ــاده نش ــی آم ــرای راک ایران ــبی ب مناس
معــدود خواننــدگان راک ایرانــی بــود کــه در ایــن ســال ها بــا مجــوز 
رســمی وزارت ارشــاد فعالیــت می کــرد و حتــی در ســال 73 کنســرتی 
را برگــزار کــرد کــه نخســتین کنســرت راک ایــران پــس از انقــالب 

لقــب گرفــت.

در اواخــر دهــه 70 و 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 ســال ها انــزوا دوبــاره 
شــروع بــه فعالیــت کردنــد و بــا ســرعتی چشــمگیر نســبت بــه گذشــته 

ــد. پیشــرفت کردن

ــای  ــرد. گروه ه ــادی ک ــرفت زی ــیقی راک پیش ــال ها موس ــن س در ای
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زیــادی در داخــل کشــور فعالیــت می کردنــد، امــا همچنــان بســیاری 
از خواننــدگان و گروه هــا بــه فعالیت هــای زیرزمینــی مشــغول بودنــد. 
ــود و  ــرده ب ــالم نک ــیقی راک را آزاد اع ــاً موس ــت صراحت ــوز دول هن
ــا پــاپ12 ادغــام می کــرد. هیــچ گاه جشــنواره  ایــن نــوع موســیقی را ب
ــزار  ــیقی راک برگ ــوان موس ــت عن ــت تح ــوی دول ــرتی از س و کنس
ــاپ  ــام »جشــنواره موســیقی پ ــا ن ــار جشــنواره ای ب نشــد. تنهــا یــک ب
ایــران« برگــزار گردیــد کــه کلیــه خواننــدگان پــاپ آن زمــان ایــران 
در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد. کاوه یغمایــی و داریــوش خواجــه 
ــا  ــی را ب ــتند و آهنگ های ــور داش ــنواره حض ــن جش ــز در ای ــوری نی ن
ــد  ــق ش ــد. وی موف ــرا نمودن ــاپ اج ــوان پ ــت عن ــبک راک و تح س
ــود  ــه خ ــروه« ب ــن گ ــر »بهتری ــنواره را از نظ ــن جش ــی ای ــتاره طالی س

اختصــاص دهــد.

در یکــی از خانه هــای محلــه »مفــت آبــاد« میــدان امــام حســین، گــروه 
پــژواک جمــع شــده بــود تــا ترانه هــای فیلــم مكــس ســامان مقــدم را 
ضبــط کننــد کــه مــن ترانه هایــش را ســروده بــودم. خانــه مــورد نظــر 
ــا ایرانیــت  ــر ب ــا پنــج مت ــه بلنــدی چهــار ت ــی ب ــا دیواره های ــرون ب از بی
ــایگان  ــد و همس ــته باش ــی نداش ــد بیرون ــا دی ــود ت ــده ب ــانده ش پوش
کنجــکاو در آن نظــر نکننــد. امیــر توســلی، نویــد ذوالفقــار، کســری 

۱۲  . در آزاد شدن موسیقی پاپ که همزمان در تلویزیون دولتی و وزارت ارشاد اسالمی 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 
ــش  ــه کــه تمــام روزنه های ــاق خان ــد. دو ات ــن می کردن ــه تمری آن خان
بــه بیــرون پوشــیده بــود، از داخــل بــا شــانه های تخــم مرغ آکوســتیک 
شــده بــود تــا صــدای تمرینــات بــه گــوش مــردم نرســد. نــام اســتودیو 
ــه  ــد ک ــرم می ش ــان گ ــوا چن ــد. گاه ه ــته بودن ــو گذاش ــتودیو پت را اس
همــه در حیــن ســاعت ها کار مــداوم عــرق می ریختنــد و تمریــن 
می کردنــد. اغلــب مراکــزی کــه گروه هــا در آن تمریــن می کردنــد، 
بــه همیــن حــال و هــوا شــبیه بــود. بعدهــا آرش ســبحانی کــه از یکــی 
از گروه هــای 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 می کردیــم می گفتیــم 

کیوســک.«13

ــان  ــان جوان ــیقی راک در می ــازه ای از موس ــو ت ــال ها ج ــن س در همی
ایرانــی در حــال شــکل گیری بــود. جشــنواره گروه هــای هــوی متــال 
ــان  ــان ایرانی ــرعت در می ــا به س ــن گروه ه ــد. ای ــزار ش ــران برگ در ته
محبــوب می شــد و توجــه جوانــان ایرانــی بــه انــواع ســبک های متــال 
ــادی در ایــن  ــود. گروه هــای زی بیــش از پیــش در حــال اوج گیــری ب
زمینــه تشــکیل شــدند. هــم اکنــون موســیقی متــال و زیــر شــاخه هایش 

۱۳  . نقل قول از آرش سبحانی، از گفت وگوی منتشر نشده میان من و سبحانی برای کتاب 
کیوسک.
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از نظــر دولــت جمهــوری اســالمی ممنــوع و غیرمجــاز اســت.

دهه 80؛ دوره طالیی راک ایرانی

دهــه 1380 دوره ای طالیــی را بــرای موســیقی راک ایــران بــه ارمغــان 
آورد. در اوایــل ایــن دهــه توجــه جوانــان ایرانــی بــه ایــن نوع موســیقی 
و زیرشــاخه هایش بیــش از پیــش شــدت گرفــت و گروه هــای زیــادی 
در ایــن زمینــه تشــکیل شــدند. بعضــی از ایــن گروه هــا و خواننــدگان 
ــد  ــت کنن ــت دریاف ــمی فعالی ــوز رس ــاد مج ــتند از وزارت ارش توانس
فعالیــت می کننــد. در  ایــران  آنــان هنــوز هــم در  از  تعــدادی  و 
ــد  ــزار ش ــور برگ ــطح کش ــادی در س ــرت های زی ــال ها کنس ــن س ای
ــدک  ــداد ان ــی و فقــط تع ــه صــورت زیرزمین ــان ب کــه بســیاری از آن
ــه  ــد. توج ــزار ش ــمی برگ ــوز رس ــا مج ــرت ها ب ــن کنس ــماری از ای ش
ــده بود.  ــاد ش ــیار زی ــاخه های آن بس ــه راک و زیرش ــران ب ــان ای جوان
ــد  ــور تولی ــل کش ــای راک در داخ ــی دی از گروه ه ــوار و س ــد ن چن
ــال  ــه 1370 فع ــام کــه از ده ــد اوه ــا مانن ــن گروه ه شــد. برخــی از ای
ــود  ــا وج ــد و ب ــه کردن ــاد عرض ــه ارش ــان را ب ــد، موسیقی هایش بودن
اینکــه فقــط از اشــعار کالســیک شــاعران بــزرگ ایرانــی ماننــد 
ــه  ــق ب ــل موف ــن دلی ــه همی ــا ب ــا دقیق ــد، ام ــتفاده می کردن ــظ اس حاف
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 
ــا موســیقی غربــی بخوانــد و دیگــر اینکــه صدایــش فالــش اســت و  ب

ــدن مناســب نیســت!14 ــرای خوان ب

تهران اونیو، جشنواره موسیقی زیرزمینی 2004

ــان  ــا نش ــا را از ماهواره ه ــه کاره ــه نمون ــی ک ــی فعال ــه آموزش مدرس
مــی داد، نســل جوانــی کــه اطالعــات بســیار فــراوان از موســیقی راک 
داشــت و در جریــان آزادی هــای سیاســی و اجتماعــی ســال های 
اصالحــات عمــال موســیقی پــاپ را کــه محبــوب اوایــل دهــه 1370 
بــود از ســکه انداختــه بــود و چشــم و گــوش و مغــز بچه هــای 15 تــا 
ــی  ــاپ را به خوب ــپ ه ــال و هی ــیقی راک و مت ــور موس ــاله کش 25 س
ــن  ــمی ای ــرای رس ــود اج ــداده ب ــه رخ ن ــزی ک ــا چی ــناخت. تنه می ش
ــتند  ــیقی نشس ــای موس ــن گونه ه ــه ای ــدان ب ــود. عالقه من ــیقی ها ب موس
و در خانه هــا، زیرزمین هــا، جمعیت هــای کوچــک و هــر جایــی 
ــط  ــی فق ــاختند، برخ ــام س ــام و بی ن ــای بان ــتند گروه ه ــه می توانس ک
ــا  ــی ب ــعر فارس ــه ش ــی ب ــد و برخ ــیقی های راک را کاور کردن موس
ــد و برخــی شــعر انگلیســی و موســیقی راک  موســیقی راک پرداختن

۱۴  . بابک ریاحی پور 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. ده هــا گــروه در اوایــل دهــه 1380 وجــود داشــت. بایــد یکی 
ســوت مــی زد تــا همــه دورهــم جمــع شــوند. تهــران اونیــو ســوت را 

زد.

پایــگاه اینترنتــی اینترنتــی تهــران اونيــو کــه از مهم تریــن پایــگاه 
ــود،  ــات ب ــر اصالح ــور در عص ــی کش ــی و اجتماع ــی فرهنگ اینترنت
تصمیــم گرفــت در ســال 2004 جشــنواره موســیقی زیرزمینــی برگــزار 
ــه  ــنواره ک ــن جش ــد. ای ــه ش ــتقبال مواج ــا اس ــنواره ب ــن جش ــد. ای کن
توســط تهــران اونيــو و بــا گروهــی از همــکاران ایــن پایــگاه اینترنتــی، 
شــادی وطنپرســت، مســوول جشــنواره، و بــا یــاری بابــک چمــن آرا و 
حســام گرشاســبی و برخــی دیگــر برگــزار شــد، شــاید اولیــن اجتمــاع 

ــود.  ــی ب ــای راک فارس گروه ه

ــزاری  ــد برگ ــو قص ــران اونی ــی ته ــریه الکترونیک ــال 1383، نش در س
ــه ای کــه  جشــنواره موســیقی مســتقلی کــرد. ســینا ممتحــن15 در مقال
ــد  ــن جشــنواره می توان ــد ای ــاه 1384 نوشــت، کــه جــز نق ــان م در آب
معرفــی ایــن جشــنواره نیــز بــه شــمار آیــد، معتقــد اســت: »وقتــی تمــام 
آهنگ هــا را شــنیدم، از جملــه آنهایــی را کــه بــه مرحلــه نهایــی 
مســابقه راه پیــدا نکرده انــد، محتــوای موســیقایی آهنگ هــای بخــش 

۱۵  . نقل از نوشته سینا ممتحن با عنوان «یک مسابقه هنری یا. . .»، پایگاه اینترنتی تهران اونیو 
(آبان ۱۳۸۴).
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ــابقه  ــش مس ــارج از بخ ــه خ ــم ک ــی یافت ــر از آنهای ــابقه را نازل ت مس
ــن  ــی کــه در ای ــوان یکــی از هنرمندان ــع به عن ــد. در واق ــرار گرفته ان ق
جشــنواره شــرکت کــرده بــود معتقــدم آنچــه خــارج از مســابقه مانــده 

ــت.«  ــر اس ــی غنی ت ــن و نوازندگ ــر مت از نظ

بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره، تهران اونیــو هیئتــی 11 نفــره تشــکیل 
داد کــه بــرای هــر آهنــگ بــر اســاس چهــار مقولــه موســیقی، ضبــط و 
میکــس، خالقیــت، و اجــرا امتیــاز دهــد و آهنگ هایــی کــه باالتریــن 
ــدام از  ــچ ک ــوند. هی ــابقه ش ــش مس ــد وارد بخ ــب کنن ــاز را کس امتی
ــد و  ــه ای نبودن ــده و حرف ــیقیدانان آموزش دی ــرکت کنندگان موس ش

ــتند.  ــرداری نمی دانس ــتر و صداب ــط و مس ضب

ــو راه یافتنــد  ــه نخســتین دوره مســابقه تهــران اونی موســیقی هایی کــه ب
ــت  ــی.ام. )پش ــیاهپوش(، ب ــم س ــورز )خان ــد: آمات ــرار بودن ــن ق ــه ای ب
ــن  ــن م ــون ذه ــز+وان )چ ــرقی(، تویین ــت ش ــازل )خواس ــا(، پ دریاه
ــت؟(،  ــن کیس ــپینا )ای ــو(، رس ــاک )ای ت ــا(، خ ــم )ماگم ــی(، ج ته
راکن بــی )فیلیــر(، فیــاض )نونــوا(، هامــن )آســفالت(، هایپرنــوا )تــو(، 

هشــت )می خنــده(.

در بیــرون از بخــش مســابقه تهــران اونیــو نیــز ایــن آهنگ هــای راک 
ــی:  ــز«، بان ــان: »برخی ــه«، اربابی ــم تنگت ــود: 127: »دل ــرده ب ــرکت ک ش
»پرســش«، بــل د وور: »تــب«، تابــو: »چــرا؟«، تاکســی: »جنــگل«، حــرا: 
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»دژ تنهــا«، حلــزون: »بیزســید«، ســهیل: »قطعــه گمشــده«، ســینا: »روزی 
ــالد:  ــدر«، می ــراژ: »پ ــو«، می ــازده کوچول ــین: »ش روزگاری«، کوچ نش

»بن بســت«.

بــرای فهــم کیفیــت جشــنواره اول تهــران اونیــو شــنیدن نظــرات ســینا 
ممتحــن الزم اســت. او معتقــد بــود ایــن کارهــای انتخــاب نشــده، از 
کارهــای بخــش مســابقه قوی تــر بــوده اســت و دلیــل خــود را چنیــن 
گفــت: »تقریبــاً تمامشــان متــن بهتــر، کاربــرد مناســب از عناصــر 
ــری  ــده بهت ــدای خوانن ــر و ص ــای خالق ت ــر ریتم ه ــیقایی و تغیی موس
دارنــد، همــه خــارج از مســابقه اند، چــون میکــس نهایــی ضعیف تــری 
داشــته اند یــا ایــن حقیقــت اعضــای کمیتــه موســیقی راک دهــه 70 را 
ــا را  ــرای آن روزگار مرزه ــان آرمان گ ــه مردم ــی ک ــنیده اند، زمان نش
تــا جایــی گســترش دادنــد کــه بــرای راک امــروز قابــل تصور نیســت. 
همچنیــن باعــث تاســف اســت کــه راک کارهــای ایرانــی تقریبــاً همــه 
فقــط بــه پینک فلویــد و گروه هــای متــال و پانــک یــا موســیقی بی کالم 
مبتنــی بــر گیتــار نمایشــی )ســاتریانی( گــوش داده انــد.« ممتحــن 
معتقــد اســت: »وقتــی صحبــت از قطعــات آکوســتیک یــا قطعه هایــی 
کــه کمتــر ســاز راک گونــه دارنــد می شــود، بــه ســبک های بیشــتری 
ــدل(  ــن(، »اســید« )قوی ــال« )آرمی می رســیم؛ آهنگ هایــی چــون: »خی
و »مــاه« )مایــا؛ تنهــا آهنــگ طوالنــی در بخــش مســابقه(، بــاز هــم ایــن 
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قطعه هــا، غیــر از »مــاه« مایــا، بهتریــن انتخــاب از بیــن کارهایــی نیســت 
کــه خــارج از بخــش مســابقه اند. آهنــگ آرمیــن ریتمــی عربــی دارد 
ــید«(  ــدل )»اس ــوازد. کار قوی ــش می ن ــی فال ــه گاه نُت ــه گ ــودی ک و ع
ریتمــی شش وهشــت دارد کــه بــرای گــوش تمــام ایرانیان آشناســت و 
آن را انتخــاب مناســبی بــرای بــازار می کنــد. بــا در خاطــر نگه داشــتن 
ــوت(،  ــه اســلو ب ــاال قطعه هایــی چــون: »اســکین ســرچ« )تران مــوارد ب
»امیــد« )ترانــه روزهــای تابســتان( و »شــاندیز« )ترانــه تجربــه زندگــی( 
ــت  ــا اصال ــی ب ــا قطعات ــند. ی ــابقه باش ــش مس ــتند در بخ ــم می توانس ه
ــی  ــانس جایگزین ــه ش ــتند ک ــی کالم نیس ــه ب ــد ک ــود دارن ــتر وج بیش
بــی کالم صــورت  بــرای قطعــات  انتخاب هــای خوبــی  و  دارنــد 
نگرفتــه اســت. در بیــن آهنگ هــای ســبک الکترونیــک و هیپ هــاپ 
ــالومه« )  ــا(، »س ــرجی و گرم ــه ش ــه« )تران ــون: »جهل ــی چ آهنگ های
ــه بچــه شــهرکی( همــه  ــی« )تران ــی. پ ــوس نشــو(، »کــی. پ ــه مای تران
ــد و  ــا بخشــی از موســیقی امــروز ایرانن ــد ام ــه روز و تجاری ان بســیار ب

اســتحقاق شــناخته شــدن را دارنــد.«16

وی گفتــه بــود قطعاتــی مثــل: »بلــک بلومــز« )ســیاه(، »حســام« 
)الکترونیــکا(، »پارازیــت« )هنــگ آپ(، »تن ســاز« )مــوذی(، »کریپ« 
ــور در  ــکان حض ــوه ام ــم( بالق ــا ه ــس« )ب ــی!(، »هیچ ک ــت ج )پرفک

ــد.« ــابقه را دارن ــش مس بخ
۱۶  . همان.
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 جشــنواره تهــران اوینیــو در شــرایطی کــه بخــش اعظــم فعالیت هــای 
ــود، روی  ــده ب ــت ش ــه سیاس ــوف ب ــور معط ــرو کش ــای پیش گروه ه
ــج  ــد و به تدری ــز ش ــاپ( متمرک ــنتی و پ ــز س ــو )ج ــیقی آلترناتی موس
ــر  ــه ای در سراس ــان حرف ــیعی از کارشناس ــروه وس ــتفاده از گ ــا اس ب
جهــان ماننــد کامــران امیــد، مامــک خــادم، کیــوان میرهــادی، پژمــان 
حکیمــی، ســعید گنجــی، هنریــک ناجــی، ســعید ذهنــی، رضــا 
درخشــانی و کاران درخشــانی از ســال 1381 زمینــه چینی هــای اولیــه 

ــاز کــرد.  را آغ

ــابقه  ــرون مس ــابقه و بی ــای مس ــه بخش ه ــه ب ــنواره ک ــن دوره جش اولی
ــدل،  ــد قوی ــرادی مانن ــا و اف ــور گروه ه ــا حض ــود، ب ــده ب ــیم ش تقس
بــی. ام.، پــازل، آماتــورز، تویینــز+وان، اســلوبوت، شــاندیز، کــی پــی 
پــی، جــم، جهلــه، بلــک بلومــز، خــاک، پارازیــت، رســپینا، تن ســاز، 
ــو،  ــل دوور، تاب ــوا، هشــت، 127، ب ــن، هایپرن ــی، هام ــپ، راکن ب کری
فیــاض، اربابیــان، بانــی، ســهیل، ســینا، تاکســی، حــرا، حلــزون، 
ــام و  ــالومه، حس ــد، س ــا، امی ــن، مای ــالد، آرمی ــراژ، می ــین، می کوچ نش

ــد.17 ــزار ش ــس« برگ هیچک

آنچه از جشنواره تهران اونیو می توان فهمید این است که:

اول: گروه هــای حاضــر در ایــن جشــنواره بــه عنــوان نمونــه ای از 

۱۷  . همان.
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آنهــا  بودنــد.  زیرزمینــی  به واقــع  جامعــه  در  موجــود  گروه هــای 
ــازار  ــد وارد ب ــواری می توانن ــه دش ــال ب ــر ح ــه ه ــتند ب ــه می دانس ک
عرضــه موســیقی و تجــارت شــوند، یــا پــا بــه رســانه دولتــی تلویزیــون 
بگذارنــد، بیشــتر از هــر چیــز بــه تجربــه کــردن و یافتــن راه هــای تــازه 

می پرداختنــد.

دوم: گروه هــا اغلــب بــدون ارتبــاط بــا گذشــته موســیقی راک و پــاپ 
ایــران بودنــد، تقریبــا کمتــر اطالعــی از ســال های دهــه 1340 وجــود 
داشــت و از ســوی دیگــر موســیقی پــاپ درخشــان دهــه 1350 نیــز بــا 
ــه  ــود ک ــده ب ــت ش ــان بی حیثی ــس چن ــه 1360 لس آنجل ــیقی ده موس
حتــی دربــاره کارهــای خوبــی ماننــد یکــی دو کار شــهبال شــب پره و 
فرامــرز آصــف هــم نادیــده گرفتــه مــی شــد. انــگار کــه ایــن گروه هــا 

در آغــاز تاریــخ موســیقی ایــران قــرار دارنــد.

ــا قبــل از  ســوم: موســیقی راک دهــه 1380، جــز مــواردی معــدود، ت
نامجــو و آرش ســبحانی، اصــوال بــه دالیلــی مختلــف بــه شــعر و کالم 
ــه ایــن دلیــل کــه برگــزاری یــک کنســرت  بی توجــه بــود؛ نخســت ب
راک و یــا گرفتــن مجــوز آلبــوم آن حتــی بــا شــعر حافــظ و مولــوی 
ــگ  ــروی از فرهن ــیقی راک پی ــس موس ــرا نف ــود، زی ــن نب ــم ممک ه
غربــی و جــرم تلقــی می شــد. اگــر چــه داشــتن محتوایــی سیاســی اگــر 
ــه  ــث توج ــد، باع ــدا کن ــه پی ــودش را در جامع ــای خ ــت ج می توانس
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ــرا  افــکار عمومــی و چــه بســا دریافــت مجــوز از دولــت می شــد، زی
حکومــت ســال ها بــاور داشــت کــه هــر فرمــی اگــر در خدمــت پیــام 
ــرد  ــرات نمی ک ــی ج ــا کس ــت، ام ــع اس ــرد بالمان ــرار بگی ــوم ق و مفه
یــا حاضــر نمی شــد امــکان اجــرای یــک کنســرت راک را بــا شــعر و 
کالم اعتراضــی خــود بــه خطــر بینــدازد. ضمــن اینکــه اصــوال فضــای 
هنــری ایــران ســال ها بــود کــه نســبت بــه سیاســت موضــع منفی داشــت 
و سیاســی بــودن را نقطــه ضعــف اثــر هنــری می دانســت. بــه همــه ایــن 
دالیــل موســیقی راک ایرانــی جــز مــواردی معــدود، کــه اغلــب پــس 
ــی  ــت و حت ــاد، از سیاس ــاق افت ــران اتف ــارج از ای ــا در خ از 1388 و ی

مســائل اجتماعــی اجتنــاب کــرد.

چهــارم: یکــی از مشــکالت جــدی کــه باعــث می شــد موســیقی راک 
اعــم از زیرزمینــی یــا تجارتــی و رســمی آن نتوانــد بــه کاری مســتمر 
ــا  ــب گروه ه ــود. اغل ــا ب ــای گروه ه ــکان بق ــودن ام ــد، نب ــت بزن دس
ــل ســاخت  ــه کار دوم مث ــد ب ــور بودن ــرای بقــای خــود مجب ــراد ب و اف
موســیقی فیلــم )بهنــا، امیــر توســلی(، ســاخت بازی هــای کامپیوتــری 
ــا فیلمســازی و کارهــای  ــی(، کارهــای گرافیکــی، ی )فــرزاد گلپایگان
دیگــر بپردازنــد. از طــرف دیگــر هیــچ موسســه ای هــم از گروه هــای 
زیرزمینــی حمایــت نمی کــرد. آنهــا اگــر چــه مخاطبانــی بســیار 
بیشــتر از موســیقی ســنتی یــا پــاپ یــا حداقــل در حــد آنهــا داشــتند، 
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ــه می توانســتند  ــه داشــتند، ن ــن روی صحن ــکان رفت ــه ام ــی چــون ن ول
ــی و  ــغل دوم و کار تدریج ــا ش ــا ب ــد، ی ــر کنن ــان را منتش آلبوم هایش
ــا  ــج بســیاری از آنه ــا به تدری ــد، ی ــه دادن ــه کارشــان ادام ــق ب کــم رم
ــی  ــدند. گروه های ــدی ش ــکل بع ــار مش ــب دچ ــارج و اغل ــران خ از ای
ــل  ــه دالی ــد کــه ب ــد می کردن ــاری تولی ــد، آث کــه مهاجــرت می کردن

ــود.  ــل مصــرف نب ــران قاب مختلــف در ای

و این ناسازه ها همچنان ادامه داشت.  

موسیقی زیرزمینی و گربه های ایرانی

جشــنواره موســیقی مســتقل که در آن انواع موســیقی راک، آلترناتیو، 
ــد دوره دوام  ــا چن ــد ت ــه می ش ــیک عرض ــال و کالس ــاپ، مت هیپ ه
داشــت، در کنــار آن گروه هــا بــه تولیــد موســیقی مشــغول بودنــد، امــا 
ــد جشــنواره تهــران  ــی شــبه رســمی مانن ــود فضای ــده ب آنچــه پیش برن
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 چمــن آرا جشــنواره 
ــه  ــراوان در تشــویق ب مســتقل موســیقی را برگــزار می کــرد، نقشــی ف
تولیــد موســیقی تــازه یــا معرفــی گروه هــای موســیقی داشــت. اغلــب 
گروه هایــی کــه شــرکت می کردنــد زیرزمینــی بودنــد و تنهــا امــکان 
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عرضــه آثارشــان تهــران آونیــو بــود. شــاید ایــن جشــنواره اثــر بســیاری 
ــر  ــی اگ ــرا حت ــت، زی ــی داش ــیقی زیرزمین ــرک موس ــش تح در افزای
ــای آن  ــل هزینه ه ــه دلی ــیقی ب ــد موس ــه تولی ــی ب ــت کمک نمی توانس
بکنــد، در شناســایی ایــن افــراد و گروه هــا تاثیــر داشــت. مشــکل مهــم 
ــی  ــی موســیقی زیرزمین ــود؛ وقت ــد ب ــای موســیقی داوری و نق گروه ه
دخالــت  مطلوبیــت  تعییــن  در  خریــدار  جــز  عاملــی  و  می شــود 
می کنــد، یــک مرکــز نقــد و داوری کمــک فراوانــی بــه تولیــد 

ــد.    ــیقی می کن موس

شــادی وطنپرســت کــه مدیریــت اجرایی فســتیوال موســیقی مســتقل را 
بــر عهــده داشــت، در هنــگام معرفــی ســومین دوره جشــنواره موســیقی 
مســتقل کــه در ســال 1384 برگــزار شــد، بــا خبرنــگار موســیقی مهــر 
گفت وگــو کــرد.18 بــه گفتــه او ســه دوره جشــنواره موســیقی تهــران 
اونیــو کــه بــه عنــوان جشــنواره موســیقی زیرزمینــی هــم نامیــده و بــه 
ــال 1384  ــش از س ــو پی ــران اونی ــد. ته ــزار ش ــی برگ ــورت اینترنت ص
ــی را  ــیقی زیرزمین ــنواره موس ــبک آزاد و جش ــیقی س ــنواره موس جش
ــود. در اولیــن دوره جشــنواره )ســال 1381( 21  هــم برگــزار کــرده ب
ــن دوره 42 گــروه )ســال 1383( و در ســومین دوره  گــروه، در دومی
تعــداد 89 گــروه )ســال 1384( از سراســر جهان شــرکت کــرده بودند. 

۱۸ گفت وگوی شادی وطنپرست با خبرگزاری مهر درباره سومین جشنواره مستقل موسیقی (۲۹ 
آبان ۱۳۸۴).
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ــاری کــه توســط گروه هــا  براســاس گفته هــای شــادی وطنپرســت آث
ــو  ــران اونی ــی ته ــگاه اینترنت ــرد، روی پای ــرکت می ک ــنواره ش در جش
منتشــر می شــد. مــردم می توانســتند بــا پرکــردن یــک فــرم ایــن 
آثــار را داوری کننــد. در کنــار افــرادی کــه بــه عنــوان داور از میــان 
ــه داور  ــز ن ــد، خــود جشــنواره نی ــان اعــالم آمادگــی می کردن مخاطب
داشــت کــه آنــان را از میــان گروه هایــی در بخش هــای مختلــف 
ــده  ــر نامی ــای برت ــادی گروه ه ــول ش ــه ق ــه ب ــد ک ــاب می کردن انتخ
می شــدند. 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 1384 آغــاز 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 راه نیافتــه بــه 
بخــش داوری مســابقه نیــز روی پایــگاه اینترنتــی وجــود داشــت، امــا 

ــر انجــام می  شــد.  ــا 20 اث ــن 20 گــروه ی ــان ای ــی می داوری نهای

چهارمین جشنواره تهران اونیو

تیرمــاه 1387بــا  اونیــو در  تهــران  چهارمیــن جشــنواره موســیقی 
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تاخیــری دو ماهــه برگــزار شــد. دوســتداران نوازندگــی و موســیقی تــا 
پایــان آذرمــاه 1386 فرصــت ارســال آثــار خــود را داشــتند، بــا علــم 
ــق ســکو(  ــری عمومــی )از طری ــه اینکــه در دوره چهــارم از رأی گی ب
ــد  ــری نخواه ــان( خب ــروه کارشناس ــط گ ــی )توس و داوری اختصاص
بــود. بــه جــای ، ســکو صفحــه ای را در اختیــار هــر گــروه یــا هنرمنــد 
می گذاشــت تــا هــم فرصــت معرفــی خــود را داشــته باشــد و هــم برای 
بازدیدکننــده فضایــی فراهــم شــود تــا نظــرات خــود را منعکــس کنــد.

در ایــن دوره گروه هــای موســیقی در چهــار ســبک کالســیک، 
هیپ هــاپ، راک و تلفیقــی آثــار خــود را ارســال کردنــد که بیشــترین 
ــا 5 و در  ــاپ ب ــا 17، هیپ ه ــی ب ــپس تلفیق ــا 26، س ــبک راک ب را س
آخــر ســبک کالســیک بــا 4 شــرکت کننده داشــت. شــرکت کنندگان 
ــد.  ــه انتخــاب یکــی از ســبک ها بودن ــار ملــزم ب ــه هنــگام ارســال آث ب
ــته بندی در  ــل دس بســیاری از شــرکت کنندگان موســیقی خــود را قاب

ــد.19 ــده نمی دیدن ــبک های تعریف ش ــک از س ــچ ی هی

در کل 35 هــزار و 614 بازدیدکننــده ســکو 71 درصــد آن )25 هــزار 
ــی  ــبک تلفیق ــد س ــبک راک، 17 درص ــه س ــق ب ــد( متعل و 404 بازدی
ــاپ )دو  ــبک هیپ ه ــد س ــت درص ــد(، هف ــه بازدی ــزار و س ــش ه )ش
هــزار و 521 بازدیــد( و پنــج درصــد ســبک کالســیک )هــزار و 686 

۱۹ نقل از پایگاه اینترنتی تهران اونیو (تیرماه ۱۳۸۷).
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بازدیــد( بــود. 

مهم تریــن گروه هــای شــرکت کننده در جشــنواره چهــارم تهــران 
اونیــو، گــروه »47 کــروم« بــا آهنــگ »عشــق دروغیــن«، »بهــروز 
داوری« بــا »لــذت تنهایــی«، گــروه »کویــر« بــا »غــروب خورشــید« در 
بخــش کالســیک، در میــان گروه هــای تلفیقــی، »مجیــد کاظمــی« بــا 
ــگ«، در  ــا »ضدجن ــودا« ب ــا »گــپ شــو« و »ه ــُرن« ب ــو«، »ِگ ــدار ش »بی
گروه هــای هیپ هــاپ، »ســالومه« بــا »شــک«، گــروه »123« بــا »ولــوم 
بــده تــا 30« و جهلــه بــا »ناخواســتگاری« شــرکت داشــتند. گروه هــای 
ــا  ــا »7 ثانیــه«، »گینکــو« ب راک شــرکت کننده نیــز شــامل »ویســپراد« ب
»نظــرت در مــورد قلــم ســرخ چیــه« و گــروه 127 بــا »ملــت قهرمــان« 

بودنــد. 

گروه های زیرزمینی و گروه های حرفه ای راک

بــه طــور کلــی گروه هــای موســیقی راک یــا گروه هایــی کــه بــا تلفیــق 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد، ب ــیقی کار می کردن ــواع موس ــر ان راک و دیگ
ــروه  ــوع گ ــد ن ــامل چن ــران ش ــف در ای ــاوت و مختل ــای متف زمان ه

اســت:

اول: افــراد و گروه هــای تلفیقــی راک - پــاپ یــا راک - فولــک 
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ــی(؛ ــورش یغمای ــاد، ک ــه ای فره حرف

دوم: افــراد و گروه هــای راک انــد رول)ربلــز، گلــدن رینــگ، بلــک 
کتــز قبــل از انقــالب(؛

ســوم: افــراد و گروه هــای راک کــه فقــط کاور کار می کردنــد 
تکخال هــا(؛ )اســکورپیو، 

ــس،  ــاپ و رپ )هیچک ــیقی هیپ ه ــای موس ــراد و گروه ه ــارم: اف چه
نجفــی، ســالومه(؛

پنجــم: افــراد و گروه هــای موســیقی بلــوز و جــز )رعنــا فرحــان، 
ــم(؛ ــیمین غان ــی، س ــدون فروغ فری

ششــم: افــراد و گروه هــای موســیقی هــوی متــال )فــرزاد گلپایگانــی، 
آرســامس و آژیــراک(؛

هفتــم: افــراد و گروه هــای فارســی خــوان تلفیقــی راک - پــاپ 
حرفــه ای )کیوســک، اوهــام، نامجــو(؛

هشــتم: افــراد و گروه هــای موســیقی زیرزمینــی راک )هومــن اژدری، 
ســرخس، رادیــو تهــران، هــادی پاکــزاد(. 

ــت،  ــن اس ــا روش ــن گروه ه ــب ای ــف اغل ــه تعری ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــم.  ــی حــرف بزنی ــاره موســیقی زیرزمین شــاید الزم اســت کمــی درب
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گفتــه می شــود کــه فرهنــگ زیرزمینــی واژه ای اســت بــرای توصیــف 
ــراد کســانی هســتند کــه ســالیق  ــن اف خــرده فرهنگ هــای پیشــرو. ای
خــود را بــه شــکل های مختلــف بــه دور از فرهنــگ عمومــی جامعــه 
می یابنــد. آنــان در زمــان تولیــد اثــر بــا عــدم مقبولیــت دســت 
انــدرکاران هنر)تهیه کننــدگان و ناشــران( مواجــه می شــوند و بــه طــور 
مخفــی و در جهــت زیرزمینــی حرکــت می کننــد. کلمــه زیرزمیــن بــه 
ــر اجتمــاع  ــگ حاکــم ب ــرون از فرهن ــزی اطــالق می شــود کــه بی چی
حضــور داشــته باشــد. بــه عبارتــی بــه هنرمندانــی گفتــه می شــوند کــه 
ــت  ــان فعالی ــی جامعه ش ــانه های فرهنگ ــت و رس ــت دول ــدون حمای ب
ــد.  ــا ندارن ــن حمایت ه ــه ای ــی ب ــل چندان ــم می ــوال ه ــد و اص می کنن
موســیقی زیرزمینــی معمــوال بــدون مجــوز رســمی و در اســتودیوهای 
خانگــی، یــا اختصاصــی ضبــط یــا خلــق می شــود. انگیــزه خلــق ایــن 
ــا فضــای موســیقی  ــاوت ب ــال متف ــی و کام ــر تجارت ــوع موســیقی غی ن
روز جامعــه اســت. آنچــه کــه مــورد نظــر خالقــان ایــن آثــار اســت هنر 
ــی  ــن اســت کــه به راحت ــن چنی مفهومــی و زیبایی شناســانه اســت و ای
ــن و  ــی پیچیده تری ــر زیرزمین ــد. هن ــردم نمی رس ــه م ــت عام ــه دس ب
هدفمندتریــن فعالیت هــای زیرزمینــی در جهــان اســت، زیــرا اجــرا و 
تمریــن در آن شــرایط موجــود، کاری اســت مســتلزم هدفــی منســجم 
و هماهنگــی و همدلــی انکارناپذیــر. بنابرایــن چنیــن فعالیت هایــی بــه 
ــه  ــورد حمل ــده و م ــع ش ــی واق ــای دولت ــه نیروه ــورد توج ــرعت م س
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ــد.  ــرار می گیرن ق

جشنواره موسیقی «بین کهكشانی»

اولیــن جشــنواره موســیقی زیرزمینــی جوانــان ایرانــی با عنوان فســتیوال 
موســیقی »اینترگاالکتیــک«20 یــا بیــن کهکشــانی در هلنــد بــا حضــور 
12 گــروه راک، هیپ هــاپ و متــال ایرانــی از ایــران و اروپــا در ســال 
ــران  ــار موســیقی زیرزمینــی ای 2006 برگــزار شــد، از ســویی اولیــن ب
ــت  ــو در اینترن ــران اونی ــه فرهنگــی ته ــه وســیله مجل در ســال 2002 ب
ــه امــروز بخــش بزرگــی از  ــا ب معرفــی و مطــرح شــد. ایــن جنبــش ت
ــن جشــنواره  ــه اســت. ای ــف موســیقی را در برگرفت ســبک های مختل
بــا همــت رادیــو زمانــه در زمــان مدیریــت مهــدی جامــی برگــزار شــد. 

جشــنواره میان کهکشــانی موســیقی ایرانــی نــام اولیــن جشــنواره 
موســیقی زیرزمینــی ایــران بــود کــه یکشــنبه 30 مهــر 1385 )22 
ــن  ــد برگــزار شــد. ای ــدام هلن ــر 2006( در ســالن ِدکاده شــهر زن اکتب
ــود و در آن  ــود ب ــوع خ ــنواره در ن ــن جش ــاعته اولی ــنواره 12 س جش
ــی(  ــاوت )زیرزمین دســت کــم 11 گــروه از گروه هــای موســیقی متف
ایرانــی شــرکت کردنــد. موســیقی های ایــن جشــنواره در ســبک های 

۲۰ ر.ک: ویکیپدیای فارسی ذیل عنوان «جشنواره میان کهکشانی موسیقی ایرانی».
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ــره  ــی و غی ــال 22، الکترونیک ــه21، راک، دث مت ــاپ، رگ رپ، هیپ ه
بــود. ایــده و برگــزاری ایــن جشــنواره از ســوی شــعله آتشــزاد و مانــی 
ــه  ــو زمان ــان رادی ــروی از کارکن ــی ه ــک مصطف ــا کم ــور و ب نیک پ

انجــام شــد. 

گروه هایــی کــه در ایــن جشــنواره شــرکت داشــتند، شــامل ایــن 
)ایــران؛ راک  هایپرنــوا  )ایــران؛ راک(،  اوهــام  بودنــد:  گروه هــا 
فــرزاد  الکترونیــک(،  )ایــران؛   )The 11( ایلــون  دی  اینــدی(، 
گلپایگانــی )ایــران؛ هــارد راک(، تارانتیســت )ایــران؛ دث متــال(، 
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 میس دی 

ــد؛ رپ(. )هلن

ــور  ــه ط ــر ب ــی می گویــد: اگ ــیقی زیرزمین ــی چپگــرا از موس تعریف
مشــخص بخواهیــم معنــای درســتی بــرای موســیقی زیرزمینــی متصــور 
شــویم بایــد بگوییــم هنــر زیرزمینــی کــه موســیقی بخشــی از آن اســت 
بــه هنــری گفتــه می شــود کــه اول پیشروســت، از لحــاظ ایدئولــوژی 
و بینــش هنــری، و از لحــاظ طبقاتــی خــود را از جامعــه جــدا و خــالف 

Music Reggae ۲۱
Death Metal ۲۲
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معیارهــای فرهنگــی و اجتماعــی حرکــت می کنــد. دوم ســنت شــکن 
اســت، معیارهایــی جدیــد می آفرینــد، هنــر رایــج را بــازاری می پندارد 
و ارزشــی بــرای او قائــل نیســت و بــا آن حتی بــه تقابل هــم برمی خیزد. 
ســوم هنــر زیرزمینــی مــن جملــه موســیقی زیرزمینــی خصلتــی انقالبــی 
ــرا  ــری دانســت زی ــای هن ــادر همــه نوآوری ه ــوان آن را م دارد، می ت
بــا بریــدن خــود از جریــان معمــول فرهنگــی جامعــه محفلــی می شــود. 
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 برداشــت ها 

و بینش هــای نــو قــرار گیــرد تــا تحــول بیابــد.

درهای باز اینترنت، در های بسته ارشاد

در فضــای دولتــی و رادیــو تلویزیــون نیــز کوشــش هایی انجــام 
همچنیــن  و  نویــن  فناوری هــای  گســترش  ســایه  در  می گرفــت. 
ــاپ/  ــی پ ــر زمین ــای زی ــت، گروه ه ــه اینترن ــردم ب ــوده م ــی ت دسترس
راک نیــز بــه ضبــط زیرزمینــی و پخــش دیجیتــال ساخته هایشــان 
ــه شــده از ســوی ایــن افــراد، آثــاری عامه پســند  ــار ارائ پرداختنــد. آث
ــا  ــران را ب ــاپ ای ــیقی پ ــال موس ــد س ــرای چن ــه ب ــود ک ــوا ب و بی محت
ــاپ  ــدگان پ ــن خوانن ــه رو ســاخت. برخــی از ای ــی جــدی رو ب بحران
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ــد  ــار چن ــس از انتش ــادری پ ــن به ــی و بنیامی ــن چاوش ــد محس همانن
ــا  ــد، ام ــت آوردن ــه دس ــمی ب ــت رس ــوز فعالی ــی، مج ــوم زیرزمین آلب
ــه مجــاز  ــوم نیم ــان آلب ــا هم ــدگان راک جــز محســن نامجــو ب خوانن
ــان را  ــش آثارش ــد و پخ ــواز تولی ــکان و ج ــج ام ــی ترن ــتش یعن نخس

ــد. ــدا نکردن پی

ــیقی  ــوزه موس ــم را در ح ــروه مه ــد گ ــن دوره چن ــت در ای در حقیق
جدیــد ایــران می تــوان بــا اهمیــت دانســت، در حــوزه موســیقی راک 
ــام  ــام و 127 ن ــو و اوه ــن نامج ــک، محس ــای کیوس ــد از گروه ه بای
بــرد، در حــوزه رپ و هیپ هــاپ آثــار ســروش لشــکری )هیچکــس( 
ــژه ای دارد و  ــز اهمیــت وی ــو کار آبجی ــوان موســیقی آلترناتی ــه عن و ب
ــز  ــا ج ــت. تقریب ــه اس ــل توج ــان قاب ــا فرح ــار رعن ــاز آث ــوزه ج در ح
ــری  ــد تصوی ــه بتوان ــده ای ک ــناخته ش ــر ش ــچ اث ــم راك آن23 هی فیل
ــی موســیقی راک و گونه هــای دیگــر  درســت از گروه هــای زیرزمین
آن نشــان بدهــد، وجــود نــدارد. شــاید مهم تریــن تصویــر فیلــم كســى 
از گربــه هــاى ايرانــى خبــر نــدارد24 ســاخته بهمــن قبــادی اســت کــه 

۲۳  . فیلم راک آن (Rock On) به کارگردانی شهریار کبیری و تهیه کنندگی 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 ۳۰ راکر مهم کشور حضور یافتند. گفته می شود 

که این فیلم بهترین فیلمی است که درباره گروه های راک ساخته شده است.
۲۴  . کسی از گربه های 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 گروه هــا می پــردازد. فــارغ از اینکــه آیــا فیلــم 
ارزش هــای ســینمایی کافــی دارد یــا نــه، ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت 
ــی  ــر واقع ــی آن را تصوی ــی ایران ــیقی زیرزمین ــای موس ــه گروه ه ک

خودشــان نمی داننــد. 

بهداد، اشکان کوشانفر، و بابک میرزاخانی بازی کردند و افرادی مانند سروش لشکری و چند 
تن دیگر از نوازنده ها و خواننده های موسیقی زیرزمینی ایرانی در سبک رپ و راک از بازیگران 
این فیلم بودند. فیلم در سال ۱۳۸۸ ساخته شد و زمان آن ۱۰۸ دقیقه بود. فیلم در جشنواره کن 
و در مواجهه با متاشاگر عمومی موفق بود. اما تقریبا همه کسانی که در حوزه موسیقی راک کار 

می کردند، قبادی را به عنوان یک سوء استفاده چی قلمداد و نوشته هایی 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 ترانه هایش به سوء استفاده قبادی از گروه های 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 منی کند. این فقط از عهده خود او بر می آید. قبادی مشتی از 
خروار است. منونه ای از انسان های آرزومند و آزمندی که هر بهایی را می پردازند تا بشوند آنچه 

دوست می دارند.» وی گفت: «قبادی آدم ترسویی است. اگر شجاع بود همان که در این سال ها 
رجن مردم ُکرد را به تصویر کشید، اسباب شهرتش می کرد. به نظر می آید او حتی به اهمیت کاری 
که در توانش بود پی نبرده بود. او عاشق راه یک شبه است. حاال گربه های ایرانی همان قدر که 

نرم خوی و زیبایند، پنجه های تیزی شده اند بر صورت قبادی. قبادی مست از شهرت، فیلمش را به 
این سوی و آن سوی دنیا می برد. همه جا با او مصاحبه می کنند، اما بی تردید این فیلم سیاه چاله ای 
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 ارزش های دیگری معامله کرد 

که وقتی از دست بروند رفته اند. قبادی قوانین حرفه ای و قواعد دوستی را از یاد برد. فیلمش 
برای موسیقی غیر رمسی 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 
پینه ای که جز «به من نگاه کنید» حرفی برای گفنت نداشت.»  
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نصیــر مشــکوری در اســفند 1389 بــه گفت وگویــی بــا علــی عزیزیان، 
رهبــر گــروه راک هشــت، پرداخــت. عزیزیــان از کســانی اســت کــه 
ــد.  ــیقی راک باش ــک موس ــزای الینف ــد از اج ــان بای ــد عصی معتقدن
خیلی هــا او را از رادیکال تریــن و تندتریــن و شــاید عصبانی تریــن 
ــی  ــادرزاد صدای ــور م ــه ط ــدای او ب ــد. ص ــی می دانن ــای ایران راکره
ــی  ــه نوای ــز همیش ــای او نی ــن ترانه ه ــمگین و مت ــن خش ــا لح ــت ب اس
ــه  معتــرض و پرخاشــگر و عصیانگــر داشــته اســت. اولیــن آلبــوم او ب

ــر در ســال 1389 منتشــر شــد.  ــام بلندت ن

امــا صــدای حاکــم و غالــب راک ایــران ایــن صــدا نیســت. بســیاری از 
ترانه هــا فقــط موســیقی اعتــراض را بــه کار می گیرنــد بی اینکــه کلمــه 
بــرای بیــان آن اســتفاده شــود. از قضــای روزگار در همــان ســال های 
اصالحــات در ایــران فضــای فرهنگــی کشــور زمینــه و آمادگــی 
بیشــترین آثــار انتقــادی را داشــت. آثــار بســیاری کــه در حــوزه 
ســینما، روزنامه نــگاری، داســتان، شــعر، و نمایــش تولیــد می شــد. امــا 
ــه بشــود، درگیــر  موســیقی راک قبــل از اینکــه درگیــر محتــوای تران
ــا  ــه ایــن دلیــل کــه ب ــود. حتــی اشــعار حافــظ هــم ب خــود موســیقی ب
ــت  ــام نمی توانس ــط اوه ــت، توس ــازگار نیس ــی راک س ــیقی غرب موس
ــش از  ــیار بی ــه بس ــاپ ک ــیقی پ ــان موس ــان زم ــرد. در هم ــوز بگی مج
ــرمایه داری  ــت س ــود گف ــی می ش ــی و حت ــگ غرب ــیقی راک رن موس
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ــا راحتــی بیشــتری مجــوز می گرفــت. حتــی همیــن شــعرها  داشــت، ب
ــل موســیقی راک  ــه هــزار دلی ــاب می توانســت منتشــر شــود. ب در کت
ــم موســیقی  ــد می دانی ــت. بعی ــراض خــودش نرف ــه ســوی لحــن اعت ب
راک بــه ســبب ترانه هایــش و نــه موســیقی اش زیــر فشــار بعــد از دوره 
اصالحــات قــرار گرفتــه باشــد؛ چنــد نویســنده و روزنامه نــگار زنــدان 
رفتنــد، ســینماگران زندانــی شــدند، داســتان نویس و طنزنویــس کشــته 
ــاپ  ــیقی پ ــازندگان موس ــی از س ــر نام ــی کمت ــدند، ول ــی ش و زندان
ــه  ــرار گرفت ــراض ق ــر اعت ــار و دردس ــر فش ــه زی ــم ک ــم ببری می توانی

باشــند.

علــی عزیزیــان می گویــد: »مــا در ایــران آن قــدر درگیــر ارکان پیــش 
ــی  ــه کل ــوای اون رو ب ــه محت ــتیم ک ــیقی هس ــری از موس ــا افتاده ت پ
ــراض  ــیقی اعت ــک راک موس ــن موزی ــده م ــه عقی ــم... ب ــاد بردی از ی
ســازنده هســت... اعتراضــی کــه بــه پشــتوانه دانــش ســر بلنــد می کنــه 
ــزی ناهنجــار  ــه چی ــی. اینکــه مدت هــا ب ــه بی خــردی و گــردن کلفت ن
ــا  ــو ب ــراض خودت ــی و از دریافت هــات ناراحــت شــی و اعت فکــر کن
موزیــک ابــراز کنــی خیلــی متفــاوت از اینــه کــه حــاال فعــال عصبانــی 
باشــیم تــا بعــداً یــه دلیلــی بــراش پیــدا می کنیــم! اینکــه دنبــال موزیــک 
ــم، خــوش  ــروی کنی ــا پی گوشــنواز باشــیم، از اســتانداردهای روز دنی
صــدا باشــیم، خــوش تیــپ باشــیم، شــبیه نمونه هــای غربــی باشــیم و... 
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ــدر غــرق  ــی کــه آن ق ــا جای ــه ت ــی ن همــه مســائل مهمــی هســتن، ول
ایــن جزئیــات بشــیم کــه اصــاًل فرامــوش کنیــم کــه تمــام ایــن ابــزار 
قــرار بــود بــه چــه منظــور مــورد اســتفاده قــرار بگیــره... در مجمــوع بــه 
نظــرم آن قــدر صرفــاً بخاطــر دهــن کجــی ســعی کردیــم راک بزنیــم 

کــه اصــاًل دیگــه یادمــون رفتــه واســه چــی راک می زنــن!«25

ــم، در ســه  ــران بدانی ــد ای اگــر آغــاز دهــه 1380 را آغــاز راک جدی
فصــل آینــده نمونه هــای موفــق بــودن یــا ناموفــق مانــدن ایــن گروه هــا 
را خواهیــم دیــد. گروه هــای راک، متــال و هیپ هــاپ ایرانــی 50 
ــران در دهــه 1340،  ــن روزهــای موســیقی راک ای ســال پــس از اولی
در دهــه 1390 بــه ده هــا گــروه حرفــه ای، مســلط بــه زبــان و نواختــن و 
فرهنــگ و ادبیــات شــده اند کــه به رغــم همــه دردســرها و مشــکالتی 
کــه دارنــد، برجســتگی ها و نقــاط قــوت مهمــی هــم دارنــد. در فصــل 

ــم. ــران را بررســی می کنی ــروز ای ــای راک ام ــد گروه ه بع

۲۵  . گفت وگوی 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، میالد 
زنده نام، کسری سبکتکین، نوید ذوالفقار، امیر توسلی. سال ۱۳۸۱. عکس از ابراهیم نبوی

اعضای گروه راز شب: شهروز خواجه موالیی،آرش سبحانی، هومن جاوید و رامین بهنا
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آرش سبحانی٬ سال های 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 وب سایت خودش منتشر 
کرد. در طول یک هفته هزاران نفر آن را دانلود کردند
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گروه ماد در سال ۱۳۷۹ در مشهد تشکیل شد. عبدی بهروانفر (گیتار)، محسن نامجو (سه تار)، 
نویداربابیان (گیتار بیس) و سامان رجبی (کیبورد) اعضای این گروه بودند.
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طرح روی جلد آلبوم  ترجن کار محسن نامجو مجوز رمسی دریافت کرد و او با سرعتی باورنکردنی 
به مهم ترین 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 آملان راک می خواند. طرح روی جلد دفترچه معرفی گروه
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بابک و آرش چمن آرا٬ فرزندان محسن چمن آرا٬ مرکز موسیقی بتهوون را احیا کردند و نقش مهمی 
در تولید موسیقی سنتی و پاپ و به خصوص راک در سال های 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

Rock On تصویری از طرح روی جلد فیلم
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پوستر جشنواره زندام هلند به نام جشنواره میان کهکشانی که با حمایت رادیو زمانه و برنامه ریزی 
مهدی جامی و مصطفی هروی و بسیاری دیگر در سال ۲۰۰۶ برگزار شد
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فصل نهم
موسیقی راک امروز ایران (از 1378 تا 1391)

گروه های فعال راک، راک تلفیقی و آلترناتیو در این دهه

ــراد و گروه هایــی در شــیوه  ــر از آن اف ــا شــاید پیش ت از ســال 1370 ی
ــو  ــی و آلترناتی ــق راک و محل ــا تلفی ــنتی ی ــق1 راک و س راک، تلفی
ــه فعالیــت پرداختنــد. برخــی موفــق شــدند کار  ــه طــور زیرزمینــی ب ب
رســمی و حرفــه ای کننــد و از صــورت زیرزمینی خارج شــدند، برخی 
ــادی از  ــای زی ــد، گروه ه ــبک دادن ــر س ــود تغیی ــیقی خ ــرم موس در ف
ایــران بیــرون رفتنــد، ماننــد نامجــو و کیوســک و 127 و برخــی دیگــر 
دســت از کار کشــیدند و بــه کارهــای دیگــری روی آوردنــد. بــه نظــر 
ــج  ــا کــه پن ــم از آنه ــن دوره اع ــال ای ــای فع ــن، بســیاری از گروه ه م
ــد امــروز سرشناســند  شــش آلبــوم رســمی و غیررســمی منتشــر کردن
یــا آنهــا کــه فقــط چنــد ترانــه عرضــه کرده انــد و احتمــاال پــس از آن 
حــذف شــدند یــا کنــار رفتنــد، چنــد منشــاء اصلــی دارنــد کــه از آنجــا 

۱  . تلفیق (فیوژن؛ موسیقی تلفیقی) گونه ای از موسیقی است که حاصل تلفیق دو یا چند 
فرهنگ موسیقایی است. مثل تلفیق موسیقی اصیل ایرانی و کالسیک موالنا و باخ).
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شــروع کرده انــد و تغییــر شــکل داده انــد. شــاید بتوانــم بگویــم چنــد 
ــی  ــیقی راک ایران ــور موس ــوب آن- مح ــای خ ــا معن ــده - ب پدرخوان

دهــه 1380 بودنــد. 

اول: رامیــن بهنــا و گروه هایــش: 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 
ــه تولیــد موســیقی فیلــم نیــز پرداخــت و بعــدا  در کنــار ایــن کارهــا ب
گروهــی بــه نــام خــودش را هــم ایجــاد کــرد و هنــوز بــا نیرویــی بســیار 

کار می کنــد.

بگویــم  بهتــر  یــا  مشــهدی ها  مــن  گمــان  بــه  مشــهدی ها:  دوم: 
ــه 1370 و  ــیقی راک ده ــی در موس ــیار مهم ــش بس ــانی ها، نق خراس
ــواع آن، هــم  ــد، هــم در موســیقی رپ، هــم در راک و ان 1380 دارن
ــد  ــر پرداختن ــق اث ــه خل ــال ب ــواع مت ــم در ان ــی و ه ــیقی تلفیق در موس
ــانی  ــبک خراس ــورم س ــان )منظ ــعر خراس ــتوانه ش ــتن پش ــاید داش و ش
نیســت( باعــث شــد ایــن منطقــه به رغــم ظاهــر و صــورت ســنتی کــه 
ــدات را  ــن تولی ــت، مدرن تری ــور اس ــق کش ــنتی ترین مناط ــی از س یک
ــاد از  ــروه م ــو در گ ــن نامج ــر و محس ــدی بهروانف ــند. عب ــته باش داش
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شــاخص ترین ایــن جمــع بــه شــمار می رونــد. گروه هایــی ماننــد 
ــا »منفــی یــک«،  »د وی«، »آرتیمــوت«، »آرســامس«، »مینــوس وان« ی
»حســین ابلیــس« و »هــادی پاکــزاد« از مشــهدی هایی هســتند کــه در 

ــته اند.  ــیار داش ــش بس ــاوت نق ــدرن و متف ــیقی م ــد موس تولی

ــر دو از  ــرادرش ه ــلی و ب ــر توس ــژواک: امی ــلی و پ ــر توس ــوم: امی س
اولیــن کســانی بودنــد کــه در تولیــد موســیقی راک و گاه پــاپ یا رپ 
فعالیــت کردنــد. امیــر عــالوه بــر تولیــد موســیقی دلخــواه خــودش، بــه 
ــرای موســیقی  ــه کار ب ــازار موســیقی از جمل ــرای ب ــه ای ب ــد حرف تولی
ــی بســیاری  ــردی و جمع ــای ف ــون پرداخــت و پروژه ه ــم و تلویزی فیل
را دنبــال کــرد. پــژواک از موفق تریــن پروژه هــای او بــود کــه عــالوه 
ــن  ــت. از ای ــوز پرداخ ــا مج ــیار ب ــای بس ــه اجراه ــوم ب ــد آلب ــر تولی ب
ــا کار کــرد. او در  ــا همــه گروه ه ــا ب گــروه کســری ســبکتکین تقریب
شــکل دادن »بــاراد« نقــش داشــت، بــه همــکاری بــا اوهــام پرداخــت و 
ــد.  ــف کار می کن ــای مختل ــا گروه ه ــکو ب ــز در سانفرانسیس ــون نی اکن

چهــارم: بابــک چمــن آرا و بتهــوون: بابــک چمــن آرا فرزنــد محســن 
چمــن آرا پــس از انقــالب کار بتهــوون را بــا جدیــت بیشــتری ادامــه 
داد. او هــم در توزیــع و فــروش موســیقی، اعم از موســیقی های داخلی 
و فرنگــی و هــم در تولیــد موســیقی نقشــی بســیار موثــر بــرای حمایــت 
از ســازندگان انــواع موســیقی انجــام داد. برگــزاری کنســرت های 
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ــر ایــن اســتودیو  ــود. عــالوه ب ــز از فعالیت هــای بتهــوون ب موســیقی نی
ــل  ــل تبدی ــیقی در داخ ــد موس ــل تولی ــه مح ــال ها ب ــگ« س ــم آهن »ب
ــد  ــن تولی ــوان مهم تری ــه عن ــگ را ب ــی بم آهن ــا خیاوچ ــد و بعده ش
کننــدگان موســیقی راک و آلترناتیــو ایرانــی در ســیاتل تبدیــل کــرد. 

پنجــم: بهــزاد بلــور و زیرزمیــن: تقریبــا در 20 ســال فعالیــت موســیقی 
ــا برنامــه روز هفتــم نقــش مهمــی در  زیرزمینــی ایــران، بهــزاد بلــور ب
معرفــی موســیقی مــدرن ایرانــی و فرهنگ ســازی دربــاره آن داشــت. 
ــه  ــد و در هم ــم نمی ش ــیقی راک خت ــه موس ــط ب ــه کار او فق اگرچ
ــزاد  ــا کار به ــی ب ــی س ــی ب ــرد. ب ــت می ک ــیقی فعالی ــای موس زمینه ه
ــد و  ــران ش ــیقی ای ــازه موس ــای ت ــار صداه ــرای انتش ــی ب ــور محل بل
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 
هــروی2، بهتریــن فیلمســاز حامــی موســیقی راک و متــال ایرانــی، بــود 
ــران  ــه معرفــی و حمایــت از موســیقی زیرزمینــی ای کمــک شــایانی ب
ــرای اولیــن  ــه فســتیوال موســیقی زیرزمینــی را برگــزار و ب کــرد. زمان
ــکان جمــع شــدن گروه هــای مختلــف موســیقی را  ــار ام ــن ب و آخری
در زنــدام هلنــد فراهــم کــرد. نمی شــود گذشــت از فعالیــت نشــریات 

۲  . فیلمساز، کارگردان، او از بهترین سازندگان مناهنگ های موسیقی راک در بیرون ایران 
است. وی از برگزارکنندگان جشنواره زندام هلند در سال ۲۰۰۶ بود.
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الکترونیــک ماننــد زيرزميــن در آمریــکا و بشــكن و نوشــته ها و 
مصاحبه هــای نصیرمشــکوری3 در آنکــه مــن در ایــن کتــاب بســیار از 
آن اســتفاده کــردم. نشــریات الکترونیکــی ماننــد پاالپــال بــا کار آریــا 

کرنافــی در ایــن وضــع تاثیــر بســیار داشــتند.

ــکان و  ــن ام ــاید اولی ــو: ش ــران اوني ــت و ته ــادی وطنپرس ــم: ش شش
منظم تریــن 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 
گروه هــا را فراهــم کردنــد. اگــر تهــران اونيــو نبــود، محســن نامجــو و 
آرش ســبحانی و اوهــام قطعــا بــا شــدت و ضعــف بــه کارشــان ادامــه 
می دادنــد، ولــی 90 درصــد گروه هــای کوچــک هرگــز موفــق 
ــه گــوش مخاطــب برســانند و همدیگــر را  نمی شــدند صدایشــان را ب
ــا  ــو ب ــران اوني ــی ته ــگاه اینترنت ــه پای ــی ک ــه از زمان ــا اینک ــد. کم بیابن
مشــکل مالــی مواجــه شــد و جشــنواره پنجــم برگــزار نشــد، موســیقی 

ــران لطمــه مهمــی خــورد. ــی ای زیرزمین

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 حوزه های مختلف موسیقی 
می نویسد. وی در پایگاه اینترنتی بشکن نوشته های فراوانی درباره موسیقی مدرن ایران منتشر کرده 

است و در این کتاب من از بسیاری از نوشته های او استفاده کرده ام.



414

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــان خــودش و بعــد از خــودش داشــته  ــر موســیقی راک زم ــری ب تاثی
ــرد و  ــه ک ــه عرض ــی ک ــار مهم ــم آث ــز به رغ ــی نی ــد و کاوه یغمای باش

قابــل بررســی اســت، جــز در یــک گــروه خانوادگــی نماندنــد. 

شــاید مهم تریــن تفــاوت موســیقی راک دهــه 1340 ایــران و موســیقی 
راک دهــه 1380 ایــن بــود کــه در دهــه 1340، دولــت و ســازمان های 
دولتــی و موسســات زیــر نظــر دولــت بــرای توســعه همــه نوع موســیقی 
و بخصــوص موســیقی مــدرن هــر کوششــی می توانســتند، می کردنــد 
و اگــر موفــق نمی شــدند بــه ســبب عــدم اســتقبال عامــه مــردم بــود، امــا 
در دهــه 1380 همــه چیــز بــر عکــس بــود؛ بخــش خصوصــی هزینــه 
می کــرد تــا ســلیقه بهتــری ایجــاد شــود و بخــش دولتــی بــه هــر شــکل 
می توانســت جلــوی آن را مــی گرفــت. توجــه کنیــد کــه در هــر دو 
زمــان بخــش دولتــی رویکردهــای دوگانــه و گاه پارادوکســیکال 

داشت. 

ــای  ــی گروه ه ــه معرف ــم ب ــد می کوش ــل بع ــل و دو فص ــن فص در ای
 1380 طالیــی  دهــه  متــال  و  هیپ هــاپ  آلترناتیــو،  راک،  مهــم 
بپــردازم. آوردن نــام اغلــب ایــن گروه هــا را حتــی شــده بــرای یــک 
ــالی  ــاب در س ــدی کت ــخه بع ــرای نس ــاید ب ــا ش ــم، ام ــار الزم می دان ب
دیگــر فهرســت نام هــا همــه بــه معرفــی کامــل گروه هــا تبدیــل شــود. 
ــژواک،  ــی، پ ــد کاوه یغمای ــی مانن ــد گروه های ــه بع ــال 1370 ب از س
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ــن  ــروه رامی ــام، گ ــت، اوه ــب، هش ــر، راز ش ــدی بهروانف ــژه، عب آوی
بهنــا، کیوســک، میــرا، هومــن اژدری، فرشــید اعرابــی، آگاه بهــاری، 
هایپــر نــوا، خــاک، هــادی پاکــزاد، رضــا یزدانــی، کارمنــدان، رادیــو 
ــاراد، هــک،  ــد، ب ــاز، بوداه ــدو، نی ــز، این ــران، گــروه جــاده، آبجی ته
محســن نامجــو، شــاهین نجفــی، آنتــی کاریزمــا، عرفــان، بهــرام، 
ســالومه، زدبــازی، عجــم، هیچکــس، آرســامس، فــرزاد گلپایگانــی، 
ــان، 127،  ــاوراء، کتهمای ــورا، م ــت، اه ــدایمن، کامن ــراک، دیس آژی
 )the ways( هامــان، آوای مردمــی، مرداب، بالگرد، ارشــک، د وی
و کتانژانــت، دیــو، آرتیمــوت، حســین ابلیــس، نبــض، قــاف، آ کا 47 
Kings of( بهزاد لیتو، تارانتیســت، کینگز آف د ســیتی ،)AK 47(
the City(، اکســپلود، آلیــاژ، اردالن طعمــه، امیــر روح، بروبکــس، 
بهــادر خوارزمــی، تهــی، خاکســتر، ســوگند، شــن، مانیســتار، محســن 
راهنــورد، مهــدار، میــرزا، نویــد مــرداب، شــیرعلی، یــاس در فضــای 
ــوم  ــا آلب ــراد ده ه ــن اف ــد. از ای ــت کردن ــران فعالی ــدرن ای ــیقی م موس
رســمی و غیررســمی )بــدون مجــوز( منتشــر شــده اســت. امــا در ایــن 
کتــاب مــن نتوانســتم بــه بررســی همــه ایــن گروه هــا بپــردازم، برخــی 
ــرای معرفــی برخــی دیگــر  ــد و ب ــد و رفتن از آنهــا مثــل شــهابی آمدن
اطالعــات کافــی در دســترس مــن نیســت، برخــی هــم بیشــتر در حــد 
ــای اهمیــت  ــه معن ــا ب ــن معرفی هــا الزام ــد. ای ــی مانده ان یــک اســم باق
ــات  ــه اطالع ــن ب ــی م ــه دسترس ــه منزل ــه ب ــت، بلک ــروه نیس ــتر گ بیش
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دربــاره آنهاســت. بســیاری از ایــن گروه هــا واقعــا زیرزمینــی هســتند، 
یعنــی جــز اینکــه بــه معنــای دقیــق زیرزمینــی و تجربــی موســیقی اند، 
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 1370 بــه ســه دلیــل نمی توانســت نیازهــای خــود 
را فقــط از طریــق موســیقی ســنتی و محلــی و پــاپ تامیــن کنــد: اول 
ــازار  ــی و ب ــراوان ماهــواره ای، اینترنت ــل کــه رســانه های ف ــن دلی ــه ای ب
ــی  ــه او معرف ــی موســیقی مــدرن را ب قاچــاق موســیقی نمونه هــای عال
ــم  ــر ه ــت اگ ــت و دول ــه حکوم ــل ک ــن دلی ــه ای ــود، دوم ب ــرده ب ک
ــی  ــنتی و محل ــیقی س ــد آن موس ــاز بدان ــیقی را مج ــت موس می خواس
ــی و  ــز قانون ــر چی ــا ه ــا ب ــان ســرکش آن روزه ــود و جوان ــاپ ب ــا پ ی
ــم  ــد و ســوم اینکــه ریت رســمی و دارای مجــوز دولتــی مخالــف بودن
زندگــی شــهری اقتضــای موســیقی ســنتی و حتــی پــاپ را بــه تمامــی 
نمی کــرد. همــان طــور کــه غنــای موســیقی پــاپ دهــه 1350 موجــب 
ــه  ــه آن ده ــم مای ــد رول ک ــیقی راک و راک ان ــن موس ــان رفت از می
شــده بــود، ضعــف و بی مایگــی موســیقی پــاپ تــازه  مجــاز شــده دهــه 
ــا مجــوز تولیــد داخــل یــا موســیقی  1370 اعــم از موســیقی رســمی ب
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اللــه زاری- لس آنجلســی مخاطبــان جــدی موســیقی را بــه ســوی 
موســیقی های دیگــر کشــاند، موســیقی های دیگــری ماننــد راک، 
ــق  ــا تلفی ــی کوشــیدند ب ــال. گروه هــای مختلــف ایران هیپ هــاپ و مت
ــای  ــعار و ویژگی ه ــا اش ــه راک ب ــیقی از جمل ــف موس ــواع مختل ان
ــه شــعر  ــی ک ــازه ای بســازند. ترانه های فرهنگــی ایرانــی موســیقی ت
فارســی و ویژگی هایــی از موســیقی ایــران را داشــت، امــا همــان راک 
ــد  ــاخته ش ــازه س ــای ت ــود. ریتم ه ــاپ ب ــا هیپ ه ــال ی ــا مت ــوز ی ــا بل ی
ــان و گاه  ــان و عارف ــعار صوفی ــوی و اش ــظ و مول ــعر حاف ــا ش و گاه ب
ــا  ــم ب ــد و گاه ه ــر ش ــنا پ ــگ و آش ــی خوش آهن ــای محل ــا ترانه ه ب
ــراد و گروه هــا  ــن اف ــی. بخــش مهمــی از ای ــه روز ایران ــو و ب اشــعار ن
همــه سعیشــان را متمرکــز کردنــد تــا شــعر فارســی را بــا ریتــم راک 

ــز موفــق شــدند.  ســازگار کننــد. و برخــی از آنهــا نی

موســیقی راک و هیپ هــاپ و متــال خودبه خــود بــه عنــوان موســیقی 
غربــی و عامــل تهاجــم فرهنگــی قلمــداد می شــد. چــه شــعری کــه بــر 
آن نشســته بــود شــعر حافــظ و موالنــا بــود و چــه شــعری در اعتــراض 
ــود کــه از موســیقی  ــه ممکــن ب ــدرت سیاســی. البت ــه حکومــت و ق ب
ــدای حکومتــی اســتفاده کــرد. کمــا اینکــه در  ــرای پروپاگان ــی ب غرب
دهــه 1360 نیــز از موســیقی راک در تلویزیــون4 بــرای پروپاگانــدا یــا 

۴  . در همه سال های دهه ۱۳۶۰ که هر نوع موسیقی حتی موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی پاپ 
و راک ممنوع بود، صدا و سیما در برنامه های تبلیغاتی جنگی و سیاسی اش از موسیقی های جذاب 
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ــا اگــر  ــی اســتفاده می شــد، ام ــات دولت ــرای تبلیغ ــاپ ب از موســیقی پ
ــا امپریالیــزم  موســیقی غربــی در جهــت دفــاع از انقــالب و دشــمنی ب
ــر آن  ــظ ب ــعر حاف ــه ش ــرد ک ــی نمی ک ــر فرق ــد دیگ ــتفاده نمی ش اس
نشســته باشــد یــا ترانــه ای در اعتــراض بــه اســتبداد. برخــی گروه  ســعی 
ــد؛  ــتفاده کنن ــت اس ــول حکوم ــل قب ــی قاب ــای فارس ــد از ترانه ه کردن
ــی، مــدل ســهراب ســپهری.  ــا هیچ گوی ــا ب ــی ی ــوای تبلیغات ــا محت ــا ب ی
ــرادی  ــرا، آوار و اف ــد رازشــب، می ــان برخــی گروه هــا مانن در ایــن می
ــد  ــد کــه ســعی کردن ــی بودن ــه گروه های ــی از جمل ــد کاوه یغمای مانن
ترانه ســرایی بــرای موســیقی راک را متحــول کننــد و بــه خــورد 

ــد.   ــی بدهن ــورچیان دولت سانس

گروه میرا، پیشتاز موسیقی آلترناتیو و راک 

ــیقی راک  ــم از موس ــه ه ــود ک ــی ب ــن گروه های ــرا از اولی ــروه می گ
ــوز  ــم مج ــت و ه ــه کار گرف ــی را ب ــعر فارس ــم ش ــرد، ه ــتفاده ک اس
ــاعر و  ــی، ش ــرزام رحیم ــرد. ف ــت ک ــاد دریاف ــمی از وزارت ارش رس
ــده درامــز، رضــا مقــدس،  ــده گــروه، کســری ابراهیمــی، نوازن خوانن
بابــک  و  بیــس  گیتــار  نوازنــده  دارایــی،  دارا  کیبــورد،  نوازنــده 
ــد. نتیجــه کار  ــرا بودن ــار، اعضــای گــروه می ــده گیت ــدی، نوازن آخون

راک از جمله آثار پینک فلوید، تنجرین دریم و بسیاری موسیقی های دیگر را پخش می کرد.
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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 مثبت هــای 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 انســان گرایانه. ایــن دقیقــا همــان فرمولــی بــود کــه ســینمای ایــران بــا 
ــتمی و آن  ــت کیارس ــت کجاس ــه دوس ــد خان ــی مانن ــای الگوی فیلم ه
ســوی مــه منوچهــر عســگری نســب ممکــن شــد و پیــش رفــت و حتی 
بعدهــا بــه ســینمای انتقــادی هــم جــا داد. از ایــن طریــق هنرمنــد فــرم 
ــدون اشــکال  ــوای ب ــت و از محت ــه کار می گرف دلخــواه خــودش را ب
ــک  ــی و باب ــرزام رحیم ــا را ف ــرد. ترانه ه ــتفاده می ک ــر اس و بی دردس

آخونــدی نوشــته بودنــد.

مســاله اصلــی ایــن بــود کــه شــما بتوانیــد مجــوز انتشــار بگیریــد. اگــر 
آلبــوم مجــوز انتشــار می گرفــت، خــود به خــود ده برابــر فــروش 
می کــرد. نمی دانــم، شــاید صــد برابــر. پولــش هــم دســت صاحبــش، 
یعنــی تهیــه کننــده می رســید، امــا اگــر مجــوزی در کار نبــود، 
ــخه  ــون نس ــک میلی ــر ی ــی اگ ــی، حت ــیقی های لس آنجلس ــل موس مث
ــده  ــر کنن ــنده و تکثی ــت فروش ــط دس ــول فق ــت پ ــروش می رف ــم ف ه
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موســیقی می رســید. در ایــن میــان در وزارت ارشــاد گروه هایــی 
بودنــد کــه می فهمیدنــد موســیقی راک چیســت و عضــو گــروه راک 
ــی  ــد، ول ــع کن ــه ســراغ آنهــا می رفــت و ســعی می کــرد آنهــا را قان ب
ــد. کســانی کــه  ــف نبودن ــا اصــال مخال ــده ای نداشــت، چــون آنه فای
ــم  ــالن ریت ــتند ف ــه می دانس ــد ک ــر بودن ــرادی دیگ ــد اف ــف بودن مخال
غربــی اســت، ولــی نمی دانســتند چــه اشــکالی دارد، بــه همیــن دلیــل 
از شــعر ایــراد می گرفتنــد. تنهــا چــاره ایــن بــود کــه شــعری از حافــظ 
ــرد،  ــام ک ــروه اوه ــعرباف در گ ــهرام ش ــن کار را ش ــد، همی بگذاری
ولــی بــاز هــم فایــده نداشــت. آنهــا می گفتنــد کــه شــما شــعر عرفانــی 

ــد.   ــرار دادی ــت ق ــا موســیقی شــیطانی راک مــورد اهان ــظ را ب حاف

ــم  ــا ضبــط و تنظی ــرا راه ممکــن را رفــت. ایــن گــروه ب ــا گــروه می ام
ــود از  ــی ب ــه ترکیب ــه داد ک ــاپ را ارائ ــیقی پ ــی موس ــوم نوع ــن آلب ای
ــه  ــی از جمل ــیقی غرب ــبک های موس ــا س ــی ب ــنفکرانه ایران ــاپ روش پ
راک و بلــوز. گــروه میــرا بــا نوعــی خودسانســوری و محافظــه کاری 
ــوز  ــم مج ــد و ه ــاز کن ــیقی راک ب ــرای موس ــت راه را ب ــم توانس ه
ــم  ــز نخواهی ــم و هرگ ــا نمی دانی ــرد. م ــاد را بگی ــمی وزارت ارش رس
ــاز شــدن راه  ــا ب ــت قصــد داشــت ب ــرا در نهای دانســت کــه گــروه می
بــه تولیــد موســیقی راک ســنگین بــا ترانه هــای اعتراضــی بپــردازد یــا 
ــه. امــا ایــن را مطمئنیــم کــه آنهــا پیشــگام جنبــش جدیــد موســیقی  ن
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مدرنــی شــدند کــه مخاطبانــی بســیار داشــت. شــاید آنهــا از بســیاری 
ــد.  ــو برون ــک گام جل ــد ی ــا بتوانن ــتند ت ــود گذش ــته های خ از خواس
شــاید آنهــا می توانســتند 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 نمی شــدند. پــس 
می توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه محافظــه کاری 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 ترانه هــای 
خــوب ایــن آلبــوم، در آهنگــی بــه نــام »زخــم« کوششــی بــرای خلــق 
موســیقی تلفیقــی راک ایرانــی شــکل گرفــت. ایــن اثــر بســیار جــذاب 
ــدگان سرشــناس »قیچــک« انجــام  ــی، از نوازن ــا همــکاری رضــا اَبائ ب
ــام و  ــروه راک اوه ــا گ ــز ب ــن نی ــس از ای ــی پ ــا اَبائ ــت. رض ــده اس ش
حــک و چنــدی دیگــر از گروه هــای پیشــگام در موســیقی آلترناتیــو 
ایــران همــکاری کــرد. شــوربختانه گــروه میــرا بعــد از بــه بــازار آمــدن 
اولیــن آلبــوم خــود از هــم پاشــید و همــه کوشــش های گــروه بــرای 
ایجــاد موســیقی منحصــر بــه فــرد و آلترناتیــو ایرانــی نیمــه کاره مانــد.

ــا  ــه طــور انفــرادی ب ــده و ترانه ســرای گــروه ب ــرزام رحیمــی، خوانن ف
ــران  ــه نوعــی از فعــاالن موســیقی راک ای ــدگان دیگــری کــه ب نوازن
بودنــد همــکاری کــرد. ایــن نوازندگان از جملــه آرش مقــدم )درامز(، 
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ــا  ــک( و پوی ــار الکتری ــاری )گیت ــس(،آگاه به ــار بی ــی )گیت دارا دارائ
ــاره  ــرا« دوب ــوان »می ــا عن ــه ب ــد ک ــک( بودن ــار الکتری ــودی )گیت محم
ــد و در  ــه ســاخت و تنظیــم چنــد قطعــه موســیقی دیگــر زدن دســت ب
کنســرتی در آموزشــگاه موســیقی ترانــه تهــران در اوایــل ســال 2006 
نتیجــه آن همــکاری را اجــرا کردنــد. ایــن موســیقی در ســبک متــال 
ــه آن روز  ــا ب ــه آنچــه میــرا ت ــود و شــباهتی ب جدیــد و متــال مترقــی ب
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. 

ــی،  ــرا و دیگــر گروه هــای مشــابه )آرش میتوئ فعالیت هــای گــروه می
راز شــب، آوار، بــاراد، اوهــام، و حــک( کــه در دهــه 1370 تشــکیل 
ــی  ــان عرفان ــخت و ترانه هایش ــان راک س ــاً موسیقی ش ــدند و عموم ش
و عاشــقانه بــود، گویــای حرکتــی نــو و هنجارگریــز در موســیقی پــاپ 
ایــران بــود. میــرا بــه عنــوان اولیــن مــوج موســیقی راک ایــران جنبشــی 
ــان  ــد می ــدی ش ــاص پیون ــه در دوره ای خ ــود ک ــه ب ــه راه انداخت را ب
ــل  ــدرن نس ــه م ــا روحی ــج ب ــند رای ــگ مردم پس ــنتی و فرهن ــه س جامع
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 گروه هــای مــوج نــو بــود کــه موســیقی راک جدیــد 
ــان شــاید  ــا می کــرد. صــدرا حســینی نوشــته اســت: »گــذر زم را معن
بســیاري از اتفاقــات را در عالــم موســیقي کمرنــگ کنــد امــا کارهــاي 
ــور  ــود. ظه ــد ب ــدني نخواهن ــوش ش ــز فرام ــذار هرگ ــوب و تاثیرگ خ
چهره هــاي جدیــد و موج هــاي ســوار بــر ســلیقه هاي مدپســندانه 
و پرهیاهــو شــاید مدتــي بتواننــد یکه تــازي کــرده و بــر تــارک 
ــت و  ــرات مثب ــي اســت تاثی ــا آنچــه ماندن ــا نهایت موج ســوار باشــند ام
اثرگذاریســت کــه آثــار فاخــر برآمــده از فکرهــاي پویــا و داناســت. 
همنــوازي ســازهاي غربــي و ایرانــي... دو نــوازي گیتار بــاس و تمبک. 
ــه  همصدایــي ســنتور و کیبــورد شــاید اکنــون چیــز تــازه و عجیبــي ب
نظــر نیایــد، امــا هنگامي کــه اعضــاي آویــژه بــراي اولین بــار در یکــي 
ــي خــود در  ــي و ایران ــا ســازهاي غرب ــزي دهــه 70 ب از شــب هاي پایی
ــي  ــو و حرکت ــد کاري ن ــه رفتن ــر روي صحن فرهنگســراي ارســباران ب

ــد.«5 ــاب مي آم ــه حس ــورانه ب ــیار جس بس

ــروز از  ــه ام ــام ک ــوان گمن ــد ج ــط چن ــت آن توس ــه حرک ــژه ک آوی
هنرمنــدان پرتجربــه موســیقي ایــران هســتند آغــاز شــد در زمــان 

۵  . بازخوانی پرونده گروه موسیقی تلفیقی آویژه در گفت وگو با رامین بهنا، تنها صداست که 
می ماند، صدرا حسینی، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، هدف و اقتصاد
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ــا نــام موســیقي تلفیقــي  خــود منشــاء اثراتــي شــد کــه اکنــون آن را ب
ایــران مي شناســیم. اعضــاي گــروه موســیقي آویــژه عبــارت بودنــد از 
رامیــن بهنــا )آهنگســاز و نوازنــده پیانــو(، بابــک ریاحي پــور )نوازنــده 
گیتــار بــاس(، پــدرام درخشــاني )نوازنــده ســنتور(، رضــا آبایــي 
)نوازنــده قیچــک(، علــي رحیمــي )نوازنــده دف و تمبــک( و عیــن اهللا 

ــز(.  ــده درام ــکوه )نوازن کیوانش

گــروه موســیقي آویــژه و یــادگاري کــه از خــود بــه جــاي گذاشــته از 
آن دســته حرکت هــا و اتفاقاتــي اســت کــه اکنــون پــس از گذشــت 
ــوش  ــرات فرام ــوان اث ــا مي ت ــات و هیاهوه ــان و فرونشســتن هیجان زم
نشــدني و مانــدگار آن را در الیه الیــه آنچــه مــا موســیقي نســل جدیــد 

ــد و بررســي کــرد.  ــم به وضــوح دی ــران مي نامی ای

بابــک ریاحــي پــور دربــاره آویــژه و چرایــي آن اجــرا گفــت: »آویــژه 
ــا  ــاس و ی ــار ب ــار گیت ــود کــه تمبــک در کن ــن ســووال ب ــه ای پاســخ ب
ســنتور در کنــار درامــز چــه صدایــي مي دهــد؟«6 رامیــن بهنــا )از 
ــن  ــت ای ــس از گذش ــون پ ــد: »اکن ــژه( مي گوی ــي آوی ــاي اصل اعض
ــام  ــان انج ــا در آن زم ــه م ــه کاري ک ــي کارنام ــا بازخوان ــال ها و ب س
دادیــم نمي توانــم احســاس رضایــت نکنــم. مــن کاري کــه کرده ایــم 
ــام  ــه انج ــول کاري ک ــتیم، را محص ــه داش ــارتي ک ــتایم. جس را مي س

۶  . همان.
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شــد را و حتــي اشــتباهاتمان را دوســت دارم.« وي دربــاره اینکــه چــرا 
ــتاد  ــت ایس ــژه از حرک ــرخ آوی ــد: »چ ــد، مي گوی ــل ش ــژه منح آوی
چــون قــدرت جبــران هزینه هــاي خــود را نداشــت. دلیــل ایــن انحــالل 

ــود.«7 شکســتي اقتصــادي ب

پــس از آویــژه بــود کــه تفکــر و ایــده تلفیــق در موســیقي بــا اشــتیاق و 
انگیــزه صــد چنــدان توســط گروه هــا و هنرمنــدان دیگــر دنبــال شــد. 
رامیــن بهنــا دربــاره آویــژه مي گویــد: »آویــژه احیــاي نوعــي از تفکــر 
ــان  ــژه در زم ــود. آوی ــدان مختلــف ب ــن هنرمن ــه بی همــکاري همه جانب
خــود بــه حلقــه اتصــال جوانانــي بــدل شــد کــه در دل انگیــزه و در ســر 
ایده هــاي نــو داشــتند. آویــژه فصــل مشــترکي بــود بیــن موزیســین ها 
ــه  ــه بهان ــه ب ــي ک ــت ها. هنرمندان ــان و گرافیس ــینماگران و عکاس و س
آویــژه در آن ســال ها گــرد هــم جمــع شــدند را بــه جرئــت مي تــوان 
آغازگــران بســیاري از اتفاقاتــي دانســت که اکنــون بالنــده و پرطرفدار 
ــاخه هاي  ــر ش ــوان س ــر به عن ــي هن ــي صنعت ــه اي و حت ــش حرف در بخ
ــي  ــا، عکاس ــد آلبوم ه ــي جل ــد طراح ــوند، مانن ــناخته مي ش ــي ش اصل
ــتودیو  ــج. اس ــه هاي رای ــي دور از کلیش ــاخت کلیپ های ــیقي، س موس
ــي  ــوزش علم ــراي آم ــي ب ــه محل ــود ب ــده ب ــل ش ــال تبدی ــژه عم آوی
صدابــرداري بــراي جوانــان عالقه منــدي کــه به واســطه بســیاري 
ــوزش در  ــکان آم ــادي ام ــاي اقتص ــه دغدغه ه ــکالت از جمل از مش

٧  . همان.
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مراکــز دیگــر را نداشــتند. اســتودیو آویــژه محلــي بــود بــراي تبــادل 
ایده هــا و افــکار بدیــع و نــو در هــر شــاخه اي 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 بــي کالم 

مي داننــد.«8

راز شب، دارقالی، زی بازی

ــه موســیقی  ــه عنــوان نخســتین تجرب ــا گــروه آویــژه ب ســال 1375 را ب
تلفیقــی در ایــران بــه خاطــر می ســپاریم و از یــاد نمی بریــم کــه 
همیــن گــروه پایــه ای بــرای فعالیــت گروه هــای راک در ایــران شــد. 
ــه در گروه هــای  هــر کــدام از اعضــای ایــن گــروه، بــه طــور جداگان
ــا گــروه راز شــب را  ــه فعالیــت شــدند. رامیــن بهن دیگــری مشــغول ب
ــد.  ــزار کن ــرت برگ ــار کنس ــد ب ــد چن ــق ش ــرد. او موف ــدازی ک راه ان
اولیــن آلبــوم گــروه دارقالــی بــود. ایــن گــروه موفــق شــد تــا موســیقی 
ــق و  ــای موســیقی راک تلفی ــا و پایه ه ــا معیاره ــه نوعــی ب ــی را ب ایران

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 
ــازی و کنســرتی  ــا عنــوان زی ب ــود، آلبومــی ب خواننــده ایــن گــروه ب
بــا همیــن نــام برگــزار کــرد. ایــن آلبــوم هــم از کارهــای موفقــی بــود 
ــام  ــود ن ــرار ب ــده اســت. ق ــازار آم ــه ب ــه موســیقی راک ب کــه در زمین
اول گــروه راز شــب رمــز شــب )پــس ورد/ Password( باشــد، ولی 
وزارت ارشــاد کــه از هیــچ رازی ایــن چنیــن خوشــش نمی آمــد 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 40 فیلــم ســینمایی و ســریال تلویزیونــی را بــر عهــده داشــت. 
ــه موســیقی تلفیقــی  ــا هــدف ارائ ــا را ب ــز 1385 گــروه بهن وی در پایی
بــا هویــت ایرانــی تشــکیل داد. اولیــن کنســرت گــروه بهنــا، دی 
ــن گــروه ماهــان  ــاه ســال 1385 در )ارســباران( برگــزار شــد. در ای م
میرعــرب )نوازنــده گیتــار(، کســرا ابراهیمــی )نوازنــده درامــز(، 
پورنــگ پورشــیرازی )نوازنــده کنتربــاس( و بهرنــگ بقایــی )نوازنــده 
ــه ســوی  ــار او ب ــار، عــود و دیــوان( حضــور داشــتند. ایــن ب تــار، دوت
ــیقی  ــب موس ــرت در قال ــن کنس ــات ای ــت. قطع ــر رف ــه ای تازه ت تجرب
ــه آن  ــی ب ــی فضــای متفاوت جــاز انتخــاب شــد کــه ملودی هــای ایران
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می بخشــید. حضــور ســازهای ایرانــی در ایــن گــروه بــه عنــوان رنگــی 
ــن  ــه می کــرد. ای ــی را ارائ ــی، موســیقی نوین ــا هویــت ایران متفــاوت ب
کنســرت کــه اولیــن فعالیــت رســمی گــروه بهنــا بــه شــمار می آمــد، 
ــا  ــی ســال 1385 ب ــای پایان ــن کنســرت راک اســت کــه در ماه ه اولی

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 عالقه منــدان 
ــود کــه  ــر از آن ب ــن گــروه کوتاه ت ــا عمــر ای ــب کــرد ام راک را جل
ــده و  ــودی، خوانن ــا محم ــود. پوی ــنیده ش ــا ش ــدی آنه ــای بع آلبوم ه
نوازنــده گیتــار بــاراد، موســیقی ایرانــی و محلــی را خــوب می شــناخت 
ــاراد  ــا اضافــه کــردن ملودی هــای ایرانــی بــه موســیقی ب و آن زمــان ب
هویــت تــازه ای داده بــود. کســری ســبکتکین و آیدیــن نایینــی و آرش 
برعکــس او از موســیقی ایرانــی چیــز زیــادی نمی دانســتند، امــا ســعی 
ــرای یــک  ــا ب ــد ت ــر دهن ــا نوشــته تغیی ــد قطعــه ای کــه پوی کــرده بودن
ــه  ــا و ب ــن ج ــرا از همی ــود. ماج ــرا ش ــل اج ــیقی راک قاب ــروه موس گ
ــه انتشــار  همیــن ســادگی شــروع شــد و در نهایــت یــک ســال بعــد ب
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــبکتکین در ای ــری س ــد. کس ــاراد انجامی ــوم ب آلب
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»حــدود یــک ســال بــود همدیگــر را می شــناختیم. مــا قصــد تشــکیل 
گــروه نداشــتیم. اول دور هــم جمــع می شــدیم و تمریــن می کردیــم. 
ــکیل  ــروه تش ــک گ ــم ی ــر کردی ــد فک ــدی ش ــتان ج ــی داس ــا وقت ام

ــرد.«9 ــه کار بگی ــم و هــر کســی توانایی هــای خــودش را ب بدهی

ــر  ــر نش ــی، مدی ــن صدیق ــی رامی ــیار اتفاق ــول، بس ــکلی معم ــه ش ــه ب ن
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 
ــود کــه ناشــر تصمیــم گرفــت آن را به ســرعت منتشــر  قــدر خــوب ب
کنــد، امــا هنــوز گــروه اســم نداشــت. حقیقــت ایــن بــود کــه بچه هــا 
ــدار  ــان خری ــن زودی آلبومش ــه ای ــد ب ــر نمی کردن ــدام فک ــچ ک هی
پیــدا کــرده اســت. اســمش را از روی یــک کتــاب فرهنــگ نام هــای 

ــاراد. ــد. اســمش شــد ب ــی انتخــاب کردن ایران

ــی  ــود و مدت ــر ش ــوم منتش ــه آلب ــی ک ــا زمان ــت ت ــن فرص ــاراد در ای ب
ــد.  ــم برگــزار کن ــد کنســرت کوچــک ه ــق شــد چن ــد از آن موف بع
ــه  بعــد از مدتــی کــه از درآمــدن آلبــوم گذشــت، بچه هــای گــروه ب
فکــر جمــع و جــور کــردن آلبــوم بعــدی افتادنــد. امــا سرنوشــت چیــز 

۹  . گفت وگو با اعضای گروه موسیقی راک باراد، آزاده نوری، پایگاه اینترنتی بی  بی سی 
فارسی (۱۶ دی 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 
ــوص  ــی بخص ــیقی ایران ــای موس ــای گروه ه ــر فعالیت ه ــت. عم نیس
زیرزمینــی بســیار کوتــاه اســت و تــا گــروه کمــی جــا میفتــد و معرفــی 
ــدام کار  ــر ک ــد و ه ــی کرده ان ــم خداحافظ ــش از ه ــود، اعضای می ش
ــالف  ــوم اخت ــد از آن آلب ــفانه بع ــد. متاس ــروع کرده ان ــری را ش دیگ
ــروه آن  ــدگان گ ــدام از نوازن ــر ک ــردی ه ــغله های ف ــلیقه ها و مش س
ــه موســیقی  ــا کــه ب ــود کــه ادامــه کار را مشــکل می کــرد. پوی قــدر ب
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 پرده هــای موســیقی ایرانــی را هــم بنــوازد. او مشــغول 
ــی  ــی و محل ــیقی ایران ــق موس ــازه در تلفی ــای ت ــردن تجربه ه ــزه ک م
ــوان  ــه عن ــدم ب ــود. کســری ســبکتکین و آرش مق و موســیقی راک ب
نوازنــده در کنســرت ها و آلبوم هــای زیــادی کار کــرده و نوازندگــی 
ــاراد  ــت گــروه ب ــه فعالی ــرای ادام ــا هــم اصــراری ب ــا آنه ــد ام کرده ان
ــاراد  ــام آن نداشــتند. کســری بعــد از گــروه ب ــگاه داشــتن ن ــده ن و زن
مدتــی هــم بــا گــروه اوهــام و شــهرام شــعرباف مشــغول کار شــد امــا 
ــت.  ــه نیاف ــد و ادام ــگ ش ــم کمرن ــا ه ــد آن فعالیت ه ــر می آی ــه نظ ب
ــه کار در  ــتر ب ــت و بیش ــه گرف ــیقی فاصل ــز از موس ــی نی ــن نایین آیدی
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رشــته گرافیــک مشــغول شــد. 

ــرا و  ــاراد و می ــل ب ــی مث ــا گروه های ــام و بعده ــه اوه ــودی ک ــا وج ب
خیلــی از نام هــای گروه هــای موســیقی راک کــه ایــن کار را در 
ــروع کــرده بودنــد، امــروز دیگــر وجــود ندارنــد، بایــد  ایــران ش
اعتــراف کنیــم کــه نقــش تعییــن کننــده ای در راه انداختــن موســیقی 
راک در ایــران و انتشــار اولیــن آلبوم هــا داشــتند. هــر کــدام از 
نوازنــدگان ایــن گروه هــا امــروز مشــغول بــه کارهــای دیگــری هســتند 
و بــا آن موســیقی کــه روزی جــزو اولیــن قدم هــای موســیق راک در 
ــوان فرامــوش  ــا را نمی ت ــا نقــش آنه ــد. ام ــه گرفته ان ــود فاصل ــران ب ای
کــرد. بــاراد هــم یکــی از همــان آلبوم هــا و گروه هــای موســیقی بــود 

ــت. و هس

«سرخس»

گــروه ســرخس از پیشــگامان جریــان موســیقی آلترناتیــو- راک 
ــه  ــال 1378 ب ــروه در س ــن گ ــت. ای ــران اس ــة 1380 ای ــی در ده فارس
وســیله »یــوری آکــوپ« )نوازنــده درامــز( و »پیتــر آکــوپ«، بــرادرش 
ــار بیــس(، و بهــزاد خیاوچــی )خواننــده( تشــکیل شــد.  ــده گیت )نوازن
در ســال های 1378 تــا 1380 اولیــن آلبــوم خــود را بــا عنــوان از 
خــاک در اســتودیوی معــروف »بــم« تهیــه و ضبــط کردنــد. آلبومــی 
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کــه هیچ وقــت بــه طــور رســمی منتشــر نشــد امــا دســت بــه دســت در 
ــد.  ــر ش ــت منتش ــازی اینترن ــبکه های مج ــا در ش ــا و بعده زیرزمین ه
گــروه ســرخس در اولیــن دورة مســابقات موســیقی زیرزمینــی پایــگاه 
اینترنتــی تهــران اونیــو کــه در ســال 1382 از طریــق اینترنــت برگــزار 
شــد بــا آهنــگ »مــرداب« کــه یکــی از آهنگ هــای آلبــوم از خــاک 
بــود شــرکت کــرد و رتبــة چهــارم را بــه خــود اختصــاص داد. در ســال 
ــازار  ــه ب ــوان مــرداد 85 ب ــا عن ــوم گــروه ســرخس ب ــن آلب 1386 دومی
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 ســبک های گوناگــون، جنبــش موســیقی نویــن و غیرمتعــارف 
ــا  ــات گــروه »منفــی یــک« ی ــد. از ایــن جریان ــران را ایجــاد کرده ان ای
ــن  ــی اولی ــوم حــس لعنت ــا آلب »Minus one« اســت. گروهــی کــه ب
قــدم محکــم خــود را در موســیقی راک ایــران برداشــت و بــا انتشــار 
آلبــوم گوزن هــای شــمالی از پیشــگامان و تاثیرگــذاران در رشــد 
ــط  ــوم توس ــر دو آلب ــد. ه ــران ش ــی ای ــیقی راک فارس ــی موس تکامل
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شــرکت »زیرزمیــن« در خــارج از ایــران منتشــر شــد.

ــار  ــت آث ــد اس ــک معتق ــای ی ــروه منه ــو گ ــدادی، عض ــیامک بغ س
یــک گــروه برآینــد و بازتــاب احساســات فــردی، جمعــی و اجتماعــی 
ــت؛  ــی اس ــه تالق ــورم آن نقط ــد: »منظ ــت. او می گوی ــای آن اس اعض
نقطــه ای کــه ســاز و ملــودی مســعود، ســاز ســعید و علــی و شــهرام، 
کلمــات ســعید و صــدا و آوای مــن و حامــد، بــه هــم می رســد. جایــی 
ــه کــس خاصــی نیســت و  ــق ب ــچ کــدام از این هــا متعل کــه دیگــه هی
هــر چــه هســت در قالــب یــک اثــر بــا یــک نــام و تعلــق بــه تنهــا یــک 
ــدادی،  ــیامک بغ ــگاه س ــود.« از ن ــان می ش ــک( نمای ــی ی ــم )منف اس
مســعود در کار خــودش نابغــه اســت و اعتمــاد بــه نفس باالیی داشــت، 
ــد.  ــل می کن ــروه منتق ــه گ ــوی ب ــی ق ــاده و حس ــای فوق الع او ایده ه
علــی درامــر خوبــی اســت کــه بــر ســاز خــودش مســلط اســت. ســعید 
ــی دارد.  ــتکار باالی ــد و پش ــی می شناس ــازش را به خوب ــاض زاده س فی
دانــش خــاص ســعید توانایــی در ترانه ســرایی یــک نقطــه قــوت بــرای 
ــر ســاز و  ــی ب ــا تســلط خوب ــز ب گــروه محســوب می شــود. شــهرام نی
ــر اســت و  ــه گــروه در حفــظ همبســتگی گــروه موث ــگاه حامیــش ب ن
حضــور نیرومنــد حامــد در کنــار حنجــره خــاص او همــواره گــروه را 

بــه ســمت و ســوی خاصــی راهنمایــی کــرده اســت.

 بــه گفتــه ســیامک بغــدادی معمــوال آهنگ هــا توســط ســیامک 
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ــرای گــروه عرضــه، بعــد در یــک دوره  ــا مســعود ســاخته شــده و ب ی
طوالنــی کامــل می شــود. مســعود رهبــری جریــان تکمیــل و تکامــل 
قطعــات را برعهــده دارد. بــه گفتــه ســیامک بغــدادی توانایــی و تجربــه 
ــروه  ــه گ ــادش ب ــری و اعتم ــی و انعطاف پذی ــعید توانای ــک س و تکنی
ــروع کار  ــه ش ــی ک ــس لعنت ــوم ح ــد. »آلب ــدن او ش ــور ش ــث مح باع
گــروه بعــد از موزیــک و موزیــک ویدئــو رویــای ایــکاروس بــود، بــه 
شــکل مجموعــه ای از کارهــای مســعود و مــن کــه حاصــل تجربیــات 
ــع آوری و  ــود جم ــتی ب ــال بهش ــا دانی ــم ب ــن و همکاری ــخصی م ش
ــای  ــه تمرین ه ــود ک ــی ب ــس لعنت ــوم ح ــد از آلب ــد.«10 بع ــر ش منتش
بــا هــدف  تمرین هایــی کــه  گــروه شــکل جدی تــری گرفــت. 
اجــرای کنســرت )البتــه بــدون تماشــاچی( انجــام می شــد. ایــن اجــرا 
در زمســتان 1389 بــا صدابــرداری زنــده ســر صحنــه فیلمبــرداری شــد، 
ــاده  ــری آم ــک دی وی دی تصوی ــه شــکل ی ــن، ب ــس از تدوی کــه پ
ــوم یکــی از آهن گهــای اجــرا شــده  ــوی شــبه فانت پخــش شــد )ویدئ
ــود کــه از برخــی شــبکه های موزیــک پخــش شــد(.  در ایــن اجــرا ب
ایــن تمرین هــا و اجــرا باعــث شــد کــه گــروه بیشــتر شــکل گــروه بــه 
ــر  ــر از قبــل شــود. اتفــاق بزرگ ت ــرد و موضــوع جدی ت خــودش بگی
ــن  ــود. ای ــروه ب ــرای گ ــی ب ــن اختصاص ــل تمری ــک مح ــداث ی اح

۱۰  . نصیر مشکوری: گروه منفی یک، آلبوم گوزن های شمالی و خیزش سهمگین موسیقی 
راک ایران در مشهد، گفت وگوی اختصاصی با سیامک بغدادی (۳۰ فروردین ۱۳۹۱).
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موضــوع باعــث آرامــش خاطــر بیشــتر اعضــا شــد کــه بازتــاب آن در 
ــود.  ــهود ب ــمالی مش ــای ش ــوم گوزن ه آلب

ســیامک بغــدادی دربــاره وجــه تســمیه نام گــوزن شــمالی بــرای آلبوم 
ــه اســم »گوزن هــای  گــروه گفتــه اســت: »در آلبــوم آهنگــی اســت ب
ــر ایــن شــد کــه  ــم ب ــوم تمــام شــد، تصمی شــمالی«، وقتــی ضبــط آلب
ــم  ــد و اس ــدا کن ــر پی ــه« تغیی ــصت درج ــدار ش ــه »م ــه ب ــام اون قطع ن
ــر ایــن کــه گــوزن شــمالی  آلبــوم بشــه گوزن هــای شــمالی. عــالوه ب
نشــانه ای از قــدرت، ســازگاری بــا محیــط، زیبایــی و صفــات دیگــری 
ــرای آلبــوم رو می شــه از طــرح  هســت، چرایــی انتخــاب ایــن اســم ب
ــی از  ــمالی در یک ــوزن ش ــک گ ــور ی ــدس زد؛ حض ــوم ح ــد آلب جل

ــت.«11 ــی حرف هاس ــای خیل ــهرمان گوی ــای ش خیابان ه

تك آهنگ «ارتش قاتالن» از آلبوم گوزن شمالی

ــدن از  ــت ش ــس مراقب ــل ح ــره در دور/ مث ــز و خی ــوري قرم ــل ن »مث
دور/ مثــل تهدیــدي کشــنده، پشــت ســر/ مثــل تزریــق فاجعــه در رگ 
دســت. . ./ انفجــار کاســه ســر، بــا گلولــه ســرد/ پــاره کــردن گلــو، بــا 
ــارش مــداوم ابرهــاي  ــظ/ ب ــا اســید غلی دســت/ خوردگــي پوســت، ب
مــرگ. . ./ مثــل لمــس محــو صــورت مــرگ/ مثــل هــاري، خــوره، 

۱۱  . همان.
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ــل  ــوزه ســگ/ مث ــل کــف کــش آمــدن از پ ــل انتشــار مــرگ/ مث مث
ــت  ــرت/ وق ــن نف ــاال گرفت ــت ب ــهر. . ./ وق ــالن در دل ش ــش قات ارت
ــهر/  ــالن، در ش ــه قات ــت زل زدن ب ــم/ وق ــرگ در چش ــي موی پاره گ

ــب.« ــي، در ش ــوب سگ کش ــت خ وق

میراث از پدر

ــواده و  ــت. او در خان ــای راک اس ــل بچه ه ــدادی از نس ــیامک بغ س
در میــان افــرادی بــزرگ شــده اســت کــه همــواره بــا موســیقی راک 
ــر  ــادی متاث ــزان زی ــه می ــیقایی او ب ــی موس ــته اند. زندگ ــاط داش ارتب
از پــدرش و یــک گــروه موســیقی پــدر اســت کــه از آن گــروه 
ــیاه  ــه  س ــگ و رو رفت ــس رن ــد عک ــب و چن ــر ل ــی زی ــز زمزمه های ج
ــوس  ــام کاکت ــه ن ــی ب ــت. گروه ــده اس ــی نمان ــزی باق ــفید چی و س
ــد  ــز، حمی ــده درام ــیامک، نوازن ــدر س ــدادی، پ ــا بغ ــه در آن رض ک
ــار  ــده گیت ــورد و هــادی ودادی نوازن ــو و کیب ــده پیان ــان نوازن جالیری
بــاس و فریــدون قشــنگی نــوازده گیتــار الکتریــک بــود. آنهــا کارهای 
ــودی  ــتونز، م ــگ اس ــی رولین ــان یعن ــزرگ دوره خودش ــای ب گروه ه
ــول  ــه ق ــد و ب ــی می کردن ــا را بازخوان ــر گروه ه ــا و دیگ ــوز، بیتل ه بل

ــم پاشــید.  ــف و ســاده ای از ه ــل مختل ــه دالی ــدادی ب ســیامک بغ
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شعر آهنگ «مدارشصت درجه»، سروده سعید توانایی

ــا  ــات، ب ــفید و م ــقف/ س ــه س ــه ب ــم دوخت ــم/ چش ــه روزخواب ــن ی »م
مردمک هــاي گشــاد/ O منفــي/ بــا چکمه هــاي قهــوه اي/ 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 گوزن هــاي 
ــن  ــتخوان هاي م ــاي آزاد/ و اس ــوزني، ماهي ه ــاي س ــمالي، کاج ه ش
ــه  ــن ی ــو. . ./ م ــه ت ــدار 60 درج ــتن از م ــد/ در گذش ــخ مي زنن ــه ی ک
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 دســت هاي تــو/ انحــالل کوه هــاي یــخ/ 

اوج ســطحي آب هــاي آزاد.«

پروژه حك و همكاری برای تولید با توجه به واقعیات

در ایــن تردیــدی نداریــم کــه در حــال حاضــر، تنهــا راه دسترســی بــه 
ــه یــک گــروه موســیقی غیرمجــاز  ــوط ب موســیقی ها و اطالعــات مرب
کــه خوشــبختانه موفــق شــده اســت بــرای یکــی از آلبوم هایــش 
مجــوز دریافــت کنــد، اینترنــت اســت و طبیعتــا بــرای یافتــن خبرهــای 
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ــه نظــر شــما  ــی اســت. ب ــن راه جســت وجوی اینترنت یــک گــروه اولی
ــود؟  ــرای ایــن گــروه خواهــد ب ــام مناســبی ب ــام »حــک« )Hack( ن ن
مثــل ایــن می مانــد 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 جســت وجو می کنیــد، ده هــا آدرس از انــواع هکرهــای 
ــد  ــک را خواهی ــا ه ــه ب ــردن و مقابل ــک ک ــیوه های ه ــی و ش اینترنت
یافــت. مــن مطمئنــم کــه اگــر »مانــی صفی خانیــم می خواســت نامــی 
ــد، در  ــی خــودش انتخــاب کن ــگاه اینترنت ــرای گــروه و پای مناســب ب

انتخــاب نــام حــک بیشــتر فکــر مــی کــرد. 

ــروژه  ــل پ ــروژه اســت. مث ــک گــروه نیســت، پ حــک در حقیقــت ی
ــم  ــی تصمی ــی صفی خان ــام مان ــه ن ــردی ب ــاختمان، ف ــک س ــاخت ی س
ــب از بهترین هــای  ــرادی کــه اغل ــد. اف ــد کن ــر تولی ــرد یــک اث می گی
موســیقی راک کشــور هســتند، گــرد هــم می آینــد و ایــن پــروژه را که 
ــد و بعــد ســراغ کارهــای  ــد می کنن ــوم اســت، تولی معمــوال یــک آلب
ــای  ــروز در کاره ــه ام ــا ب ــر. ت ــروژه ای دیگ ــا پ ــد، ت ــان می رون قبلیش
حــک، نوازنــدگان گــروه راک ســرخس، کســری ابراهیمــی، احســان 
ــی  ــی جبرئیل ــعرباف و عل ــهرام ش ــور، ش ــا نام ــی، مون ــه موالی خواج
ــد،  ــک می خوان ــودش را ح ــه گاه خ ــی ک ــی صفی خان ــر مان ــر نظ زی
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ــروژه را از ســال 1380  ــن پ ــی ای ــی صفی خان ــد. مان همــکاری کرده ان
آغــاز کــرده و تــا امــروز چهــار آلبــوم در گونه هــای آلترناتیــو، راک 

تلفیقــی و راک مترقــی تولیــد کــرده اســت.  

تــک تــک افــرادی کــه در پــروژه حــک همــکاری کرده انــد، معمــوال 
کارهــای شــخصی یــا گروهــی خودشــان را بــه طــور مشــخص دنبــال 
ــروژه ناشــی از  ــت پ ــد. در حقیقــت حــک یــک شــیوه مدیری می کنن
مدیریــت جدیــد اســت کــه ســعی می کنــد هزینه هــای اضافــی تولیــد 
را حــذف کنــد. هــر گاه مانــی صفی خانــی تصمیــم می گیرد پــروژه ای 
ــا همدیگــر  ــد و ب را اجــرا کنــد، افــرادی کــه الزم اســت صــدا می زن
کار را طراحــی و اجــرا می کننــد و نتیجــه آن یــک آلبــوم می شــود و 
افــراد دنبــال کارهــای خودشــان می رونــد. مثــال کســری ابراهیمــی در 
ضبــط و تولیــد آهنگ هــا نقــش داشــته، در حالــی کــه درامــز و ســینته 
ــد کــرده  ــا از آهنگ هــا را تولی ــج ت ــک پن ســایزر هــم زده اســت. باب
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 
ــی  ــا از آهنگ هــا نوشــت و خــودش آنهــا را اجــرا کــرد. دارا دارای ت
ــی  ــی جبرائیل ــت و عل ــوم نواخ ــای آلب ــه ترانه ه ــاس روی هم گیتارب
بــرای آهنــگ پایانــی آلبــوم کجــا نــی نواخــت. کار مســترینگ آلبــوم 
کجــا بــا آرش بــود و ایــن بــه قــول مانــی صفی خانــی از نقــاط برجســته 
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آلبــوم کجــا بــه شــمار مــی رود. طــرح روی جلــد هــم مثــل همیشــه بــا 
زرتشــت ســلطانی بــود. 

ــوم مــن،  ــد کــرده اســت؛ آلب ــوم تولی ــروز چهــار آلب ــه ام ــا ب حــک ت
اال، ايــن بــرف و كجــا؟ کــه آلبــوم كجــا موفــق شــده مجــوز بگیــرد و 
ــد. اگرچــه  ــروش وجــود دارن ــرای ف ــت ب آلبوم هــای دیگــر در اینترن
مــن هیــچ آدرســی بــرای دسترســی بــه آلبوم هــای اال )یــا االه( و ايــن 
ــا؟ )2011( را  ــن )2006( و كج ــوم م ــط آلب ــردم و فق ــدا نک ــرف پی ب

یافتــم. 

ــارزی اســت کــه آن را از ســایر آلبوم هــای  آلبــوم االه دارای نقــاط ب
ــوم  ــن آلب ــی ای ــن ویژگ ــد. مهم تری ــاوت می کن ــی متف ــیقی ایران موس
ــت،  ــی اس ــی صفی خان ــی مان ــوازی و بدیهه خوان ــس بداهه ن ــن ح تلقی
گویــی اجرایــی زنــده اســت. یعنــی همــان چیــزی کــه موســیقی راک 
ایرانــی کــم دارد. موســیقی راک ایرانــی بــه نحــوی بایــد بــه مخاطــب 
ــرا اســاس  ــد. زی ــوازی کار می کن نشــان بدهــد کــه در حــوزه بدیهه ن
موســیقی در ایــران و همچنیــن موســیقی راک بــر بدیهه نــوازی اســت. 
نکتــه مهــم دیگــر اســتفاده زیرپوســتی و ظریــف از آواهــا و صــدای 
ــق  ــس تلفی ــه دادن ح ــه ب ــت ک ــدی اس ــی و هن ــرقی ایران ــازهای ش س
موســیقی غربــی و شــرقی و ترکیــب ســازهای الکترونیک بــا صداهای 
ــازهای  ــب س ــن ترکی ــد. همی ــک می کن ــرق کم ــیقی ش ــف موس ظری
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ظریــف و صداهــای ســازهای ایرانــی بــا نواهــای ســازهای الکترونیک 
ــای  ــتگی آهنگ ه ــد. پیوس ــوش می رس ــه گ ــرف ب ــن ب ــوم اي در آلب
ــن  ــای ای ــز از ویژگی ه ــا نی ــن ترانه ه ــم رفت ــرف و در ه ــن ب ــوم اي آلب
آلبــوم اســت. در حقیقــت خلــق فضایــی وهــم آلــود و پیچیــده اجــازه 
داده اســت کــه صفیخ انــی از اشــعار شــاعر مــورد عالقــه و دوســتش، 

مهــرداد فــالح، بــه جــای متــن آهنگ هــا اســتفاده کنــد. 

کجا؟، اتفاقی در ترانه سرایی حك

ــه  ــی را ک ــعر فارس ــان ش ــه می ــت فاصل ــته اس ــک توانس ــای ح ترانه ه
معمــوال بــه دلیــل ســاختار زبانــی آهنــگ و ریتــم و ملــودی خــودش را 
دارد، بــا ملــودی راک کــه فاصلــه فرهنگــی و زبانــی بــا شــعر فارســی 
ــا بســیاری از  ــد. مشــکلی کــه در ترانه ســرایی اغلــب ی دارد، طــی کن
گروه هــای راک فارســی وجــود دارد. صفی خانــی کــه خــودش 
شــاعر اغلــب ترانه هــای حــک و بخصــوص آلبــوم کجا؟ســت، نیــز بــا 
حــس واقعی تــر و محکم تــری می خوانــد، بــه گونــه ای کــه شــعری بــا 
ماهیــت و پیچیدگــی شــاعرانه، در زبــان خواننــده می نشــیند و فاصلــه 
ــده طــی  ــان و لحــن خوانن شــعر فارســی و موســیقی راک توســط زب
ــا  ــه طیعت ــک، ک ــی ح ــه در ترانه خوان ــی ک ــع اتفاق ــود. در واق می ش
ــن اســت کــه کلمــات  ــد ای ــی اســت میفت ــی صفی خان ــان مان منظورم
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ــار  ــت فش ــود و تح ــگ نمی ش ــی آهن ــده قربان ــط خوانن ــاعرانه توس ش
آن قــرار نمی گیــرد. در حقیقــت اگــر مشــکل مهــم ترانه ســرایی 
ــر شــعر بدانیــم کــه  ــرای موســیقی غیربومــی را در فشــار موســیقی ب ب
ــا »تحــت  ــد« ی ــا کلمــات »کــش بیاین ــن فشــار باعــث می شــود ت همی
فشــار قــرار بگیرنــد« رخ نمی دهــد. در واقــع وقتــی موســیقی را گــوش 
ــم  ــر و کار داری ــت س ــک راک درس ــا ی ــم ب ــس می کنی ــم ح می کنی
و اگــر شــعر را جــدا از ترانــه بخوانیــم حــس نمی کنیــم شــعر توســط 

ــه اســت.     ــرار گرفت ــی ق ــورد بی احترام موســیقی م

رابطه شعر و موسیقی در راک فارسی

زمینــه  در  حــک  تجربــه  اولیــن  »ایــن  می گویــد:  صفی خانــی 
لحــن  کــه  می خواســت  دلــم  خــودم  البتــه  اســت،  ترانه نویســی 
امروزی تــری داشــته باشــه و شــبیه بــه محــاورات معمــول باشــد. ولــی  
نمی دانــم 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 
ــعر و  ــدن ش ــگ ش ــم. هماهن ــه آن برس ــد ب ــم می خواه ــت دل در نهای
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موزیــک بــا یــک فرمــت اســتاندارد در قالــب موزیــک معاصــر ایــران 
در همــة نســل های موزیــک از جملــه راک، بــرای همه مــان کار 
ــوده  ــراد نب ــل و بی ای ــت کام ــا هیچ وق ــة کاره ــوده، و نتیج ــختی ب س
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 می شــوند. خــب ایــن اتفــاق مســیر طوالنــی  را طــی  
ــه نقطــه فعلــی برســد. جــای گــذر  ــا ب ــرده ت ــادی ب کــرده و زمــان زی
ــه  ــا ب ــاز گذاشــت ت ــرای موزیــک معاصــر هــم بایــد ب ایــن زمــان را ب
ــل شــود. یکــی  از اشــکاالتی  ــه یــک فرمــت اســتاندارد تبدی مــرور ب
کــه می شــود راجــع بــه آن حــرف زد مربــوط اســت بــه هجــای اشــتباه 
ــر کلمــه  ــه ه ــن ســیالب مخصــوص ب ــدون در نظــر گرفت کلمــات، ب
خــاص، کــه بــه صــورت طبیعــی در هــر کلمــه وجــود دارد، منظــورم 
وجــود ریتــم مخصــوص بــه هــر لغــت اســت. مثــال یــک لغــت چهــار 
بخشــی را نمی شــود 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 
می شــود. یعنــی  تغییــر هجــای کلمــه بــر اســاس اکســنت های موجــود 
در ریتــم. از طرفــی  توجــه بــه بخــش آهنگیــن کلمــه اســت کــه فــراز 
و نشــیب خــاص خــودش را دارد. وقتــی  کلمــه »زیبــا« ادا می شــود، در 
ــراز می شــنویم، منظــورم  ــرود و در بخــش دوم ف بخــش اول کمــی  ف
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وجــود ملــودی مخصــوص در هــر لغــت اســت. کاری کــه بــر عکــس 
انجــام شــدنش باعــث از بیــن رفتــن مفهــوم حســی لغــات می شــود. من 
ــد کــه از فرمت هــای  ــی  پیــش می آی ــم ایــن مشــکل زمان فکــر می کن
مخصــوص بــه زبان هــای دیگــر بــه جــای فارســی اســتفاده می کنیــم، 
ــان  ــر اســاس ســیالب ها و آواهــای موجــود در زب ــی کــه ب ــال فرمت مث
انگلیســی درســت شــده و مخصــوص بــه آن ادبیــات اســت، بــا 
ــه آن گفتــه می شــود  فشــار  ســاختاری کامــال متفــاوت. چیــزی کــه ب
ــم و  ــدون درک کار کــردش در ریت ــب موزیــک ب دادن شــعر در قال

ملــودی، کــه کامــال ًدرســت اســت.«12

ــر  ــته و دارد، ه ــف را داش ــن ضع ــا ای ــه گروه ه ــل هم ــم مث ــک ه »ح
چنــد بهتــر شــده، ولــی  هنــوز جــا دارد تــا بــه یــک فرم ایــده آل برســد. 
تولیــد اولیــن آلبــوم حــک را کــه شــروع کردیــم )زيــر پوســتم(، برای 
ــم  ــم، مهــرداد فــالح، کمــک گرفتی انتخــاب شــعر ها از دوســت خوب
و بــه لطــف مهــرداد در نهایــت از کتاب هــای شــعر خــودش اســتفاده 
کردیــم، اشــعار مهــرداد خیلــی  خاص هســتن؛ اســتفاده از شــعر مهرداد 
تبدیــل شــد بــه یکــی  از مهم تریــن چالش هــای مــن و کســری. روز هــا 
و ماه هــا داشــتیم ســعی  می کردیــم کــه رابطــه ایــن دو را کشــف 
کنیــم، بــدون اینکــه ســاختار کلــی شــعر دســتخوش تغییــر بشــود. ایــن 

۱۲  . درخشان ترین آلبوم راک ایرانی در سال ۱۳۹۰، آلبوم کجا از گروه هک، گفت وگو با مانی 
صفی خانی، نصیر مشکوری، پایگاه اینترنتی بشکن (اول فروردین ۱۳۹۱).
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چالــش نقطــه عطفــی بــود بــرای اینکــه امــروز ایــن کار را در مقایســه 
بــا چنــد ســال پیــش کمــی بهتــر انجــام بدهیــم.«13

موسیقی حك چگونه به «کجا» می رود؟

در ســال 1390 گــروه حــک گرایشــی بومــی از موســیقی راک را در 
آلبومــی ارائــه دادنــد کــه »کجــا« نــام گرفــت. ایــن آلبــوم نتیجــه 15 
ــزده ســال  ــران اســت. پان ــه موســیقی راک در ای ــخ و تجرب ســال تاری
کوشــش هنرمنــدان جــوان بــرای کشــف فرمــول موســیقایی ویــژه ای 
کــه بتواننــد موســیقی راک را ایرانــی کننــد. ایــن آلبــوم نتیجــه تحــول 
ــخ  ــی در پاس ــی صفی خان ــت. مان ــران اس ــیقی راک ای ــال موس 15 س
ــه ایــن ســوال کــه چــه کســانی در آلبــوم كجــا؟ همــکاری کردنــد  ب
ــخ  ــاب تاری ــت: »بازت ــد، گف ــام دادن ــی انج ــوع همکاری های ــه ن و چ
ــه طــور کلــی  موزیــک  ــوژن )تلفیقــی(، و ب موزیــک راک، جــاز، فی
معاصــر فارســی نــه تنهــا در ایــن آلبــوم کــه در همــه تولیدهــای دیگــه 
هــم بــه وضــوح شــنیده می شــه، کــه برگرفتــه از همیــن پانــزده بیســت 
ــذاری  ــتعداد و تاثیرگ ــین های بااس ــات موزیس ــورد زحم ــال و بازخ س
ــرزام  ــدی، ف ــک آخون ــواه، باب ــاهرخ ایزدخ ــی، ش ــل آرش میتوی مث
ــهرام  ــبکتکین، ش ــری س ــوش و کس ــی، ان ــری ابراهیم ــی، کس رحیم

۱۳  . همان.
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ــودی،  ــا محم ــی، پوی ــک خیاوچ ــزاد و باب ــا، به ــن بهن ــعرباف، رامی ش
رضــا مقــدس، آگاه بهــاری، فــرزاد گلپایگانــی، پویــا نیک پــور، 
ــا  ــای ب ــری، بچه ه ــن ناص ــوپ، هوم ــر اک ــوری و پیت ــی، ی دارا دارای
حــال بالگــرد، 127، کیوســک، علــی  عزیزیــان، عینــی کیــوان شــکوه، 
ــری،  ــون نصی ــد، همای ــن جاوی ــی، هوم ــا ابای ــانی، رض ــدرام درخش پ
علــی  رحیمــی، کــوروش، کاوه و کامیــل یغمایــی، ســارا نائینــی، 
بابــک ریاحی پــور، پیتــر ســلیمانی و و و... بــوده و خواهــد بــود. 
ــد  ــن ســال ها فعالیــت کردن ــه در ای ــا فاصل بعضــی  پیوســته و بعضــی  ب
و در تولیــد ایــن همــه آلبوم هــای اســتودیوئی، انــواع موزیــک و 
اجراهــای زنــده شــرکت داشــتند. درســته، موزیــک امــروز بــی  شــک 
ــه  ــتعداد.« او ادام ــرد بااس ــن اف ــه ای ــه کاری هم ــه از کارنام تاثیرگرفت
می دهــد جــر آرش میتوئــی، دارا دارائــی، کســری ابراهیمــی و بابــک 
آخونــدی، »انــرژی و ســلیقة ســه موزیســین خــوب دیگــه هــم در ایــن 
ــا، آلــن بارســخیان و  آلبــوم به خوبــی  شــنیده می شــه، مثــل رامیــن بهن

ــی.«14 ــی  جبرائیل عل

عبدی بهروان فر و گروه ماد

در دی مــاه 1379 گــروه مــاد تاســیس شــد. فکــر شــکل گیری یــک 

۱۴  . همان.
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گــروه راک از ســال 1377 در ذهــن عبــدی بهروان فــر بــود کــه پــس 
ــا همــکاری ســعید  ــه مشــهد و اجــرای یــک کنســرت ب از برگشــت ب
معقــول )درامــز( و ســعید بیاتــی- گروهبــان 110- )باریتــون( در همان 
ســال و بعــد از آشــنایی و تمریــن بــا نوازندگانــی مختلــف در مشــهد، 

در ســال 1378 تحقــق یافــت.

ــه وی پیوســتند و گــروه  ــد، ســامان و محســن ب ــه ترتیــب علــی، نوی ب
ــا  ــن اعض ــا ای ــن( و ب ــای لج ــه معن ــاد« )ب ــام »م ــا ن ــال 1379 ب در س
ــار(،  ــاس گیت ــان )ب شــکل گرفــت: علــی باغفــر )درامــز(، نویــد اربابی
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 10 صبــح تــا 2 شــب در خانــه ای متــروک در 
مشــهد می پرداختنــد. ســر و صدایــی کــه پــس از دو ســال تبدیــل بــه 
ــوع  ــه یــک ن ــن شــکل اعضــای گــروه ب ــه ای موســیقی گــروه شــد. ب
زندگــی همــراه بــا موســیقی مشــغول شــدند. از ابتــدا نــوع تمرین هــا، 
ــک  ــه صــورت ی نوازندگــی، آواز و ســپس آهنگســازی در گــروه ب
ــی از  ــادی از آن ناش ــمت زی ــه قس ــد ک ــرا می ش ــی اج ــه جمع تجرب
موقعیــت زمانــی بــود کــه اعضــای گــروه در آن قــرار داشــتند. پــس از 
دو ســال تمریــن و شــکل گیری چنــد قطعــه، گــروه مــاد اولیــن اجــرای 
ــر برگــزار  ــدی بهروان ف ــه سرپرســتی عب خــود را در ســالن گلســتانه ب
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کــرد. ســه شــب اجــرا در ســال 1381 صــورت گرفــت کــه بــا وجــود 
ــه  ــی ب ــودن اعضــای گــروه از شــب دوم اجــرا اســتقبال خوب ــام ب گمن
عمــل آمــد. در شــب ســوم گلســتانه آهنــگ »رفتــم ســر کوچــه« بــه 
عنــوان یــک آهنــگ خــارج از برنامــه اجــرا شــد کــه در واقــع قدمــی 
ــا  ــکل گیری آهنگ ه ــه ش ــدی و در نتیج ــرت بع ــرای کنس ــرای اج ب
بــود. تــا ایــن تاریــخ اعضــای گــروه بــا اســتفاده از آموخته هــای 
یکدیگــر بــرای رســیدن بــه شــکلی از تلفیــق راک و موســیقی ســنتی 
ایــران کوشــیدند کــه بدیــن منظــور از تجربه هــای مختلفــی همچــون 
ــق آن  ــری و تلفی ــوز، کانت ــیک راک، بل ــات کالس ــردن قطع کاور ک
ــیقی  ــی و موس ــتگاه های ایران ــا و دس ــی و ردیف ه ــیقی آوای ــا موس ب
محلــی ایــران اســتفاده می شــد، در عیــن حــال ایــن نــوع آهنگســازی 
ــروه  ــراد گ ــک از اف ــر ی ــی ه ــخصی زندگ ــای ش ــا تجربه ه ــی ب تجرب

نیــز تلفیــق شــده بــود.

ــا  ــازی ب ــوع آهنگس ــع آن ن ــه تب ــا و ب ــرت اول تمرین ه ــس از کنس پ
ــه  ــت و ب ــه داش ــران ادام ــه ته ــت او ب ــن و برگش ــور محس ــدم حض ع
ســمت خالص تــری از موســیقی راک و ریشــه های آن در بلــوز و 
ــی  ــا مصطف ــدی ب ــود کــه عب ــان ب ــن زم ــک می شــد. در ای جــاز نزدی
یــاوری آشــنا شــد. او بــه عنــوان شــاعر و ترانه ســرا بــه گــروه پیوســت. 
آموخته هــای مصطفــی و نزدیکــی ســنی و بــه تبــع آن نــوع تجربه هــای 
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ــاد گذاشــت.  ــوع ترانه هــای گــروه م ــری بســیار در ن شــخصی او تاثی
خیلــی از ترانه هــا در ضمــن تمریــن و بــه صورتــی کامــال بداهــه اجــرا 
می شــد کــه بعدهــا بــه صــورت یکــی از مشــخصه های 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 1382 در 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، به رغــم حضــور 
پلیــس، نیروهــای انصــار بــه قصــد تعطیلــی کنســرت بــه داخــل ســالن 
هجــوم آوردنــد امــا گــروه محکم تــر و هماهنگ تــر 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 موج نــو 
ــه  ــود ک ــو ب ــران اوني ــنواره ته ــومین جش ــرکت در س ــرای ش ــران ب ته
ایــن آهنــگ بــه مقــام نهــم رســید. دلیــل اصلــی انتخــاب ایــن آهنــگ 
ــوع زندگــی اعضــای گــروه و  ــه ن ــاد آن ب ــط، نزدیکــی زی ــرای ضب ب
ــا  ــاز هــم تلفیــق آن ب ــه اطــراف خــود و ب ــگاه آنهــا در آن ســال ها ب ن
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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 
ــن  ــط ای ــی در ضب ــن و عل ــدی، محس ــد. عب ــام ش ــو )آواز( انج نامج
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.

خراســان  در  بــودن  ممنوع االجــرا  وجــود  بــا  گــروه  آن  از  بعــد 
ــب دوم  ــتند. ش ــد داش ــب در بیرجن ــدت دو ش ــه م ــمی ب ــی رس اجرای
ــار زد. در  ــای او گیت ــی ج ــا رجب ــت و رض ــهد برگش ــه مش ــدی ب عب
ایــن مــدت بــه دلیــل متمرکــز نبــودن نوازنــدگان گــروه بــه موســیقی 
مــاد و مشــغول بــودن در چنــد گــروه )پــاپ( خلئــی جبران ناپذیــر در 
ــا  ــه اســمی تبدیــل شــد ب کار گــروه ایجــاد شــد. پــس از آن گــروه ب
ــه  ــاد ب ــروه م ــوی گ ــه در تابل ــف ک ــای مختل ــا و خواننده ه نوازنده ه
ــروه را  ــرا گ ــن اج ــد از ای ــه بع ــیه هایی ک ــد. حاش ــرا می پرداختن اج
ــه داشــته باشــند.  ــم فاصل ــی از ه ــت باعــث شــد اعضــا مدت ــرا گرف ف
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 
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ــرکت کننده،  ــای ش ــع گروه ه ــروه در جم ــرای گ ــد. اج ــکی ش پزش
ــه )دو  ــد یگان ــرای محم ــا اج ــه ت ــاپ گرفت ــیقی پ ــای موس از گروه ه
تــار نــواز( شــکلی خالــص تــری از موســیقی از گــروه مــاد بــود کــه 
ــرای  ــرا ب ــوع اج ــودن ن ــب ب ــال عجی ــن ح ــه و در عی ــود توج ــا وج ب
ــت  ــه درخواس ــگ و ب ــن آهن ــس از چهارمی ــروه پ ــای گ ــردم اعض م
کامــال محترمانــه رییــس ســالن بــه پاییــن هدایــت شــدند. ایــن آخریــن 
اجــرای گــروه در مشــهد بــود و پــس از آن عبــدی بــه تهــران رفــت. 
ــه پیشــنهاد محســن،  ــدی در تهــران و ب در مــدت دو ســال اقامــت عب
گــروه، محســن نامجــو را بــرای ضبــط ترنــج، آلبومــش، همراهــی کرد 
کــه اولیــن تجربــه گــروه در ضبــط یــک آلبــوم بــود کــه دو ســال بعــد 

ــط آن در اســتودیو رهگــذر تهــران مجــوز پخــش گرفــت. از ضب

ــاله وی در  ــک س ــت ی ــت. اقام ــتان رف ــه ارمنس ــدی ب ــد از آن عب بع
ارمنســتان و شــرایط جدیــد بــه ضبــط آلبــوم شــلمرود توســط عبــدی 
بــا همراهــی )نویــد، علــی، پویــان قنــدی و مســعود فیــاض زاده( 
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 تجربه های شــخصی او ناشــی 
بــود. ایــن آلبــوم در اســتودیوئی در مشــهد و توســط داریــوش دانــش 
ــردار(، دوســت قدیمــی عبــدی، تولیــد شــد کــه نزدیکــی  ــا )صداب نی
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زیــاد او و همراهــی وی از ابتــدای فعالیت هــای گــروه مــاد باعــث شــد 
ــب را  ــی جال ــال ها تجربه های ــن س ــای ای ــا آموخته ه ــز ب ــوش نی داری
در زمینــه نــوع و کیفیــت ضبــط آن بــه عمــل آورد. از مشــخصه های 
ــوان  ــه طــور ســاده می ت ــان آن اســت کــه ب ــط همزم ــن ضب ــی ای اصل
ــی  ــخصه اصل ــه مش ــت ک ــی دانس ــی واقع ــه زندگ ــر ب آن را نزدیک ت
ــتان 1386  ــرای تابس ــت. اج ــوده اس ــه آن روز ب ــا ب ــروه ت ــای گ کاره
ــتیک، آواز(،  ــار آکوس ــروان )گیت ــدی به ــی عب ــا نوازندگ ــه ب ــز ک نی
محســن نامجــو )ســه تــار، آواز( و احســان زارع قشــالقی )تمبــک( در 
ارمنســتان انجــام شــد شــکل تــازه ای 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 ســازبندی های گوناگــون و روح اصلــی شــکل گرفتــه در طــول 
ــن  ــت کــرده اســت. در ای ــاد را ثب ــن شــده م یــک دهــه، هــدف تعیی
ــود  ــتقل خ ــای مس ــه فعالیت ه ــروه ب ــای گ ــک از اعض ــر ی ــدت ه م
ــه  ــار یکدیگــر ب ــاد در کن ــوان گــروه م ــا عن ــا ب ــد و باره ــه داده ان ادام
ــد و  ــرش واح ــی نگ ــر نوع ــه دیگ ــد ک ــیقی پرداخته ان ــرای موس اج

ــه ارمغــان آورده اســت. ــان آن ب ــرای مــاد و مخاطب موســیقایی را ب
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گروه خاک

ــال 1374  ــه در س ــاک راک را ک ــروه خ ــا گ ــاک ی ــروه راک خ گ
)1995( در آلمــان تشــکیل شــد، از نخســتین گروه هــای راک فارســی 
پــس از انقــالب ایــران می تــوان بــه شــمار آورد. ایــن گــروه از ســال 
1995 بــا حضــور خدایــار بهمنــی )نوازنــده درامــز و پرکاشــن(، 
افشــین طهماســبی )گیتــار و پیانــو(، شــهریار خاتــم )خواننــده و 
نوازنــده گیتــار( و کنســتانتینوس کوســتیس )نوازنــده بــاس( کارشــان 
ــروه را  ــتیس گ ــتانتینوس کوس ــال 2002 کنس ــد. از س ــاز کردن را آغ
ــده  ــوان نوازن ــه عن تــرک کــرد و در ســال 2006 نوفیتــوس اســتفانو ب
گــروه و درک ویشــتریش از ســال 2009 کــه نوازنــده گیتــار بــود بــه 
گــروه آمــد تــا گیتــار بنــوازد و شــهریار خاتــم از گــروه رفــت. گــروه 
ــس از انقــالب اســت  ــان پ خــاک از نخســتین گروه هــای فارســی زب
ــا پیــش از ایــن  ــد. ت کــه اعــالم کــرده اســت موســیقی راک می خوان
ــروه  ــی گ ــس از مدت ــی پ ــرد ول ــی می ک ــی را بازخوان ــروه متن های گ
ــم  ــک ه ــو و فول ــیقی آلترناتی ــه موس ــر کار راک، ب ــالوه ب ــاک ع خ

ــد.  ــی خوان ــه فارس ــود را ب ــای خ ــت و ترانه ه پرداخ

خدایــار، افشــین و شــهریار کــه از ســال 1990 بــا هم آشــنایی داشــتند، 
پیــش از گــروه خــاک گــروه دیگــری بــه نــام »مشــتق صفر«15 تشــکیل 

Integrqnt Zero . ۱۵
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ــان  ــه زب ــای آن ب ــو راک و متن ه ــروه آلترناتی ــن گ ــبک ای ــد. س دادن
انگلیســی بــود. گــروه در أن زمــان فعالیت هــای متعــددی داشــت 
ماننــد شــرکت در فســتیوال های مختلــف راک در آلمــان، اجــرا بــرای 
ــرای برنامه هــای  ــی، اجراهــای متعــدد ب ایســتگاه های مختلــف رادیوی
فرهنگــی هنــری و... فعالیــت گــروه خــاک در ســال 1995 بــا پیشــنهاد 
ــتانداردهای  ــا اس ــک راک ب ــرای موزی ــر اج ــی ب ــی مبن ــار بهمن خدای
ــان فارســی آغــاز شــد. گــروه  ــا زب ــه ای و ب ــه صــورت حرف ــی ب جهان
ــوم و اجــرای بیــش از  ــا انتشــار دو آلب ــا ســال 2003، ب کار خــود را ت
ــد،  ــل آلمــان، هلن ــا از قبی 200 کنســرت درکشــورهای مختلــف اروپ
ســوییس و... ادامــه داد. پــس از ســه ســال وقفــه، گــروه خــاک دوبــاره 
فعالیت هــای خــود را از ســال 2006 از ســر گرفــت و در 2006 در 
ــد  ــدام16 هلن ــی در شــهر زن ــان کهکشــانی موســیقی ایران جشــنوارهْ می

شــرکت کــرد.

گــروه خــاک در آذرمــاه 1389 آلبــوم آخــرش را بــه نــام آغــاز منتشــر 
ــاز  ــار 1390 آغ ــا از به ــاک در اروپ ــروه خ ــور گ ــن ت ــرد. آخری ک
شــد. گــروه خــاک آلبوم هــای عاشــقم بــاش )1999(، اجــرای زنــده 
ــام« )2008( و  ــگ »خی ــک آهن )2001(، بن بســت اندیشــه )2006(، ت

»آغــاز« )2009( را منتشــر کــرده اســت. 

Zandam . ۱۶
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رادیو تهران

ــای  ــه از گروه ه ــت ک ــو راک اس ــروه آلترناتی ــک گ ــران ی ــو ته رادی
ــر  ــک17 تاثی ــو و کین ــا، ه ــد بیتل ه ــه 1960 مانن ــاپ راک ده ــم پ مه
گرفتــه اســت. در آلبــوم راديــو تهــران 88 تاثیــر برخــی از گروه هــای 
راک انگلیســی مثــل کولــد پلــی18 یــا جیمــز بالنــت19 را هــم می تــوان 
دیــد. شــاید مهم تریــن ویژگــی گــروه رادیــو تهــران ایــن اســت کــه 
ــان اســت کــه متوجــه نمی شــویم  ــر موســیقی چن همنشــینی ترانه هــا ب
داریــم موســیقی راک گــوش می کنیــم. شــاید ســوال کنیــد کــه »آیــا 
ــم؟«  ــوش می کنی ــیقی راک گ ــم موس ــه داری ــویم ک ــه ش ــد متوج بای
ــدارد.  ــی ن ــچ لزوم ــال. هی ــت. اص ــی اس ــوال منف ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــم راک فارســی گــوش  ــی متوجــه می شــویم کــه داری ــا وقت ــا م اتفاق
ــه در  ــال تران ــد، مث ــته باش ــکال داش ــزی اش ــک چی ــه ی ــم ک می کنی
موســیقی ننشســته باشــد یــا موســیقی ســاز جدایــی از شــعر بزنــد. مثــل 
بســیاری از فیلم هــای آوانــگارد کــه مــا متوجــه آوانــگارد بــودن آنهــا 
ــا درســت  ــا بازی ه ــرداری اشــکال دارد، ی ــا فیلمب می شــویم، چــون ی
ــران  ــو ای ــروه رادی ــت. گ ــده اس ــن نش ــوب تدوی ــم خ ــا فیل ــت، ی نیس

ــد. موفــق شــده موســیقی و شــعر فارســی را همســاز و همخــوان کن

The Kink . ۱۷
Cold Play . ۱۸

James Blunt . ۱۹
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ــبی20 را  ــام گرشاس ــی حس ــای راک فارس ــای گروه ه ــی از بچه ه خیل
ــن  ــران در ای ــیقی راک ای ــه در موس ــی ک ــر اتفاق ــند، در ه می شناس
ــی  ــازمان دادن اتفاق ــال س ــا در ح ــه ی ــت، او همیش ــاده اس ــال ها افت س
بــوده، یــا در حــال جمــع و جــور کــردن گروهــی، یــا داشــته پشــتوانه 
مطبوعاتــی فــالن جشــنواره موســیقی را آمــاده می کــرده اســت. البتــه 
همــه ایــن اتفاقــات در تهــران میفتــاد؛ زمانــی که حســام گرشاســبی در 
تهــران زندگــی می کــرد. او فرزنــد غفــور گرشاســبی، از نماینــدگان 
ســابق مجلــس شــورای اســالمی اســت که جــزو اولیــن نفراتی بــود که 
بــه عنــوان یــک انقالبــی مذهبــی وارد عرصــه روزنامه نــگاری مســتقل 
ــوول  ــر مس ــبی مدی ــور گرشاس ــات غف ــش اصالح ــد از جنب ــد. بع ش
ــود. حســام گرشاســبی ایــن  روزنامــه اصــالح طلــب عصــرآزادگان ب
روزهــا همــراه بچه هــای گــروه رادیــو تهــران در لنــدن مســتقر اســت. 
علــی عظیمــی آهنگســاز، ترانه ســرا، نوازنــده گیتــار و خواننــده اصلــی 
ــده  ــدرام افشــین نوازن ــار بیــس، پ ــده گیت گــروه اســت و حســام نوازن
ــت  ــای ثاب ــر اعض ــز از دیگ ــده درام ــز نوازن ــمی نی ــام هاش ــار و پی گیت

گــروه هســتند. 

اولیــن آلبــوم موســیقی گــروه رادیــو تهــران بــه نــام 88 از ده آهنــگ 
ــد  ــی و جدی ــته های قدیم ــا از نوش ــای آنه ــه ترانه ه ــده ک ــکیل ش تش

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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ــان فارســی اســت و گــروه  ــه زب علــی عظیمــی اســت. شــعرها همــه ب
ــیقی  ــا موس ــی ب ــعار را به خوب ــن اش ــا ای ــده ت ــق ش ــران موف ــو ته رادی
ــام آهنگ هــای آلبــوم 88 چنیــن اســت: »بهــار«،  راک همــاوا کنــد. ن
»اشــتباه«، »همیشــه«، »تمــوم چیزهــا«، »گالیــه«، »صبر کن«، »عاشــقانه«، 

ــا«. ــالت« و »خواب نم ــی«، »تعطی ــو نمی دون »ت

جملــه  از  چیزهــا«  »تمــوم  و  »بهــار«  »عاشــقانه«،  آهنگ هــای 
ــن مجموعــه هســتند. در آهنــگ »عاشــقانه«  ــر ای تک آهنگ هــای برت
ــار  ــده گیت ــرای زن ــه اج ــر پای ــاده ب ــی س ــیقی آرام، تنظیم ــه موس ک
ــی  ــی همخوان ــی عظیم ــا عل ــاری« ب ــه انص ــتیک دارد، »ریحان آکوس
می کنــد. ایــن قطعــه از قطعــات بســیار شــنیدنی و جــذاب ایــن آلبــوم 
اســت. آهنگ هــای »بهــار« و »تمــوم چیزهــا« در کنــار قطعــات دیگــر 
ــد و  ــا نوســانات ملودیــک تن ــوم از ســاختاری ســخت آواتر ب ایــن آلب
ــد. ــم شــده اند کــه آوای وجــدآوری را ایجــاد کرده ان محــرک تنظی

ــخصی  ــی ش ــات زندگ ــا روای ــوم، عمدت ــن آلب ــای ای ــوای ترانه ه محت
علــی عظیمــی بــا ترکیبــی ســاده و امروزیســت. از احساســات عاشــقانه 
ــی روال کار و  ــی و پوچ ــا روزمرگ ــه ت ــه گرفت ــرخورده نوجوانان و س
ــوان  ــو تهــران می ت زندگــی، مفاهیمــی هســتند کــه در موســیقی رادی
شــنید. موضوعاتــی کــه هــر انســان شهرنشــین امــروزی بــا آنهــا دســت 
ــی  ــه ای متک ــوم 88 مجموع ــال آلب ــن ح ــا ای ــد. ب ــرم می کن ــه ن و پنج
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ــه  ــه موســیقی اســت و قالــب موســیقایی و ترکیبــات آوایــی آن وزن ب
ــراز و  ــوم پرف ــن آلب ــیقی ای ــوا دارد. موس ــه محت ــبت ب ــنگین تری نس س
نشــیب اســت و همیــن موضــوع موســیقی رادیــو تهــران را در آلبــوم 

88 شــنیدنی کــرده اســت. 

قطعه هــای آلبــوم فقــط بــر اســاس ردیف هــا و ترکیب بندی هــای 
ــم نشــده اند، بلکــه  راک در شــکلی به هــم پیوســته و یکنواخــت تنظی
ــار  ــذاب در کن ــای ج ــرک و ملودی ه ــک مح ــای ریتمی ــا ترکیب ه ب
چرخــش موضوعــات مختلــف ترانه هــا آلبومــی جــذاب و مردم پســند 
خلــق کــرده اســت. از ویژگی هــای مهــم ایــن آلبــوم احســاس اجــرای 
ــی  ــد. برخ ــان می بخش ــا ج ــه ترانه ه ــن ب ــه همی ــت ک ــده در آن اس زن
معتقدنــد کــه کار رادیــو تهــران متاثــر و حتــی بــه لحــاظ موســیقی و 

محتــوا متاثــر از آلبــوم مــرداد 85 گــروه ســرخس اســت. 

اوهام، اند راک

ــروری  ــط م ــس فق ــت21. پ ــن اس ــدی م ــاب بع ــوع کت ــام، موض اوه
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 الزم است درباره سابقه راک در ایران چیزی به عنوان مقدمه 
بنویسم. ناشر پرسید مقدمه چقدر می شود گفتم ۲۰۰ صفحه، گفت خوب چرا خودش را کتاب 

مستقلی منی کنی؟ فعال که رسیدیم به همین جا و کم کم دارد به صفحه ۶۰۰ می رسد و پس از این 
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ســاده بــر کار گــروه اوهــام و شــهرام شــعرباف می کنیــم. گــروه 
اوهــام جدی تریــن 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. 
ــکیل  ــور تش ــاص کش ــی خ ــرایط سیاس ــال 1378 در ش ــروه در س گ
شــد، شــهرام شــعرباف لجوج تریــن و جدی تریــن عضــو گــروه 
اصــرار عجیبــی داشــت کــه بــا همــه موانعــی کــه رو در رویــش بــود 
ــعر  ــود. او از ش ــب ب ــم عجی ــی و ه ــم طبیع ــه ه ــی ک ــد. موانع بجنگ
حافــظ بــرای ترانه هــای راک اســتفاده کــرد و متهــم شــد شــعر حافــظ 
را آلــوده کــرده اســت. شــعر حافــظ کــه بــا همــه گونه هــای موســیقی 
ایرانــی خوانــده شــده، از موســیقی ســنتی تــا موســیقی کالســیک، تــا 
پــاپ، تــا جــاز، تــا کوچــه بــازاری و هــر چــه فکــرش را بکنیــد، تنهــا 
ــرای رپ و هیپ هــاپ  شــکلی کــه ندیــدم از حافــظ اســتفاده شــود ب
اســت. شــهرام شــعرباف از حافــظ بــرای راک اســتفاده کــرد. تنهــا هم 
ایــن کار را نکــرد، بلکــه بــا شــاهرخ ایزدخــواه و بابــک ریاحی پــور، 
اعضــای دیگــر گروهــش، ایــن کار را کــرد. آلبــوم اولشــان بــا 
ــت. وزارت  ــه وزارت ارشــاد رف ــرت ب ــال حي ــه نه ــال حافظان ــام کام ن
ارشــاد ابتــدا مجــوز نــداد. البتــه تــا انتهــا هــم مجــوز نــداد، ولــی بعــد 
ــودش  ــع خ ــر مواض ــدت ب ــعرباف به ش ــی ش ــخ های منف ــن پاس از اولی

کتاب تازه قرار است کتاب نامجو و کیوسک و اوهام را کار کنم
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ــدادن مجــوز مصــر کــرد  ــر ن ــب ارشــاد را ب ــاق عجی ــک اتف ــد. ی مان
ــام  ــت از اوه ــه در حمای ــد ک ــی بودن ــیار فراوان ــای بس و آن گروه ه
از ارشــاد می خواســتند مجــوز آلبــوم را بدهــد. آنهــا جــز اینکــه 
موســیقی راک را بــرای شــعر حافــظ غربــی می دانســتند و اصــال هــم 
ــی را  ــاپ و کالســیک غرب ــرا موســیقی پ ــه چ ــد ک ــح نمی دادن توضی
ــد،  ــوان خوان ــی را نمی ت ــی راک غرب ــد، ول ــظ خوان ــا حاف ــوان ب می ت
ــا  ــو فالــش اســت. خــوب، شــما هــم باشــید ب ــد صــدای ت ــه او گفتن ب
شــنیدن ایــن حــرف عصبــی می شــوید. شــهرام شــعرباف مدتــی دچــار 
ــم  ــید و ه ــی نرس ــه جای ــش ها ب ــره کوش ــد. باالخ ــی ش ــران روح بح
ــواب  ــده بی ج ــرای زن ــت اج ــم درخواس ــوم و ه ــوز آلب ــت مج دریاف
مانــد. باالخــره اوهــام همــه آلبــوم را گذاشــت روی پایــگاه اینترنتــی 
اختصاصــی گــروه تــا همــه از آن اســتفاده کننــد. کلیســای ارتودوکس 
ــه صــورت کامــل  تهــران هــم موافقــت کــرد کــه گــروه در کلیســا ب
موســیقی اش را در ســال 1380 اجــرا کنــد. گــروه بــه کارش ادامــه داد 
ــظ عشــق اســت« و »راه عشــق« در  و در ســال 1381 دو آهنــگ »حاف

ــوم حافــظ عاشــق اجــرا شــد.  ــرای آلب ــز ســال 1381 ب پائی

ــی اختصاصــی گــروه  ــگاه اینترنت ــام در پای ــوم اوه ــی آلب انتشــار مجان
باعــث شــد جمــع عظیمــی بــه مخاطبــان جــدی و هــوادار گــروه تبدیل 
شــوند. اوهــام در مدتــی کوتــاه در نــوروز ســال 1382 محبوب تریــن 
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ــزده هــزار نفــر در یــک هفتــه موســیقی  گــروه راک ایرانــی شــد. پان
را داونلــود کردنــد. در همیــن حــال بابــک و شــاهرخ از گــروه جــدا 
شــدند و شــهرام شــعرباف تنهــا ماند. شــاهرخ مشــکالت جدی داشــت 
و بابــک ریاحــِی حرفــه ای از لجاجــت شــعرباف ناراحــت بــود. خــب! 
ــم.  ــده را عــوض کنی اگــر صدایــش فالــش اســت کــه هســت، خوانن
شــهرام شــعرباف یکــی دو بــار بــه کانــادا رفــت، بــرود یــا بمانــد؟ بــه 
نظــر می آمــد همــان انتشــار موســیقی و گــوش کردنــش توســط دههــا 
هــزار مخاطــب ریشــه های 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 نمی توانســت 
آن را از میــان ببــرد. مخاطبــان و نــوع موســیقی اوهــام در ایــران بودنــد 
ــه  ــا ب ــد. آنه ــدا بیافت ــودش ج ــان خ ــت از مخاطب ــروه نمی توانس و گ
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 
ــمالی در  ــکای ش ــا و آمری ــرای اروپ ــادا ب ــگ در کان ــرکت بم آهن ش
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ســال 1384 منتشــر 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 
ــنواره  ــر در جش ــروه دیگ ــار ده گ ــام در کن ــد اوه ــی بع ــت. مدت گرف
ــرد.  ــرکت ک ــد ش ــدام هلن ــی در زن ــیقی ایران ــانی موس ــان کهکش می
آنچــه اتفــاق افتــاده بــود ایــن بــود کــه اوهــام کم کــم تولیــد و اجــرا 
ــنیدند.  ــا را می ش ــه ه ــران برنام ــش در ای ــان فراوان ــرد و مخاطب می ک
از همــه گروه هــای راک کار می کــرد کــه  بیــش  شــاید اوهــام 
ــه  ــی ب ــوان گــروه زیرزمین ــه عن ــات خودشــان را ب می خواســتند تجربی
معنــای دقیــق آن انجــام دهنــد، و از طریــق پایــگاه اینترنتــی مجازیــش 
می توانســت رابطــه زنــده و دائمــی بــا هوادارانــش داشــته باشــد. 
اوهــام کــه در مــدت ده ســال فقــط چهــار آلبــوم منتشــر کــرده اســت، 
ــت.  ــی اس ــیقی راک فارس ــای موس ــن گروه ه ــوز از پرمخاطب تری هن
آخریــن کنســرت اوهــام در مــاه شــهریور ســال 1391 در تهــران بعــد 

از 13 ســال 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 بپــردازم22 امــا بــه طــور مختصــر 
و ســاده می کوشــم تــا در همیــن کتــاب نیــز بــه پدیــده نامجــو اشــاره 

کنــم. 

محســن نامجــو از مهم تریــن اتفاقــات موســیقی معاصــر ایــران اســت. 
ــاید  ــرد، ش ــر می ب ــه س ــالگیش ب ــل س ــا چه ــی ت ــنین س ــه در س او ک
اثرگذارتریــن موســیقیدان ایرانــی اســت کــه از طریــق کار تجربــی و 
بــه معنــای دقیــق زیرزمینــی، به طــور دائمــی در مکاشــفه برای ســاختن 
ــزان  ــم می ــی اســت. گاه گمــان می کن ــازه در موســیقی ایران ــی ت اتفاق
ــا موســیقی غربــی  نوآوری هــای او در موســیقی ایرانــی و تلفیــق آن ب
ــیقیدانان  ــه موس ــه هم ــت ک ــدازه کاری اس ــه ان ــوص راک، ب و بخص

دیگــر ایرانــی انجــام داده انــد. 

ــه  ــی داد ک ــه رخ م ــک نابغ ــرای ی ــد ب ــه بای ــی ک ــه اتفاقات ــا هم تقریب
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 دیوانگی هایشــان 
برخــوردار اســت. در محیــط موســیقی تربــت جــام کــه در هــر 
ــی  ــق زندگ ــل ح ــی و اه ــه صوف ــل دو س ــش حداق ــر خاک ــد مت چن
ــا موســیقی آشــنا  ــی ب ــزرگ شــده اســت. در همــان جوان ــد ب کرده ان

۲۲  . همان.
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ــرده  ــان می ک ــه گم ــی ک ــدوار و معصوم ــود امی ــک موج ــده و ی ش
عاشــق جدیــدی بــرای خــدا یافتــه او را بــا قــرآن آشــنا کــرده اســت. 
ــای آوازی  ــه و ردیف ه ــنتی پرداخت ــی س ــه ردیف خوان ــتاد ب ــزد اس ن
موســیقی ایرانــی را فراگرفتــه تــا بعدهــا همــه آن را ضایــع کنــد و بــه 
گنــد بکشــد. آن گاه در کمــال بالهــت بــه راهنمایی هــای کســانی کــه 
فکــر می کردنــد رفتــن بــه دانشــکده هنرهــای دراماتیــک از او هنرمنــد 
ــوال  ــه اص ــت ک ــه اس ــا دریافت ــه و در آنج ــگاه رفت ــه دانش ــازد ب می س
ــه هنرهــای دراماتیــک نــدارد.  کاری کــه می خواهــد بکنــد، ربطــی ب
پــس دانشــکده را تغییــر داد و بــه دانشــکده موســیقی رفــت. تردیــدی 
ــال  ــه اص ــت ک ــده اس ــه ش ــیقی متوج ــکده موس ــه در دانش ــت ک نیس
آموختــن موســیقی کار دانشــکده نیســت و فقــط یــک احمــق ممکــن 
ــه  ــود، ب ــیقی ش ــکده موس ــدن وارد دانش ــیقیدان ش ــرای موس ــت ب اس
همیــن دلیــل قبــل از اینکــه توســط دیگــران بــه حماقــت متهم شــود، از 
ایــن دانشــکده بیــرون می آیــد و رفتنــش از دانشــکده را اعتراضــی بــه 
شــیوه های ضدخالقیــت آموزشــی می دانــد و اینکــه بایــد از خــودش 
بیامــوزد. بی تردیــد کوشــش محســن نامجــو را تاریــخ موســیقی راک 
ایــران ارج خواهــد نهــاد. او در مرحلــه ای عالی تــر از فرهــاد، فریــدون 
ــن سلماســی و بســیاری دیگــر  ــرام امی ــی، به فروغــی، کــورش یغمای
از موســیقیدانان ایرانــی اســت کــه حداقــل وارد دانشــگاه شــد و بعــد 
فهمیــد کــه در دانشــکده نمی شــود موســیقیدان شــد. فرهــاد در ســال 
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ــا  ــتان درس را ره ــر دبیرس ــال آخ ــی در س ــدون فروغ ــم و فری یازده
ــزرگ راک جهــان  ــا جــز اغلــب موســیقیدانان ب ــد. تقریب کــرده بودن
ــل  ــا جامعه شناســی تحصی ــا معمــاری ی کــه در رشــته های مهندســی ی
ــا  ــه ب ــدارد ک ــود ن ــی وج ــیقیدان مهم ــچ موس ــا هی ــد، تقریب کرده ان
ــا  ــد ی ــه باش ــرون نرفت ــگاه بی ــا از دانش ــیقی ی ــته موس ــل در رش تحصی
ــه هــر حــال  ــداده باشــد. ب ــه موســیقی از دســت ن همــه عالقــه اش را ب
ــزد  ــوزش ن ــه آم ــع از دانشــگاه خــارج شــد و ب محســن نامجــو به موق
خــودش پرداخــت. در جشــنواره موســیقی زیــر زمینــی تهــران اونیــو 
ــت  ــو« دریاف ــو بگ ــرای »بگ ــرای اج ــزه دوم را ب ــرد و جای ــرکت ک ش
کــرد. مدتــی بــه همــکاری بــا گروه هــای زیرزمینــی دیگــر پرداخــت. 
ــه وارش تحــت  ــش و اعــالم نظــرات دیوان ــا بازکــردن دهان کم کــم ب
فشــار محیــط موســیقی ســنتی قــرار گرفــت. برخــی معتقد بودنــد که او 
یــک آنارشیســت دیوانــه جــوان خودنماســت و بــه زودی با مشــکالتی 
ــش  ــت از کارهای ــود دس ــور می ش ــد مجب ــش می آی ــش پی ــه برای ک
ــه ایــن ســادگی نبــود. متاســفانه محســن نامجــو  ــردارد، امــا مســئله ب ب
هــر روز بــر کشــفیات خــودش اســتوارتر می شــد و بدبختــی ایــن بــود 
کــه عــده ای هــم حرف هایــش را تکــرار می کردنــد. بــه همــکاری بــا 
گروه هــای موســیقی تلفیقــی مثــل گــروه مــاد و پرســاووس پرداخــت 
و مجموعــه ای 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، می خواهیــد 
ــرون  ــار بی ــوی غ ــا از ت ــت، ی ــی اس ــن« ایران ــاب دیل ــک »ب ــد ی بگویی
آمــده و صــدای انســان های اولیــه را می دهــد، یــا مســافر خــط 
تربــت جــام- اســتنفورد اســت یــا بــا حنجــره اش صداهــای عجیــب و 
ــن  ــه شــما اولی ــن اســت کــه هســت. ن غریــب می دهــد. باالخــره همی
کســی هســتید کــه بــا یــک نــوآور برخــورد می کنیــد و از ایــن جــور 
ــه او  ــما ب ــه ش ــت دارد ک ــرای او اهمی ــه ب ــد و ن ــه او می زنی ــا ب اتهام ه
چــه می گوییــد. خیلــی اوقــات اصــال نمی شــنود چــه می گوییــد. 
بلــه، او یــک نــوآور اســت. مثــل همــه آدم هــای 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 می گویــد کــه فــالن جایــش را بایــد تغییــر 
ــف  ــن ردی ــا، اصــال طــرف در ای ــه خیلی ه داد. خــوب برمی خــورد ب
موســیقی یــک ذره ایــن طــرف و آن طــرف نمــی رود و گام هایــش را 
یــک ســانت کوتــاه و بلنــد نمی کنــد، حــاال تــو می گویــی فــالن گام 
را حــذف کــن. اصــراری نیســت کــه بگوییــم کارش موســیقی راک 
اســت، اصــال نباشــد. ســنتی اســت، باشــد. راســتش تلفیقــی اســت از 
ــرا  ــد. م ــی می خوان ــه محل ــم ک ــی ه ــنتی و جاهای ــوز و س راک و بل
ــه  ــه البت ــا آن شــیوه های فکریــش و ن ــدازد ب ــاد مرســدس سوســا مین ی
ــی اســت و حــاال چــه  ــک آنارشیســت جوان ــش. جوان ادا و اطوارهای
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اصــراری داریــم کــه بزنیــم فکــش را پیــاده کنیــم؟ 

البتــه آدم نســبت بــه برخــوردی کــه بــا کلمــه دارد حــرص می خــورد. 
ــا کلمــه  ــا کلمــه می کنــد کــه رضــا عابدینــی ب همــان برخــوردی را ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــی از کلم ــد. یعن ــورد می کن ــت برخ ــوان گرافیس ــه عن ب
ــد؟ گرافیســت  ــه صــدا. چــه انتظــاری داری ــد ن شــکل اســتفاده می کن
کــه صــدا نمی شــنود. بــرای او کلمــه شــکل اســت، مثــل شــکل میــز 
یــا کلیــد، بــرای نامجــو هــم کلمــه صداســت. بــرای همیــن اســت کــه 
ــده و  ــن ادا و اطوارهــا را در مــی آورد، آن عــدد ب ــام ده« ای در »دیازپ
عــدد دادن کــه خــودش جــز فــرم، یــک محتواســت. همیــن می شــود 
کــه یــک آدم ایــن جــوری کلماتــش تــوی مغــزش قاطــی می شــود. 
ــوا  ــه صــدا و ن ــل ب ــو، عــارف عجــق وجقــی، را تبدی ــو کوئیل از پائول
می کنــد تــا کلمــات نــزار قبانــی کــه بیچــاره ماجده الرومــی ایــن همــه 
حفظشــان کــرد. از ســوره »تکویــر« خواندنــش تــا جایــی کــه حافــظ 
ــای  ــا ترانه ه ــووی ت ــد ب ــعر دیوی ــدن ش ــد. از خوان ــعدی می خوان و س
ــی خراســانی  ــه و اشــعار محل ــازاری و اصطالح هــای احمقان کوچــه ب
بــا گویــش شــدید محلــی، نــه یــک کلمــه کــم، نــه یــک کلمــه زیــاد. 
ــت  ــت، درس ــر داده اس ــی را تغیی ــی فارس ــو آوازخوان ــن نامج محس
برخــالف فرهــاد کــه کلمــات را از هــم جــدا می کنــد، او کلمــات را 
ــه تاریخــی  ــدن از یــک فاصل ــا گذران ــزد، کلمــات را ب ــه هــم می ری ب
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همنشــین و بــا جــدا ســاختن کلمــه از معنــا آن را بــه آوا تبدیــل می کند 
ــا  ــات کالســیک باشــد و ب ــر کســی کــه عاشــق ادبی و کــور شــود ه

مشــت تــوی دهــان محســن نامجــوی آنارشیســت نزنــد. 

ــود  ــه اول خ ــه در وهل ــز اینک ــو ج ــن نامج ــیقی محس ــرم موس ــه نظ ب
ــت  ــت، ماهی ــرده اس ــیقی ک ــت موس ــک آل ــه ی ــل ب ــره را تبدی حنج
ــان  ــه انس ــگار ک ــه و ان ــاز را از آن گرفت ــده س ــف ش ــت تعری و هوی
ــی از آن  ــک صداهای ــد و ی ــی کن ــدا م ــک ســیتار پی ــازه ی ــه ای ت اولی
ــا  ــت آن. از اینه ــا ماهی ــدارد ب ــچ ربطــی ن ــی آورد کــه شــاید هی در م
ــرت  ــد. کنس ــازی می مان ــه ب ــم ب ــرای او برای ــیوه های اج ــته ش گذش
ــا  ــه از فض ــیقی ک ــک موس ــت. ی ــلم اس ــاهکار مس ــک ش ــی او ی الک
ــعر  ــگاری در ش ــچ ان ــه هی ــا ب ــگاری در معن ــود. هیچ ان ــاخته می ش س
ــان،  ــا صــدای مخاطب ــدل و موســیقی در خــالء ســاخته مــی شــود. ب ب
ــز در کار  ــاید طن ــی. ش ــوازی و بدیهه خوان ــی و بدیهه ن ــا بدیهه گوی ب
ــت.  ــرم اس ــیوه و ف ــز در ش ــت؛ طن ــو از عمیق ترین هاس ــن نامج محس

موســیقی او اعتــراض اســت. گاه اعتراضــی اســت کــه رنــگ سیاســت 
دارد، گاه اعتراضــی اســت بــا همــان رنــدی حافــظ و حافظانــه دیــدن 
ــه  ــت ب ــی اس ــه اعتراض ــر از هم ــد و مهم ت ــران می کن ــان. گاه وی جه
ــودش. در  ــت خ ــه موقعی ــر از هم ــان و مهم ت ــی در جه ــت آدم موقعی
»جبــر جغرافیایــی« بســیار زیبــا گفتــه و زیــاد تکــرارش کــرده اســت. 
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معتــرض جغرافیاســت، معتــرض فــرم اســت کــه دســت و پایــش 
را می بننــد، معتــرض اخالقیاتــی اســت کــه مانــع حــرف زدنــش 
می شــود، همــه جــور اعتــراض در کارش هســت و گاه هــم اعتــراض 
بــه اعتــراض. بــه نظــر می رســد مصیبــت تلخــی از دســت او می کشــند 
اســتادان موســیقی. تقریبــا مجبورنــد بــا ســکوت برگــزار کننــد و شــاید 
ــرد.  ــود ک ــری نمی ش ــچ کار دیگ ــد، گاه هی ــش را بکنن آرزوی مرگ

ــا همــان آلبــوم ترنــج در ســال 2007 معــروف شــد،  محســن نامجــو ب
چنان کــه پرشــنونده ترین موســیقی ایرانــی بــود. »جبــر جغرافیایــی« را 
در ســال 2008 منتشــر 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 2009 و بوســه هاى بيهــوده را در 2011 منتشــر کــرد. 
ــوم  ــن کارش، در ســال 2012 منتشــر شــده اســت و آلب الكــى، آخری
ــه زودی منتشــر می شــود. او  ــام ليــدى تهرانــى ب ــا ن بعدیــش احتمــاال ب
مــدام درگیــر اتفاقاتــی اســت کــه ترانه هایــش بــه وجــود می آورنــد. 
ــه  ــان ب ــبز معترض ــش س ــا جنب ــش ب ــت و همراهی ــورش در سیاس حض
ــید  ــا کوش ــاند، ام ــت کش ــه سیاس ــی در 2008 او را ب ــب انتخابات تقل
فاصلــه اش 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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ــا فقیــه را می تواننــد تــا خــود خــدا بکشــانند.  ب

ــه اســت و  محســن نامجــو در ده ســالی کــه موســیقی را جــدی گرفت
ــات  ــف اتفاق ــال کش ــم در ح ــد، دائ ــاد می خوان ــه زی ــالی ک ــش س ش
ــا برخــی  ــه نظــرم ممکــن اســت راک ی ــد اســت. موســیقی اش ب جدی
کارهایــش راک باشــد، ولــی کارهایــش مهم تــر از آن اســت کــه در 
نوعــی موســیقی تعریــف شــود. بهنــام اوحــدی دربــاره او گفتــه اســت: 
»محســن نامجــو خواننــده ای 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 پدیــده ای شــگفت 
انگیــز و درخشــان در تاریــخ موســیقی معاصــر ایــران دانســته اند. 
ــران،  ــنتی ای ــیقی س ــعر و موس ــک ش ــای خش ــتن چهارچوب ه شکس
ــن پاسداشــت ســنت انجــام  ــن کاری اســت کــه نامجــو در عی کمتری
ــش  ــه آفرین ــاز رو ب ــان آغ ــو از هم ــن نامج ــد. محس ــی ده داده و م
ســبک و ســویه ای نویــن، برآمــده از تلفیــق موســیقی ســنتی بــا جــاز/ 
راک، بــر پایــه شــناخت خود از موســیقی روز جهان و موســیقی ســنتی 
ایــران آورد. گــر چــه نوآوری هــای نامجــو در پهنــه موســیقی اصیــل 
ــده  ــث ش ــنتی را باع ــیقی س ــزرگان موس ــیاری از ب ــم بس ــی، خش ایران
ــرای  ــته و راه را ب ــنتی را شکس ــای س ــته نواه ــره بس ــا او دای ــت، ام اس
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ــای  ــا نواه ــی ب ــن گوشــه های گوناگــون موســیقی ایران ــم آمیخت دره
ــدان،  ــیاری از منتق ــت. بس ــم آورده اس ــان فراه ــیقی جه ــان موس نوبنی
انتشــار آلبــوم ترنــج را نقطــه عطفــی در تاریــخ موســیقی ایــران زمیــن 

ــد.«23 ــمار می آورن ــه ش ب

نامجــو تلفیــق را »اپیدمــی زمانــه » برمی شــمرد و میفزایــد: »تلفیــق 
ــه،  ــرای نمون ــه ب ــزار ک ــق اب ــت تلفی ــه دارد: نخس ــیقیایی دو گون موس
ــی نیســت،  ــده نوین ــر ســه تار اســت کــه پدی ــار در براب ــرار دادن گیت ق
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 

ــه گام بلــوز برســیم.«24 ــا ب حــذف شــود ت

گروه کیوسك و آرش سبحانی

آرش ســبحانی همــه کاره گــروه کیوســک و نوازنــده گیتــار و 
ــای  ــن گروه ه ــی از فعال تری ــاز آن، یک ــاعر و آهنگس ــده و ش خوانن
ــه  ــال های ده ــن س ــک را در اولی ــی کیوس ــران یعن ــیقی راک ای موس
1380 شــکل 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 
aspx.۷۱-http://www.citizen۷online.blogfa.com/post

۲۴  . ر.ک: ویکی پدیا، ذیل عنوان «محسن نامجو».
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تورهــای مختلــف پرداختــه اســت. او مثــل بســیاری از بچه هایــی کــه 
در عصــر اصالحــات بــه تولیــد هنــری پرداختنــد، از همــان آغــاز در 
ــگاه  ــرد و ن ــتفاده ک ــی را اس ــی و اجتماع ــن سیاس ــش مضامی ترانه های
ــیقی  ــای موس ــان گروه ه ــگاه در می ــن ن ــاید نزدیک تری ــاص او ش خ
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 
ــد از آن در گــروه راز  ــار 2 کار می کــرد و بع ــا گــروه تات ــاز ب در آغ
ــوم  ــود، آلب ــران ب ــل ای ــیقی در داخ ــم موس ــات مه ــه از اتفاق ــب ک ش
ــا  ــت و ب ــاز اس ــت و آهنگس ــرون داد. آرش گیتاریس ــی را بی دار قال
ــروه  ــر«25 در گ ــارک نافل ــاد »م ــنونده را ی ــه ش ــد ک ــی می خوان صدای
ــروه  ــا گ ــر کار ب ــالوه ب ــران ع ــدازد. آرش در ای ــتریت مین ــر اس دای
ــا افــرادی ماننــد هومــن جاویــد،  ــا گــروه »آور«، میــرا و ب راز شــب، ب
رامیــن بهنــا و مرحــوم محمــد نــوری همــکاری کــرد و مثــل بســیاری 
ــت. او  ــم هس ــارش ه ــده آث ــد کنن ــودش تولی ــر خ ــدان دیگ از هنرمن
ــژاد  ــس از انتخــاب احمــدی ن ــک روز پ در ســال 1384 و درســت ی
بــه عنــوان رئیــس جمهــور، مثــل خیلــی از هنرمنــدان دیگــر نتوانســت 
در ایــران بــه کارش ادامــه دهــد و بــه آمریــکا، سانفرانسیســکو، رفــت 
ــه وجــود  ــار کار حرفه ایــش، گــروه کیوســک را ب و در آنجــا در کن

Mark Knopfler . ۲۵
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آورد. یــک آدم معمولــی، اولیــن آلبــوم کیوســک، محتــوای ذهنــی و 
هنــری او را بــه موســیقی نشــان می دهــد. کیوســک بعــد از یــک آدم 
معمولــی آلبــوم  عشــق ســرعت )2007( را منتشــر کــرد. آلبومــی کــه 
مضمونــش کمــی گســترده تر از آلبــوم اول او بــود. آلبــوم بــاغ وحــش 
ــومین  ــی دارد، س ــده جهان ــالح دهک ــه اصط ــه ای ب ــه کنای ــی ک جهان
آلبــوم کیوســک بــود و ســه تقطیــره، چهارمیــن آلبــوم گــروه، تصویــر 
یــک بغلــی کــه احتمــاال فقــط محتوایــی ماننــد ودکا می توانــد داشــته 
ــف  ــای مختل ــک در توره ــد. کیوس ــر ش ــال 2010 منتش ــد، در س باش
ــالوه  ــت و ع ــرده اس ــرا ک ــی را اج ــرت های مختلف ــال کنس ــه ح ــا ب ت
بــر ایرانیــان، مخاطبانــی نیــز در سراســر جهــان دارد. بعضــی کارهــای 
ــی  ــد »بی تربیــت« کــه بدعتــی در شــیوه آوازخوان آرش ســبحانی مانن
خواننــده راک روی صحنــه بــود، بــه طــور خــاص مــورد توجــه 

ــرار گرفــت. ــان کیوســک ق مخاطب

ــای موســیقی  ــه یکــی از بچه ه ــه خان ــاز شــد و ب ــار کــه در ب ــن ب اولی
ــبحانی را  ــود، آرش س ــال 1382 ب ــم س ــر می کن ــم، فک ــران رفت در ته
آنجــا دیــدم. آن روزهــا بــه ســرم زده بــود کــه روی موســیقی راک و 
بخصــوص ترانه ســرایی 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 حرف هــا. امــا آرش ســبحانی بــا تنبلــی میانــه نداشــت 
ــه کار  ــت ک ــیه اس ــم حاش ــر کار و ک ــیار پ ــای بس ــدارد، از بچه ه و ن
ــه  ــبختانه هم ــت و خوش ــه اس ــدی گرفت ــیار ج ــیقی را بس ــد موس تولی
ــده ای  ــرا کنن ــز اج ــه نی ــد. آرش روی صحن ــم می شناس ــز آن را ه چی
بســیار جــذاب اســت، بســیار معمولــی لبــاس می پوشــد، موهایــش را 
ــت  ــد اس ــد، بل ــاه می کن ــر کوت ــرکت های کامپیوت ــدان ش ــل کارمن مث
بــا گــروه و اعضــای گــروه موســیقی مــراوده داشــته باشــد و بــا آنهــا 
ــد  ــرف بزن ــردم ح ــا م ــه ب ــه دو تران ــت در فاصل ــد اس ــد. بل ــازی کن ب
ــا  ــی ب ــه همراه ــالن را ب ــران در س ــد حاض ــه بای ــه چگون ــد ک و می دان
ــی  ــات سیاس ــه التهاب ــبت ب ــبحانی، نس ــد. آرش س ــب کن ــروه ترغی گ
کشــور حســاس اســت و ترانه هایــش بــا وقایــع سیاســی و جریان هــای 
ــاروارد،  ــگاه های ه ــا در دانش ــه دارد. او باره ــور رابط ــی کش اجتماع
برکلــی و اســتنفورد دربــاره کارهایــش حــرف زده و بــه دلیــل اینکــه 
ــت.  ــال اس ــز فع ــنفکری نی ــات روش ــت، در ارتباط ــع اس ــی مطل آدم
ــا  ــراه ب ــدازد. آرش هم ــداف« مین ــاب گل ــاد »ب ــرا ی ــد او م ــن دی از ای
گروهــی از هنرمنــدان و روشــنفکران، بنیــاد »ایــران نــدا«26 را پــس از 

۲۶  . بنیاد رسانه ای که در ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ با هدف راه اندازی یک شبکه ماهواره ای مردمی، 
مستقل، جتددخواه و ضد تبعیض اعالم 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.

ــای  ــا مایه ه ــرات« ب ــه مذاک ــام »نتیج ــا ن ــک ب ــوم کیوس ــن آلب آخری
شــدید سیاســی در ســال 2011 منتشــر 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 ارزش هــای فنــی و چــه در شــیوه اجــرای او و چــه 
در نماهنگ هــای او نشــان داده می شــود کــه اغلــب توســط مصطفــی 

هــروی ســاخته شــده اســت. 

ــود،  ــال ب ــا ســال 2011 فع آرش ســبحانی اگرچــه در کار موســیقی ت
ــی از  ــتری روی آورد، برخ ــی بیش ــای سیاس ــه فعالیت ه ــی ب ــا مدت ام
صاحبنظــران موســیقی معتقدنــد ایــن فعالیت هــا تــا حــدی او را از کار 
اصلیــش دور کــرده اســت. ســبحانی از نظر اجــرای برنامــه روی صحنه 
ــای  ــاره او حرف ه ــت. درب ــور اس ــدگان راک کش ــن خوانن از بهتری
زیــادی بــرای گفتــن دارم، ولــی تفصیــل ایــن حرف هــا را بــه کتــاب 
ــی کار آرش  ــه بررس ــاص ب ــور خ ــه ط ــه ب ــذارم ک ــك وامی گ كيوس

داریوش آشوری، مهران براتی، شهرنوش پارسی پور، مهدی جامی، رامین جهانبگلو، رضا دقتی، 
آرش سبحانی، رضا عالمه زاده، محبوبه عباسقلی زاده، کاظم علمداری، مسیح علی نژاد، مهرانگیز 
کار، نیک آهنگ کوثر، محسن نامجو و محمدرضا نیکفر. این جمع موفق به ایجاد شبکه یاد شده 

نشد.
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ــا  ــردازد. آرش ســبحانی یکــی دو ســالی ب ســبحانی و گروهــش می پ
ــث  ــه باع ــن برنام ــرد و ای ــکا کار ک ــدای آمری ــت« ص ــه »پارازی برنام
ــرای  ــدان ب ــاید چن ــه ش ــود ک ــی ش ــا و درگیری های ــد وارد تنش ه ش
ادامــه فعالیــت و کارش مفیــد نبــود. یــک گــروه بــه انــدازه کیوســک 
ــران داشــت،  ــش از یــک حــزب در سرنوشــت سیاســی ای ــری بی تاثی

ــد. ــل کن ــش تبدی ــن ترانه های ــه مت ــی را ب ــای سیاس ــود بیانیه ه الزم نب

گروه آبجیز

ــامل دو  ــی، ش ــع انگلیس ــا جم ــر ب ــای دو خواه ــه معن ــز ب ــروه آبجی گ
پــاپ/ راک و  تلفیقــی  ایرانــی اســت کــه از شــیوه های  خواهــر 
موســیقی رگــی در کارشــان اســتفاده می کننــد. اعضــای گــروه شــامل 
ملــودی صفــوی، صفــورا صفــوی، صوفــی صفــوی، رامیــن، اردالن، 
پهلــوان و جــوان هســتند. متــن همــه ترانه هــای دو آلبــوم اول آنهــا بــه 
ــوان شــاعر گــروه  ــه عن ــر، ب ــودی، خواهــر بزرگ ت فارســی اســت. مل
ــز روز 30  ــورا ســازنده آهنگ هــای گــروه اســت. گــروه آبجی و صف
ــه  ــد برنام ــران در هلن ــی ای ــیقی زیرزمین ــرت موس ــر 1385 در کنس مه
ــدگاه  ــوان از دی ــز را نمی ت ــروه آبجی ــد گ ــی مانن ــرد. گروه ــرا ک اج
ــا از  ــای داد27، ام ــاپ ج ــیقی پ ــدوده موس ــارج از مح ــیقایی خ موس

۲۷  . موسیقی گروه آبجیز را با برچسب پاپ/ راک، رگی و گاه پاپ گفته اند.
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ــی و  ــی جهان ــک نگاه ــوا بی ش ــی در محت ــای مفهوم ــة دیدگاه ه زاوی
امروزی تــر را در موســیقی خــود می پرورانــد. بــا توجــه بــه ترکیب هــا 
ــانگر  ــه نش ــران ک ــر ای ــاپ معاص ــیقی پ ــج در موس ــای رای و قالب ه
بخشــی از فرهنــگ امــروز ایرانیــان هســتند و ایــن روزهــا نســبت بــه 30 
ــوان  ــده اند، می ت ــکیل ش ــر تش ــی متنوع ت ــته از پدیده های ــال گذش س
ــد  ــی مانن ــار گروه های ــز در کن ــروه آبجی ــرای گ ــژه ای ب ــگاه وی جای
ــی محســن نامجــو و 127 یافــت.  کیوســک، نبــض، ســرخس، و حت

ــه  ــوی ک ــودی صف ــوی و مل ــورا صف ــر از صف ــه غی ــز ب ــروه آبجی گ
نمــای بیرونــی و چهــره گــروه را نمایندگــی می کننــد، همــکاری 
ــه نام هــای  ــی اســت ب ــی و ایران ــر ایران مجموعــه ای موســیقی پرداز غی
َــری29  ــار بیــس(، یوهــان موب ــده گیت ــد ُهفــگارد28 )اردالن/ نوازن اِرالن
ــوان/  ــوورگا30 )پهل ــو م ــتیک(، پاول ــار آکوس ــده گیت ــوان/ نوازن )ج
ــه31  ــن ُکچران ــکِرچ(، ُربی ــک اِس ــورد و تکنی ــن، کیب ــده پرکاش نوازن
ــی  ــزی آوای ــن و برنامه ری ــورد، پرکاش ــز، کیب ــده درام ــن/ نوازن )رامی
ــردار و ارتباطــات  ــی، صداب ــار برق ــوی )گیت ــی صف ــال( و صوف دیجیت

ــروه(.  گ

Erland Hoffgard . ۲۸
Johan Moberg . ۲۹

Paulo Murga . ۳۰
Robin Cochrane . ۳۱



478

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــوم دوم خــود وارد مســیری دیگــر شــد  ــا انتشــار آلب ــز ب گــروه آبجی
ــی  ــد؛ حرف های ــر می زن ــی دیگ ــود حرف ــی خ ــای فارس و در ترانه ه
ــر اســترس جامعــه مصرفــی  ــازه در وصــف زندگــی هیجــان زده و پ ت
و مــدرن. بیــان بی هویتــی و بیگانگــی انســان معاصــر در دهکــده 
ــراز می شــوند.  ــوی اب ــورا صف ــا صــدای صف ــی کــه ب ــی جهان دیجیتال
صدایــی کــه بی شــک نظیــرش در موســیقی پــاپ ایــران وجــود نــدارد. 
صــدای او بســیار رســا، محکــم و بیــان او تــا حــدی نمایشــی اســت و 
ــبک  ــت س ــه تمامی ــد ک ــر می کن ــا تغیی ــوع آهنگ ه ــه موض ــبت ب نس
ــاوت و  ــی متف ــاپ زن ایران ــدگان پ ــان خوانن ــی او را در می خوانندگ
ــدی  ــوی نق ــودی صف ــه مل ــگاه زنان ــت. ن ــرده اس ــرد ک ــه ف ــر ب منحص
ــگاه یــک مهاجــر  ــان ن ــر انســان معاصــر و همیشــه مهاجــر اســت. بی ب
ــا  ــت خــود را ب ــم آمریکاســت. او هوی ــی مقی ــی- اروپای ــک ایران و ی
ــش را در  ــگ ایرانی ــه خــود و فرهن ــد و ب ــد می کن ــی نق نگاهــی جهان
ــروزی می نگــرد  ــه ام ــا نگاهــی نوگــرا و فردگرایان فلســفه هســتی و ب
ــرا  ــد زی ــی می نویس ــه فارس ــتر ب ــد. او بیش ــف می کن ــا تعری ــرای م و ب
بــه فرهنــگ و زبــان فارســی کمــاکان پایبنــد اســت امــا رســالت خــود 
را در نقــد و انتقــاد بــه آن فرهنــگ و آداب و رســوم رایــج می   دانــد. 

گوناگونــی در ترکیــب ریتمیــک و ملودیــک قطعــات نشــانه علــم و 
ــوان آهنگســاز گــروه از ســبک های  ــه عن آگاهــی صفــورا صفــوی ب
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ــیقی  ــه موس ــت ک ــا و ریتم هاس ــق آواه ــش او در تلفی ــف و دان مختل
گــروه را ویژگــی جهانــی بخشــیده و در جریــان یکنواخــت موســیقی 

ــه وجــود آورده اســت.  پــاپ ایــران موجــی نویــن ب

ایــن گرایش هــا فقــط در ســاختار موســیقی آبجیــز اتفــاق نمیفتــد. بلکه 
ــه طــور روشــن شــنیده می شــود.  ــز ب ــای آن نی ــی ترانه ه ــان بیان در زب
ــتند  ــی هس ــوئدی زبان های ــی و س ــی، عرب ــپانیایی، انگلیس ــی، اس فارس

کــه در ترانه هــای آبجیــز اســتفاده شــده اســت. 

آخریــن آلبــوم آبجیز با مقدمــه ای کوتاه بــه زبان انگلیســی-آمریکایی 
شــروع می شــود 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 پیشــداوری ها و عــرب ســتیزی های 
رایــج روز در جهــان غــرب، به ویــژه آمریکاســت. بالفاصله بعــد از این 
مقدمــه کوتــاه، آهنــگ »وقتــی کــه« بــا انــرژی و ریتــم هیجان انگیــز و 
ــت  ــه درون ذهنی ــه ب ــد ِرگــی شــروع می شــود و شــنونده را بی وقف تن
ــه روایــت  ــن تران ــرد. ای پریشــان و تحــت فشــار یــک زن جــوان می ب
زندگــی پــر اســترس و پرحرکــت درون شــهری، بــا نگاهــی فمینیســتی 
ــه موقعیــت یــک زن امــروزی در جامعــه فردگــرای مــدرن جهانــی  ب
ــادآور آوای ســینت ســایزر/  اســت. آهنــگ »عیــب از مــن نیســت« ی
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پــاپ و دیســکوی دهــه 1980 در اروپــا و آمریــکا اســت؛ ترانــه ای بــا 
ــرد  ــر م ــدرت در براب ــه ق ــه زن را از زاوی ــتی ک ــای فمینیس دیدگاه ه

ــد. ــر می کن تصوی

ــاره  ــاره درب اگــر همــه آلبــوم اول گــروه آبجیــز مانیفســت هایی پاره پ
تضادهــای میــان دیدگاه هــای یــک زن مــدرن ایرانــی در برابــر 
ســنت ها و آداب و رســوم کهنــه ایرانیــان بــود، کامــال ســرگردان32، 
آلبــوم جدیــد ایــن گــروه  مجموعه ایســت در بیــان ذهنیــت یــک زن 
امــروزی، انســانی پســت مــدرن، چندفرهنگــه و خانــه بــه دوش در ایــن 
ــن  ــز اســت. ای ــوم دوم آبجی ــه؟، آلب ــات کی ــوم باب ــان آشــفته. آلب جه
گــروه در جریــان حــوادث اعتراضــات انتخاباتــی خــرداد 88 آهنگــی 
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 127 را حــس کــرده ام و می دانســتم 
ــو  ــیقی راک و آلترناتی ــق در موس ــای موف ــروه از گروه ه ــن گ ــه ای ک
ایــران اســت و می دانســتم کــه بایــد دربــاره کار ایــن گــروه پژوهشــی 
جــدی کــرد. می دانســتم کــه ایــن گــروه را بایــد به خوبــی شــنید. امــا 

Perfectly Displaced . ۳۲
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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 عالقه منــد 
حرفــه ای موســیقی ایــران و بخصــوص موســیقی نویــن ایــران می دانــم. 
ــه شــنیدن کارهــای 127 کــردم، متوجــه  ــه اینکــه وقتــی شــروع ب نکت
شــدم تعــداد زیــادی از آنهــا را شــنیده ام. اولیــن نکتــه ای کــه بــه ذهنــم 
ــن  ــد ای ــه بای ــانی ک ــه کس ــود ک ــه می ش ــه چگون ــود ک ــن ب ــید ای رس
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 می کنــم. گــروه پــرش بــه: 

ناوبــری، جســتجو

127 یــک گــروه راک ایرانــی اســت و موســیقی گــروه در ملودی های 
ایرانــی و همچنیــن ســبک جــاز ریشــه دارد، شعرهایشــان از ناامیدی هــا 
و شــادی های زندگــی می گویــد و در حالــی کــه از فرهنــگ و 
وضعیــت خودشــان صحبــت می کننــد، توامــان تنهایــی، امیــد و 
ــازهای  ــب س ــد. اغل ــس می کنن ــان را منعک ــود در جه ــدی موج ناامی
مــورد اســتفاده ایــن گــروه شــش نفــره گیتــار، پیانــو، ترومبــون، گیتــار 
ــگام  ــذار و پیش ــای تاثیرگ ــروه 127 از گروه ه ــت. گ ــس و درام اس بی
دهــه اخیــر صحنــه موســیقی نویــن و طبعــا غیرمجــاز ایــران اســت، امــا 
ــرداری و  ــروه، صداب ــذاری گ ــوع نامگ ــه ن ــال ب ــه کام ــی ک ــه دالیل ب
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مدیریــت گــروه، یعنــی آنچــه بــه کیفیــت آثــار مربــوط نیســت، امــا بــه 
ــی باشــد  ــط دارد، متاســفانه شــاید یکــی از گروه های ــا رب عرضــه آنه
کــه از طــرف منتقــدان و موسیقی شناســان ایرانــی کمتــر مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن گــروه بــا انتشــار آلبــوم خــال پانــك33 اثــری 
ــای  ــه ج ــود ب ــی از خ ــی- ایران ــروی فارس ــیقی پیش ــدگار در موس مان
گذاشــته اســت کــه ارزش موســیقایی واالیــی دارد و تاثیــری فــراوان 

بــر آینــده موســیقی ایــران خواهــد گذاشــت. 

ــا 1390 نوعــی  شــاید دقــت نکــرده باشــید، امــا در ســال های 1370 ت
ــه  ــد. ب ــاد ش ــازاری ایج ــه ب ــور و کوچ ــیقی خالط ــه موس ــت ب رجع
عبــارت دیگــر اصــرار حکومــت و سیســتم دولتــی بــر موســیقی فاخــر، 
ادبیــات فاخــر، طنــز فاخــر، شــعر فاخــر، و بــه طــور کلــی هنــر فاخــر 
ــود کــه در محــدوده خــواص باقــی  مــورد تائیــد حکومــت، هنــری ب
ــی حکومــت  ــد. حت ــدا نکن ــی راه پی ــه حــوزه عموم ــد و هرگــز ب بمان
ضــد غربــی ترجیــح مــی داد کــه ترانــه پینــک فلویــد بــه صــورت کاور 
اجــرا شــود ولــی متــن آن ترجمــه و منتشــر نشــود. هــر چــه هنــر دورتــر 
ــه همیــن دلیــل  ــود. ب ــود، مطلوب تــر و عالی تــر ب از دســترس عمــوم ب
ــیقی  ــی موس ــارز آن یعن ــق ب ــور و مصادی ــیقی خالط ــتفاده از موس اس
ــره  ــان و غی ــادری، مهدی ــاس ق جــواد یســاری، سوســن، آغاســی، عب

۳۳  . خال پانک 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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ــای  ــت و در تلویزیون ه ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــران م ــینمای ای در س
لس آنجلســی و بخصــوص در فضــای اینترنتــی بســیار محبــوب تلقــی 
ــن های  ــرای جش ــور ب ــیقی خالط ــی موس ــه نوع ــوص اینک ــد. بخص ش
عروســی پدیــد آمــده بــود کــه خواننــدگان آن نــه مجــوزی داشــتند و 
ــده یوتیــوب  ــه ترانه شــان معنایــی خــاص داشــت و در حقیقــت پدی ن
آنــان را بــه مــردم معرفــی کــرده بــود. افــرادی ماننــد علــی گرائیلــی34، 
ولــی ذکایــی، گــروه موســیقی دشــت مغان)شــراره(، رهــروان راســتین 

موســیقی کوچــه بــازاری بودنــد. 

گــروه 127 کــه از درون فرهنــگ موســیقی عامه پســندی متاثــر از 
موســیقی جــاز و آلترناتیــو، موســیقی کوچه بــازاری تهرانــی را مــورد 
ــد.  ــی می رس ــروی فارس ــیقی پیش ــان موس ــه زب ــرار داد و ب ــتفاده ق اس
زیرزمین هــای  از  یکــی  در   1380 ســال  از  را  کارش  گــروه  ایــن 
ــن  ــده ای ــاز کــرد. اعضــای تشــکیل دهن ــران آغ ــان ته شــهرک اکبات
گــروه از دانشــجویان فــارغ التحصیــل پردیــس هنرهــای زیبــا در 
ــروه 127  ــه گ ــد ک ــی باش ــاید از دالیل ــود ش ــن خ ــتند و ای ــران هس ای
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: موسیقی های 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 عامه پســندی کــه خــودش 
را در پــس فرم هــای مــدرن پنهــان می کنــد، مــورد هجــوم قــرار 
ــد  ــان نســل جدی ــر را در عصی ــوارد نظی ــوان م ــی می ت می دهــد. براحت
ــرار داد. نوعــی گروتســک و  ــران یافــت و مــورد اشــاره ق ــد ای هنرمن
فاصله گــذاری کــه از طریــق بازآفرینــی اغــراق شــده فرم هــای هنــری 

ــد. ــازه ای مینجام ــه شــناخت ت در موســیقی ب

اعضــای گــروه 127 عبارتنــد از: ســهراب محبــی )شــعر، آواز و 
ــو،  ــت )پیان ــردار سرمس ــس(، س ــد )گیتاربی ــا پوراس ــار(، علیرض گیت
آکوردئــون(، ســلمک خالــدی )ترومبــون، کالرینــت(، شــروین 

)درام(. الخنســا  یحیــی  و  همخوانــی(،  )ســه تار،  شــهامی پور 

گــروه 127 کــه تقریبــا از همــان اولیــن دوره هــای برگــزاری جشــنواره 
موســیقی تهــران اونیــو در ایــن رویــداد حضــور داشــت و بــا اســتقبال 
عالقه منــدان موســیقی آلترناتیــو مواجــه شــد، در دو آلبــوم اول فقــط 
ــوارد  ــی م ــت. در برخ ــی پرداخ ــان انگلیس ــه زب ــا ب ــرای کاره ــه اج ب
ــد  ــر اشــعار گــروه وارد کردن ــاد را ب ــن انتق ــا ای ــن ترانه ه ــان ای مخاطب
ــا  ــود ت ــب می ش ــده و موج ــروده ش ــه س ــن بیگان ــا لح ــا ب ــه ترانه ه ک
ــه  ــرایی ب ــکل ترانه س ــل مش ــه دلی ــروه ب ــوت گ ــاط ق ــیاری از نق بس
چشــم نیایــد. آلبــوم خــال پانــك، اولیــن مجموعــه ترانــه گــروه 
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ــده  ــروده ش ــی س ــان فارس ــه زب ــتر ب ــش بیش ــه ترانه های ــت ک 127 اس
ــیقی  ــه موس ــت از 17 قطع ــده اس ــکیل ش ــه تش ــن مجموع ــت. ای اس
ــان  ــه زب ــان فارســی و 4 قطعــه دیگــر ب ــه زب اســت کــه 13 قطعــه آن ب
ــال  ــوم خ ــی در آلب ــای فارس ــری از ترانه ه ــت. بهره گی ــی اس انگلیس
پانــك باتوجــه بــه آنکــه ایــن گــروه در دو آلبــوم قبلــی خــود از زبــان 
انگلیســی اســتفاده کرده انــد بــه تنهایــی نشــانه دگرگونــی در دیــدگاه 
مفهومــی موســیقی آنهــا اســت؛ حرکتــی رو بــه جلــو در خلــق نوعــی 
ــه  ــن مجموع ــام ای ــه از ن ــور ک ــان ط ــی. هم ــو فارس ــیقی آلترناتی موس
ــیقی های  ــه از موس ــر برگرفت ــن اث ــی ای ــده مفهوم ــت، ای ــخص اس مش
خالطــور، روحوضــی، کوچــه بــازاری و مجلســی تهــران اســت، همراه 
بــا ایجــاد فضایــی جدیــد بــا بهره گیــری از ســاختار آزاد موســیقی جــاز 
و بیــان اعتراضــی موســیقی آلترناتیــو یــا »پانــک« کــه بــرای پایه ریــزی 
زمینه هــای خلــق یــک موســیقی امــروزی معتــرض بــا هویتــی ایرانــی 
ــیاه و  ــرده، س ــوای افس ــال و ه ــاکان آن ح ــوم کم ــن آلب ــت. در ای اس
مایوســانه ای بــه گــوش می رســد کــه همیشــه در موســیقی گــروه 127 
القــا می شــد، امــا ایــن بــار آن ســیاهی بــا زبانــی طنزآمیــز و گزنــده بــه 
گــوش می نشــیند. در واقــع ایــده مفهومــی ایــن آلبــوم بیــان زندگــی 
مالیخولیایــی جامعــه درون شــهری ایرانــی و تمســخر هنرمندانــه ای بــر 

ــت. ــی اس ــند ایران ــاری عامه پس ــض ج ــگ متناق فرهن
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در پس زمینه هــای ســاختاری آهنگ هــا می تــوان تاثیراتــی واضــح 
از ســبک های موســیقی غربــی ماننــد جــاز، آلترناتیــو راک و موســیقی 
ــز  ــی( را نی ــری و نمایشــی آمریکای ــل«35 )نوعــی موســیقی تئات »وادوی
شــنید. امــا ایــن تاثیــرات در کلیت ایــده مفهومــی آلبوم نقشــی تقلیدی 
ــت  ــی را تقوی ــیقی ایران ــه از موس ــر برگرفت ــس عناص ــدارد و برعک ن
کــرده اســت. بهره گیــری از ریتــم شــش هشــتم در ایــن مجموعــه بــه 
ــند  ــیقی مردم پس ــر موس ــر عناص ــه ب ــازه و نوپردازان ــی ت ــی نگاه نوع
اصیــل تهرانــی بــه حســاب می آیــد کــه نــه از روی تمســخر و تخریب، 
ــرای دوباره نگــری و تحــول، در جهــت تکامــل ایــن ویژگــی  بلکــه ب
ــردی  ــرش رویک ــن نگ ــت. ای ــده اس ــم ش ــر تنظی ــی امروزی ت ــه زبان ب
انتقــادی- نوپردازانــه بــه عمــق فرهنــگ مردم پســند درون شــهری 
ایرانــی اســت، بــرای هویت ســازی و خلــق موســیقی جهانــی امــروزی.

ــدگاه  ــگارد و دی ــوم از ســاختار موســیقایی آوان ــن آلب کار 127 در ای
ــوم برخــوردار اســت.  ــه قطعــات موســیقی آلب تلفیقــی نوپردازان

ــی دارنــد.  ــادی اجتماع ــی معتــرض و انتق ــای آلبــوم محتوای ترانه ه
فــرم کار بــه ترانه نویســی روحوضــی و کوچــه بــازاری تهرانــی 
ــی  ــاوت. کوشش ــی متف ــات روز و بیان ــا موضوع ــا ب ــردد، ام بازمی گ

۳۵  . گونه ای از واریته منایشی سرگرم کننده عامه پسند در آمریکا و کانادا در سال های ۱۸۸۰ تا 
۱۹۳۰ چیزی شبیه سیرک با نوازندگان، رقصندگان، دلقک ها، حیوانات تعلیم دیده، شعبده بازان، 

آکروبات ها.
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شــبیه ایــن را در یکــی دو کار دهــه هفتــاد فرامــرز آصــف )حاجــی( 
ــم. ــدرن مواجهی ــی م ــا روایت ــا ب ــا در اینج ــنیدیم. ام ش

ــال آزاد و  ــی کام ــا روش ــه ب ــی، ک ــهراب محب ــی س ــیوه خوانندگ ش
ــای  ــان اجراه ــه از هم ــا حــدی برگفت ــد، ت ــا را می خوان حســی ترانه ه
نمایشــی خالطــور اســت. شــیوه ای کــه گاه بدخوانــی تعمــدی می کنــد 
و شــکلی غیرحرفــه ای و بی پــروا می گیــرد، امــا کامــال آگاهانــه اســت 
ــت  ــه کلی ــگارد را ب ــزده و دیدگاهــی آوان ــن رو حســی عصیان و از ای
ــز نمی شــود گذشــت کــه گــروه  ــن نی ــه از ای ــات می بخشــد. البت قطع
ــا مشــکل جــدی فنــی مواجــه اســت؛ مشــکلی کــه باعــث می شــود  ب
ــه  ــد نگ ــرای ب ــازی و اج ــرز ب ــب را در م ــا مخاط ــی و بازی ه بدخوان

دارد.

ایــن عناصــر در کنــار یکدیگــر مجموعــه ای را خلــق کرده انــد کــه نــه 
فقــط اثــری هنــری اســت، بلکــه جهت گیــری آگاهانــه ای در ضدیــت 
ــن  ــش گرفت ــز دارد. در پی ــی نی ــند ایران ــیقی مردم پس ــازار موس ــا ب ب
روش هــای غیرتجارتــی بــرای در اختیــار قــرار دادن ایــن آلبــوم دلیلــی 
دیگــر اســت کــه گــروه 127 نگرشــی معتــرض و متناســب بــا دیــدگاه 

و فلســفه هنــر زیرزمینــی در ایــران دارد.

گــروه 127 تــا بــه امــروز آلبوم هــای كار تمــام وقــت )2005(، آمــدن 
بــه كنــار )2006( را بــه زبــان انگلیســی و دو آلبــوم خــال پانــك 
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ــر  ــی منتش ــی و انگلیس ــه فارس ــارى )2008( را ب )2007( و راك انتح
کــرده اســت. ایــن گــروه چنــد بــار در بیــرون ایــران برنامــه اجــرا کرده 
و در جشــنواره های تهــران اونیــو نیــز حضــور داشــته اســت. ســه آلبــوم 
ــت مجــوز  ــه دریاف ــق ب ــرا موف ــی هســتند، زی اول گــروه 127 زیرزمین

ــرای آن نشــدند.  ب

جــز آلبــوم خــال پانــك کــه اهمیــت ویــژه ای در بررســی ایــن گــروه 
دارد، برخــی از ترانه هــای گــروه از نظــر کار موســیقی و اجــرا بســیار 
شــاخص و قدرتمنــد اســت. کارهایــی ماننــد »مــن کــی ام؟« و »خســرو 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــنیدنی آنهاس ــای ش ــت« از کاره ــد گف ــان« و »چرن خوب
می رســد در میــان گروه هایــی کــه زیرزمینــی شــناخته می شــوند 
ــت وجوگری  ــی و جس ــش تحقیق ــا نق ــب گروه ه ــش از اغل ــا بی آنه
ــد. شــاید  ــازی کرده ان ــن فلســفه و مفهــوم موســیقی ب خــود را در یافت
همیــن زیرزمینــی بــودن باعــث می شــود کــه مــا هرگــز آنهــا را نبینیــم. 
ــه ایــن ســوال بایــد پاســخ بدهیــم کــه آیــا معنــای زیرزمینــی  شــاید ب

بــودن زیرخاکــی بــودن هــم هســت؟

این گروه 127

گــروه 127 از ســال 2001 در 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، می گویــد: «داشــتیم از یــک اســتودیو 
بــر می گشــتیم و بــه مــا گفتــه بودنــد کــه شــما بایــد بــرای گروهتــان 
ــی  ــیقی ایران ــای موس ــع گروه ه ــد. اون موق ــاب کنی ــم انتخ ــک اس ی
ــا  ــی م ــتند ول ــون مي گذاش ــرای خودش ــی ب ــب و غریب ــم های عجی اس
نمي خواســتیم از ایــن اســم ها یــا اســم خارجــی اســتفاده کنیــم. بــرای 
ــن  ــم و »127« اولی ــاب کنی ــدد را انتخ ــک ع ــم ی ــر کردی ــن فک همی
عــددی بــود کــه بــه فکرمــون رســید. 127 یــک عــدد مهــم در علــوم 

کامپیوتــر و نــام فرشــته میکائیــل توســط حــروف ابجــد اســت!«36 

ــای  ــای گروه ه ــدن ترانه ه ــه خوان ــب ب ــدای کار اغل ــهراب در ابت س
ــن می پرداخــت کــه در  ــاب دیل ــد و ب ــک فلوی ــه پین معــروف از جمل
ــی  ــی ب ــا ب ــه ای ب ــت. او در مصاحب ــرار می گرف ــه ق ــورد توج ــران م ای
ــن گــروه  ــا 5 ســال اســت کــه ای ــود: »م ــه ب ســی در ســال 2006 گفت
ــه  ــی زدم و همیش ــار م ــادی گیت ــال های زی ــن س ــم. م ــکیل دادی را تش
ترانه هــای مختلفــی درســت می کــردم. بــا علیرضــا پوراســد کــه 
گیتــار بــاس مي زنــد 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  . گفت وگوی پایگاه اینترنتی بی بی سی فارسی با سهراب محبی، شادی الهی، درباره گروه 
۱۲۷ (۶ مرداد ۱۳۸۵).
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ــا ســردار  ــد ب ــون مي زن ــدی هــم کــه ترومب گــروه شــد. ســلمک خال
دوســت بــود و قــرار بــود بــرای مــا اجــرا کنــد و او هــم عضــو گــروه 
ــه  ــا اضاف ــه م ــد ب ــال بع ــد دو س ــه درام مي زن ــا ک ــی الخنس ــد. یحی ش
ــده دوم  ــود خوانن ــن ب شــد. شــروین هــم کــه از دوســتان کودکــی م
ــارج از  ــه خ ــار ب ــد ب ــال 2006 چن ــا س ــروه 127 ت ــد.«37 گ ــروه ش گ
ــت:  ــاره گف ــن ب ــی در ای ــهراب محب ــد. س ــده بودن ــوت ش ــران دع ای
»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 
ــه خاطــر تغییــر قانــون ســربازی  ــا از اونهــا لغــو شــد و باالخــره ب دو ت

)معافیــت تحصیلــی( آخریــن کنســرتمان هــم لغــو شــد!«38

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 
ــادی  ــتقبال زی ــا اس ــرت م ــم و از کنس ــتیوال رفتی ــرای فس ــم ب دوم ه

شــد.«39 

۳۷  . همان.

۳۸  . همان.
۳۹  . همان.
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«تروریست کوچولوی شیرین من»

ــن  ــان تمری ــه در شــهرک اکبات بچه هــای گــروه 127 در یــک گلخان
می کننــد. ایــن گلخانــه بــه ســبب فضاهــای بســته اش تابســتان ها بســیار 
گــرم و زمســتان ها 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 
ــای  ــدر صحبت ه ــه و اینکــه چق ــه زندگــی می کن ــا خاورمیان ــران ی ای

ــذاره.«40  ــر بگ ــش تاثی ــه روی زندگی ــا مي تون غربی ه

گروه ایندو و آلبوم برد و باخت

گــروه پــاپ ایرانــی اینــدو در ســال 2008 )1390( از دل گــروه 
کیوســک، یــک گــروه راک ایرانــی بیــرون آمــده اســت، امــا 
موســیقی اش بیشــتر بــه موســیقی پــاپ شــبیه اســت. ترانــه »بیــا وســط« 
از نمونه هــای مشــخص موســیقی اینــدو اســت. نــام اینــدو تاکیــد دارد 
ــازند و  ــا را می س ــر م ــورد نظ ــیقی م ــه موس ــری ک ــن دو نف ــام ای ــر ن ب

۴۰  . همان.
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می آوازنــد: شــادی یوســفیان )شــادبانو( و اردالن پایــوار. آنهــا در 
کنــار کارشــان در گــروه کیوســک و بــا همراهــی ایــن گــروه، نــگاه 
مستقل شــان را کــه بــه  فولــک و پــاپ نزدیک تــر بــود، عرضــه کردند. 
ترانــه »بیــا وســط« عنــوان تکیــه کالمــی اســت در مهمانی هــای شــاد، 
ــه  ــی صحن ــط، یعن ــه وس ــد و او را ب ــد برقص ــی نمی خواه ــی کس وقت
رقــص می کشــند. او بهانه هایــی دارد، مثــل ســن و ســال یــا هــر چیــز 
ــد کــه »ســن و ســال فقــط  ــد می کن ــدو تاکی ــده این ــا خوانن دیگــر، ام
یــک عــدد اســت« و می گویــد 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 
ــت  ــروه اس ــر گ ــای جدیدت ــت، از آلبوم ه ــرد و باخ ــت. ب ــی اس ایران
کــه در برخــورد اول یــادآور آوای جدیــد گــروه کیوســک در آلبــوم 
ســه تقطيــره می شــود و ســبک و لحــن خوانندگــی شــادبانو )خواننــده 
گــروه( گاه یــادآور خوانندگــی خواهــران آبجیــز و حتــی در کلیــت 
مفهومــی آهنگ هــا گاه می شــود تمســخر تلــخ موســیقایی گــروه 
ــه رو هیچ کــدام  ــدون آنکــه گــروه اینــدو لزومــاً دنبال 127 را شــنید، ب
ــده  ــه برآم ــی ک ــه دالیل ــا ب ــد. ام ــا باش ــا و آوای آنه ــن گروه ه از ای
همــه  از  مهم تــر  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  مشــترک  تجربه هــای  از 
تجربه هــای مشــترک موســیقایی اســت )یعنــی همــکاری تــک تــک 
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ــلیقه ها  ــر(، س ــی یکدیگ ــای گروه ــیقی پردازان در پروژه ه ــن موس ای
ــر  ــر از یکدیگ ــن رو متاث ــد و از ای ــر می آی ــه نظ ــابه ب ــوان و مش همخ
می شــوند. ایــن تاثیرپذیــری باعــث انســجام مفهومــی در ســاختار 
ــه موجــب  ــان نوپاســت کــه در ادام ــن جری ــیقایی ای ــوای موس و محت
ایجــاد زبــان موســیقایی مشــترکی خواهــد شــد کــه می توانــد در 
ــه راه  ــی ب ــش موســیقی نوین ــرد و جنب ــه ف ــی منحصــر ب ــت جریان نهای

ــاده باشــد!(. ــراه افت ــا شــاید ب ــدازد )ی ان

شــادی یوســفیان در مــورد همــکاری هــای بعضــی از اعضــای گــروه 
ــا آوای  ــه ب ــن مجموع ــی ای ــوم و شــباهت آوائ ــن آلب کیوســک در ای
موســیقی گــروه کیوســک اینگونــه مــی گویــد:»از نوازنده هــای ایــن 
آلبــوم آرش ســبحانی و تــارا کمانگــر )و البتــه اردالن( عضــو گــروه 
ــط اردالن  ــدو توس ــای این ــون ترانه ه ــی  چ ــتن ول ــم هس ــک ه کیوس
ــک  ــا کیوس ــا ب ــال آهنگ ه ــس و ح ــه، ح ــی ش ــم م ــته و تنظی نوش
ــده هســت کــه  ــوان نوازن ــه عن ــارا ب متفــاوت هســت. نقــش آرش و ت

قســمتهای مشــخصی  رو اجــرا کــردن.«41

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

ــی و  ــته عکاس ــر در رش ــد معاص ــفیان هنرمن ــادی یوس ــا ش ــادبانو ی ش
ــوان  ــن همخ ــت. او همچنی ــر اس ــانه ای و تئات ــی و رس ــای ترکیب هنره
ــده  ــوار از آغــاز نوازن زن در گــروه کیوســک نیــز هســت. اردالن پای
ــال های  ــت و در س ــوده اس ــاز ب ــیک و ج ــبک های کالس ــو در س پیان
اخیــر نیــز بــا ورودش بــه دنیــای موســیقی کولی هــا و موســیقی 
یهودیــان اروپــای شــرقی )کلزمــر(، و فراگیــری ســاز آکاردئــون، او 
ــت.  ــاخته اس ــک س ــروه کیوس ــد گ ــی آوای جدی ــای اصل را از پایه ه
اینــک بــا آغــاز پــروژه جدیــدش گــروه اینــدو صفحــه جدیــدی را در 

ــد. ــم می زن ــران رق ــند ای ــیقی مردم پس موس

اردالن پایــوار از همــان آغــاز بــه موســیقی کولی هــای اروپــا عالقه منــد 
بــود و از چند ســال قبــل از پروژه ایندو شــروع به یادگیــری آکاردئون 
ــا  ــود موســیقی جیپســی جــاز بهتریــن تلفیــق جــاز ب کــرد. او معتقــد ب
ــا را  ــی هاســت. او در ســال هایی کــه موســیقی کولی ه موســیقی کول
ــوازی موجــود در موســیقی کولی هــا  گــوش مــی داد دریافــت بداهه ن
ــه ایــن موســیقی می دهــد و ایــن حــس بــه شــنونده  حــس آزادی را ب
منتقــل می شــود. آهنگ هــای ایــن آلبــوم ســاختار زیبایی شناســانه 
ــوع  ــبکی و تن ــاوت س ــای متف ــا ترکیب ه ــد و ب ــی دارن ــوش آوای خ
ــت  ــه اهمی ــودی و تران ــه مل ــی ک ــده اند. ترکیبات ــم ش ــک تنظی ملودی
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بیشــتر دارد و بــه همیــن دلیــل بــه ســختی می تــوان چرخــش نغمه هــای 
ــه  ــن موســیقی را ب ــرون کــرد و همی ــا را از ســر بی بعضــی از آهنگ ه
ــای  ــرد در آهنگ ه ــن رویک ــر ای ــه برت ــد. نمون ــک می کن ــاپ نزدی پ

ــا تــو« شــنیده می شــود. »عشــق آســمانی«، »ســرگردون« و »ب

ــد  ــیقی هایی مانن ــق موس ــه از تلفی ــت برگرفت ــرد و باخ ــوم ب آوای آلب
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 خــوش آوا و موســیقی زنــده و پراحساســی را خلــق 
کــرده اســت، بلکــه قالبــی مناســب بــرای ترانه هــای امــروزی فارســی 
ــن مجموعــه همــه ســروده  ــه وجــود آورده اســت. ترانه هــای ای ــز ب نی
اردالن پایــوار اســت. خوانندگــی آهنگ هــا را اردالن و شــادبانو 
اجــرا می کننــد امــا در کلیــت آلبــوم صــدا و خوانندگــی شادبانوســت 
ــادبانو  ــه ش ــن مجموع ــد. در ای ــاد می مان ــه ی ــیند و ب ــدل می نش ــه ب ک
ــی در گــروه کیوســک داشــته توانســته  ــه ای کــه در همخوان ــا تجرب ب
اســت در حــد مناســبی ترانه هــا را در شــکلی محســوس و غیرمتعــارف 
ــاپ مرســوم  ــه در موســیقی پ ــوع خوانندگــی رایــج زنان ــه ن )نســبت ب

ایرانــی( خوانندگــی کنــد.

موســیقی پردازان مهمانــی کــه در ایــن آلبوم همــکاری کرده انــد از این 
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قرارنــد: ســلمک خالــد )ترمبونــه(، آرش ســبحانی )گیتــار الکتریک و 
آکوســتیک(، پیمــان ســلیمی )گیتــار الکتریــک و آکوســتیک(، تــارا 
کمانگــر )ویالــون(، آرون کیربــل42 )درامــز(، جاشــوآ ُکــر 43)درامــز(، 
صفــا شــوکرای 44)گیتــار بــاس ایســتاده(، جیمــز ریوتــو45 )گیتــار بــاس 
ایســتاده(، رالــف کارنــی46 )کالرینــت، ساکســیفون و ترمپــت(، میشــا 
ــی  ــو(48، عل ــژاد )ماتوفون ــون ســل(، ســیاوش س. ن خالیکــوف47 )ویال

طباطبایــی )ســاو( و نویــد قائــم مقــام )تمبــک(.

هومن اژدری

ــه  ــود ک ــی ب ــدگان راک ایران ــدگان و نوازن ــن اژدری از خوانن هوم
ــرد. او در  ــاب ک ــود انتخ ــری خ ــت هن ــه فعالی ــرای ادام ــزی را ب مال
ــد  ــف همــکاری داشــته و چن ــی مختل ــا گروه های ســال های گذشــته ب
ــم گاه  ــران ه ــد: »در ای ــن می گوی ــت. هوم ــرده اس ــر ک ــوم منتش آلب
ســبک زندگــی بــه نوعــی اعتــراض بــدل شــده اســت. بــه هــر حــال، 

Aaron Kierbil . ۴۲
Jashua Kerr . ۴۳
Safa Shakrai . ۴۴
James Riotto . ۴۵
Ralph Carney . ۴۶

Misha Khalikov . ۴۷
Metalofono . ۴۸
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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 
روبــه رو شــود. موســیقی راک در گذشــته، ایــن قــدر اعتراضــی نبــود. 
بیشــتر فلســفی بــود. اشــعار فلســفی و گاه عرفانــی ماننــد حافــظ را کار 
ــه  ــد، جنب ــه وجــود آم ــران ب ــا شــرایطی کــه در ای ــی ب ــد، ول می کردن
اعتراضــی در راک ایرانــی قوی تــر شــد... مــا راک خودمــان را 
ــم  ــر کاری کنی ــا ه ــا ایرانی ه ــه. م ــرک در ترکی ــل راک ت ــم. مث داری
ــم...  ــان را در موســیقی نشــان می دهی ــاز ویژگی هــای خــاص خودم ب
اول اینکــه عــده ای از دوســتان عمــدا برخــی از گام هــای ایرانــی را در 
ــه  ــم خــودم را ب ــی مــن ســعی می کن ــد، ول ملودی هــا اســتفاده می کنن
راک اصلــی نزدیک تــر کنــم. بــا ایــن حــال، مــن هــم ایرانــی هســتم و 
وقتــی کار مــن شــنیده می شــود، کامــال متفــاوت بــا راک آمریکایــی 
اســت. کســانی کــه ایــن را می شــنوند ممکــن اســت بــه خاطــر همیــن 

تفــاوت خــوش  شــان بیایــد.«49

راک شیطان پرستی نیست

»البتــه یکــی از مشــکالت مــا هــم همیــن اســت. ریتم هــای دو چهــار، 

۴۹  . دغدغه های یک راکر ایرانی، گفت وگو با هومن اژدری، پایگاه اینترنتی توریست آنالین، 
نشریه الکترونیکی ایرانیان مالزی
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چهارچهــار و هشــت هشــت کــه بــرای راک اســتفاده می شــود، بــرای 
زبــان انگلیســی طراحــی شــده اســت. بــرای زبــان فارســی ایــن ریتم هــا 
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، 

خیلــی مشــکل اســت، ولــی شــدنی اســت.«50  

ــان  ــم از ایرانی ــزی کــه بخشــی مه ــک راکــر در مال شــاید زندگــی ی
ســاکن آن از گروه هــای ســنتی و تــا حــدی مذهبــی هســتند و اینکــه 
ــا تبلیغــات شــبه  ــال را در مواجهــه ب بســیاری از گروه هــای راک و مت
کمونیســتی حکومــت علیــه موســیقی راک آن ابــزار امپریالیســم 
ــن  ــد هوم ــداد می کنن ــت قلم ــیطان پرس ــی آن را ش ــد و برخ می دانن
ــه  ــن ن ــی دارد: »م ــن مســئله وام ــاره ای ــح دادن درب ــه توضی اژدری را ب
ــت.  ــر اس ــیقی هایپ ــری. راک موس ــز دیگ ــه چی ــتم و ن ــیطان پرس ش
طبیعــت و ریتــم و آهنــگ آن طــوری اســت کــه بــا شــنیدنش ضربــان 
قلــب بــاال مــی رود. وقتــی ضربــان قلــب بــاال مــی رود، آدرنالین ترشــح 
ــن  ــد. ای ــت می ده ــنونده دس ــه ش ــودن ب ــر ب ــاس هایپ ــود و احس می ش
یکــی از چیزهایــی اســت کــه خوشــایند خیلــی از حکومت هــا نیســت. 
ــی  ــون وقت ــند، چ ــرده باش ــوده و افس ــه خم ــردم هم ــد م ــت دارن دوس
کســی خمــوده باشــد، می تــوان راحــت زد تــوی ســرش و هــر کاری 

۵۰  . همان.
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ازش خواســت. وقتــی در ایــران اجــرا داشــتیم و همــه هایپــر می شــدند 
و شــروع می کردنــد بــه جیــغ زدن، بعضی هــا وحشــت زده می شــدند، 
ــه  ــد تخلی ــا دارن ــز خــوب اســت و اینه ــا می دانســتیم همــه چی ــی م ول
ــی  ــه جنگ ــاد؛ ن ــی نمیفت ــچ اتفاق ــم هی ــد از آن ه ــد. بع ــرژی می کنن ان
ــم  ــر می کن ــد. فک ــزار می ش ــی برگ ــه خوب ــز ب ــه چی ــی. هم ــه دعوای ن
دلیــل دیگــر ایــن محدودیت هــا، همــان مســائل شیطان پرســتی باشــد. 
ــردم  ــد م ــت بای ــر وق ــی ه ــوم، ول ــت ش ــم وارد سیاس ــن نمی خواه م
ــد از  ــد، می گوین ــم می آورن ــمن ک ــی دش ــانند. وقت ــزی بترس را از چی
شیطان پرســت ها بترســید. حــاال اینهــا کــه هســتند و از کجــا آمده انــد، 
معلــوم نیســت. مگــر ایــن بچه هــای 20 یــا 30 ســاله در همیــن مملکــت 
بــزرگ نشــده اند؟... بلــه. چــون راک طیــف گســترده ای دارد و داخل 
آنهــا طیــف شیطان پرســت هــم وجــود دارد. البتــه نوعــی اســتایل هــم 
ــا موضــوع شیطان پرســتی رواج پیــدا  ــا 90 ب در اواخــر ســال های 80 ی
کــرد، کــه مثــل یــک مـُـد، مــردم بــه آن روی آوردنــد. نوعــی تبلیغات 
ــه اعضــای همــان گروه هــا زندگــی  بــود بــرای پــول درآوردن، وگرن
عــادی خودشــان را دارنــد و کار شــیطانی از آنهــا ســر نمی زنــد. 
ــر  ــا از نظ ــروز م ــه ام ــد ک ــن ش ــط ای ــت های غل ــن برداش ــل ای حاص
ــتاندارد  ــاظ اس ــی از لح ــتیم، حت ــب هس ــیقی عق ــتانداردهای موس اس

ــرداری، خوانندگــی، تنظیــم کنندگــی.«51 صداب

۵۱  . همان.
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راک سیاسی یا اجتماعی

هومــن اژدری دربــاره زیرزمینــی بــودن راک می گویــد: »بــه نظــر مــن 
خیلــی مســتقل و پاکــش کــرد. از وابســتگی بــه چیزهــای دیگــری کــه 
ــی  ــاپ و رپ خیل ــد. در پ ــا ش ــوند، ره ــده می ش ــا رپ دی ــاپ ی در پ
ــن باعــث مطــرح شــدن و اتصــال  ــد و ای راحــت سیاســی کار می کنن
ــن  ــت ای ــی راک هیچ وق ــود، ول ــف می ش ــای مختل ــه جریان ه ــا ب آنه
طــور نبــوده. شــما حتــی یــک گــروه راک را در دســته بندی های 
ــروه کانتــری یــا اســتایل های  سیاســی نمی توانیــد ببینیــد. شــاید گ
ــن  ــی م ــت صمیم ــک، دوس ــبحانی از کیوس ــند. آرش س ــر باش دیگ
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 
ــوده و حرفهای شــان  ــت سیاســی نب ــای راک هیچ وق هرحــال، گروه ه
نیــز اغلــب اجتماعــی بــوده اســت. اگــر هــم حــرف سیاســی زده انــد، 
مســتقل بــوده و وابســتگی بــه جایــی نداشــته.«52 البتــه کــه ایــن ســخن 
درســت نیســت. تقریبــا چــه در دنیــای جدیــد کــه مبــارزات بــه شــیوه 
ــه راک  ــا 1970 ک ــه 1960 ت ــه در ده ــود، چ ــزار می ش ــانه ای برگ رس
زبــان جنبــش سیاســی در جهــان بــود و بزرگ تریــن گروه هــا و 

۵۲  . همان.
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ــاب گلــداف  ــو و ب ــرز و بیتل هــا و بون خواننــدگان راک از راجــر وات
گرفتــه تــا جانیــس جوپلیــن و جــون بائــز و خیلی هــای دیگــر، همیشــه 
بــه گروه هــای سیاســی آزادیخــواه نزدیــک بودنــد و از آنهــا حمایــت 

می کردنــد. 

سافت راک یا هارد راک؟

»در ترانه هــای فارســی بیشــتر ســافت راک کار کردیــم. آن دو کلیــپ 
ــا  ــر اســت. م ــن ســبک نزدیک ت ــه ای کــه علیرضــا ســروش ســاخته ب
یــک گــروه در ایــران داشــتیم بــه اســم مــد ســیتی کــه ســال ها در آن 
کار می کــردم. بــا آمــدن مــن [بــه] مالــزی، کار گــروه تمــام شــد. در 
اینجــا دیــدم بــرای غیــر ایرانی هــا هــم می تــوان کار کــرد. اتفاقــا بهتــر 
Mr. Rock ــه اســم ــرای همیــن یــه گروهــی را ب هــم می فهمنــد و ب

Roll & تشــکیل دادیــم کــه گــروه انگلیســی راک ماســت. مــن همه 
ــوم  ــران آلب ــم. در ای ــه انگلیســی می نویســم و اجــرا می کن شــعرها را ب
آخــری کــه داشــتیم بــا پلمــپ ناگهانــی اســتودیویی کــه در آن ضبــط 
ــا را در  ــی از آنه ــم برخ ــدوارم بتوان ــت. امی ــت رف ــم، از دس می کردی
ــن  ــد: »م ــش می گوی ــاره آلبوم های ــم.«53 او درب ــازی کن ــا بازس اینج
ــه  ــام Mute Agency ک ــه ن ــردم ب ــاپ کار ک ــوم تری پ ــک آلب ی

۵۳  . همان.
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ــامان  ــای س ــود و آق ــی ب ــیاوش امام ــاز آن س ــودم. آهنگس ــده ب خوانن
مقــدم هــم یــک کلیــپ ســاختند کــه در Music of Nation هــم 
ــام  ــه ن ــود ب ــم ب ــوم اول ــا آلب ــوم شــخصی کــه ب پخــش شــد. یــک آلب
ــاش را  ــی از ترک ه ــار بعض ــبحانی گیت ــه آرش س ــروف ک ــه مع جمل
اجــرا کــرد و باقــی را هــم مســعود همایونــی زد. عیــن اهللا کیوانشــکوه 
ــوز  ــار مج ــال در انتظ ــش س ــا ش ــد، ام ــی ش ــوم خوب ــز درام زد. آلب نی
ــا گــروه خودمــان  ــد. مــا هــم دیگــر قیــدش را زدیــم. ب در ارشــاد مان
Mad City را 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 می کنــم. در عیــن حــال یــک آلبــوم بــا

Mr. Rock & Roll داریــم کــه در حــال اتمــام اســت.«54 

هومــن اژدری در مالــزی در کالب می نــوازد. از ایــن کار چنــدان 
ــای  ــد. ج ــت در کالب کار کن ــور اس ــی مجب ــت. از طرف ــی نیس راض
دیگــری نــدارد. خــودش ســولو می نــوازد، هنگامــی کــه اجــرا می کنــد 
ــوش  ــود گ ــش می ش ــه پخ ــی ک ــه صدای ــی ب ــت اند و کس ــه مس هم
نمی کنــد. »صــدای خــودم را هــم بــه زور می شــنوم«55 اگــر نخواهــد 
ــتوران.  ــار، رس ــدارد؛ کالب، ب ــری ن ــد، راه دیگ ــرا کن در کالب اج
ــا  ــه آنه ــیدن ب ــه رس ــد ک ــم می گذارن ــرت هایی ه ــوها و کنس ــه ش البت

۵۴  . همان.

۵۵  . همان.
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ــزی  ــای راک در مال ــوه گروه ه ــان انب ــد. در می ــول می کش ــی ط خیل
ــت  ــد، رقاب ــادی دارن ــتعداد زی ــد و اس ــوب کار می کنن ــه خ ــه هم ک
ســنگین اســت. گروه هــای راک عالــی هســتند. اژدری می گویــد: »از 
مــا ایرانی هــا جلوتــر هســتند«56 بســیار بااســتعداد و باهــوش هســتند و 
ــد،  ــه انگلیســی می خوان ــد. هومــن اژدری ب ــدون حاشــیه کار می کنن ب
ــعرها را  ــد. ش ــادی ش ــم ع ــی کم ک ــود، ول ــادی ب ــش غیرع اول برای
ــد:  ــه، می گوی ــا ن ــت ی ــق اس ــه موف ــاره اینک ــد. درب ــودش می نویس خ
ــا  ــی ام کــه می شــنوند، می گوینــد م ــی و آمریکای »دوســتان انگلیس

ــا آنهــا نداریــم.«57 مشــکلی ب

هادی پاکزاد

ــی  ــرد/ گروه های ــی از ف ــهد، یک ــد 1361 در مش ــزاد متول ــادی پاک ه
اســت کــه از 11 ســال قبــل یعنــی از زمانــی کــه 19 ســاله بــود بــه طــور 
جــدی کارش را در حــوزه موســیقی راک آغــاز کــرد. پاکــزاد اولیــن 
آلبــوم خــود را در ســال 1380 بــا عنــوان58 ســرزمين تــرس منتشــر کرد. 
ــاز  ــت. نی ــرده اس ــر ک ــوم منتش ــش آلب ــال 2012( ش ــروز )س ــا ام او ت
چندانــی بــه توضیــح نــدارد کــه او نیــز ماننــد اغلــب گروه هــای مشــابه 

۵۶  . همان.

۵۷  . همان.
Fear Land . ۵۸
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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 گروه هــای مشــابه نخســت بــه موســیقی پــاپ/ راک پرداخــت 
ــا  ــد. او ب ــیده ش ــو کش ــیقی راک/ آلترناتی ــوی موس ــه س ــم ب و کم ک
مســعود فیــاض زاده آهنگســاز و تهیه کننــده موســیقی راک و یکــی از 
گیتاریســت  هــای گــروه منفــی یــک یــا مینــوس وان همــکاری دائمــی 
ــخص  ــوم و مش ــزاد معل ــار پاک ــاض زاده در آث ــر کار فی ــت و تاثی داش

اســت. 

ــدرت ترانه ســرایی او برمی گــردد.  ــه ق ــارز پاکــزاد ب شــاید ویژگــی ب
ــه  ــود او ب ــام خ ــده، ن ــده ش ــط او خوان ــه توس ــعاری ک ــه اش ــر هم زی
عنــوان شــاعر نوشــته شــده اســت، حتــی بــه اشــتباه زیــر یکــی از اشــعار 
ــا  بلنــد حافــظ کــه پاکــزاد بهتریــن اســتفاده را از آن کــرده و آن را ب
ــان  ــعر »ناگه ــی ش ــت یعن ــرده اس ــم ک ــی تنظی ــیقی راک به خوب موس
پــرده برانداختــه ای یعنــی چــه؟/ مســت از خانــه بــرون تاختــه ای یعنــی 
چــه؟. . .« نیــز نــام شــاعر هــادی پاکــزاد نوشــته شــده اســت. البتــه ایــن 
ــم  ــه مه ــا نکت ــد. ام ــروز می کن ــی ب ــر بی دقت ــه در اث ــت ک ــهوی اس س
ــب  ــه اغل ــعاری ک ــردد؛ اش ــعر برمی گ ــه او در ش ــل توج ــه کار قاب ب
ــازه ای دارد و گاه  ــذاب و ت ــیار ج ــای بس ــت و ایماژه ــری اس تصوی
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بســیار عمیــق و تفکربرانگیــز اســت. بــه نظــر می رســد او بســیار متاثــر 
ــه  ــی ک ــت. ترانه های ــردان اس ــای راک روانگ ــرایی گروه ه از ترانه س
ــن  ــد و ای ــان دهن ــاعر را نش ــده/ ش ــود خوانن ــق وج ــد عم ــعی دارن س
ــارز  ــیار ب ــه بس ــراوان دارد. نمون ــابقه ف ــز س ــی نی ــعر ایران ــا در ش اتفاق
ــا  ــه م ــد. اشــعار هــادی پاکــزاد ب ــوان دی ــظ می ت آن را در اشــعار حاف
می گویــد کــه او یکــی از شــاعران ترانه ســرای موســیقی نویــن ایــران 

اســت.

شــعرهای هــادی پاکــزاد جــزو نقــاط قــوت کار او هســتند. بــا مضامینی 
کــه اغلــب بــه نــگاه او بــه زندگــی و هســتی بازمی گــردد. گاه برخــی 
شــعرها در متــن ارائــه شــده دارای اغــالط مشــخص امالیــی و انشــائی 
هســتند و همیــن نشــان می دهــد کــه او اگــر چــه در شــاعری و بیــش 
از آن در ترانه ســرایی تواناســت، ولــی چنــدان بــا ادبیــات خــو نگرفتــه 
ــراى چهــار59 از اشــعار قابــل توجــه  اســت. شــعر »اســلحه« از آلبــوم ب

اوســت.

ــل  ــل هابی ــی/ مث ــردن می کن ــن م ــواب تمری ــو رختخ ــگ ت ــل س مث
ــی/ مجــرم ســقط شــعور بیچــاره ای از  ــردن می کن ــاد ب ــر از ی ســعی ب
ــرق  ــم ترین/ ف ــم س ــت از س ــئه تر/ خون ــو نش ــوزن از ت ــن/... س کمتری
ــروز/  ــال پی ــرد بی اقب ــا/ م ــر فحشــای من ه ــا/ وحــش پ ــزون تنه روزاف

For Four . ۵۹
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حــزن بی مقــدار زن هــا/ مثــل ســگ در انتظــاری/ تــا وفــاداری 
ــادت  ــاز... ی ــی ب ــا عــزاداری کن ــراری/ ت ــل بی ق ــل هابی ــاز/ مث ــی ب کن
نــره اســلحه/ هنــوز تــو دســت منــه/ هرچنــد هــم آرومــم/ امــا نبضــم 
ــون  ــن مدی ــزم/ م ــن جــام عزی ــن همی ــد ورق برگــرده/ م ــه/ بای می زن
ــده/  ــج پدرخوان شــانس نیســتم/ از دور شــعر نمی ریــزم/ ... چقــدر رن
بــه تــو بدهــکارم مــن؟/ و چنــد روز بــه آن مانــده/ تــا چشــم بــه هــم 
ــه ایــن آزارهــا؟/ و  ــدر ی ــو/ پ ــا کــی قصــد داری ت ــذارم مــن؟/  و ت ب
ــار بگویــم مــن/ خســته ام از ایــن چنــد بارهــا؟. . ./ مــن بارهــا  چنــد ب
ــاد  ــاد گرفتــم از بهتریــن معلــم/ ســکوت رو ی هســتیم رو/ از دســت ب
گرفتــم/ ســخت می شــه گفــت اســلحه/ وســیله شــکاره/ هــر حیوونــی 

ــت داره.« ــلحه رو دوس ــدم/ اس رو دی

در ترانــه دیگــر همیــن آلبــوم بــه نــام »دلتنگ خودمــم«60 شــعر عمیق تر 
ــط  ــه توس ــای راک ک ــه ای از ترانه ه ــه گون ــود و ب ــر می ش و جذاب ت
ــود، در  ــک می ش ــده نزدی ــروده ش ــزرگ راک س ــاعران ب ــی ش برخ

ایــن شــعر هــادی می گویــد: 

ــد  ــم پیون ــا ه ــدن/ ب ــک ب ــی از ی ــا نیم ــک/ ب ــک مترس ــی از ی »نیم
ــن  ــی از م ــر روز از/ نیم ــا ه ــدن/ کالغ ه ــن ش ــر م ــا پیک ــوردن/ ت خ
می ترســن/ و الشــخورها بــر شــب روی نیــم دیگــه می رقصــن/ 

Miss Myself . ۶۰
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ــرای  ــی ب ــه زندگ ــودم/ ب ــو ب ــای ت ــی/ گندم ه ــن حام ــت م سال هاس
تــو/ خــو کــرده وجــودم/ تــو از کلبــه آن دور/ هــر صبــح بــا لبخنــدی/ 
و پیــش از خــواب هــر شــب/ پنجــره را می بنــدی/ و مــن بــا شــیاطین 
ــار پیــش از صبــح/ بغضــم  هــر شــب/ تــا صبــح می جنگیــدم/ و هــر ب
را می بلعیــدم/ و تــو درســت بــه کســی/ زندگیتــو مدیونــی/ کــه 
ــی/  ــت زندان ــی/ سال هاس ــزی نمی بین ــچ چی ــت از اون/ هی مدت هاس
ــته ام. . ./  ــن دو واژه خس ــی/ از ای ــان و قربان ــتم/ قهرم ــو هس آزادی ت
ــت  ــدت هاس ــیدم/ م ــوق نبوس ــا ش ــی رو/ ب ــت گرم ــت پوس سال هاس
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، 
ــرای مــن/ دلــم بیــش از هــر  ــرای مــن، دلــم ب ــرای تــن/ دلــم ب دلــم ب
چیــزی بــرای خــودم تنگــه/ و مــن بــرای خــودم، دلــم چقــدر تنگــه/ 
ــرای/  ــدر ب ــن چق ــم تنگــه/ و م ــرای/ خــودم، دل ــن سال هاســت ب و م

ــم تنگــه.« خــودم دل

شــاید یکــی از نــکات قابــل توجــه در ترانه ســرایی که توســط بســیاری 
از شــاعران ترانه ســرا یــا ترانه ســرایانی کــه بــا مقیاس هــای شــعر 
عروضــی فارســی شــعر می گوینــد، و بــه ســبب تفــاوت مصــرف شــعر 
ــوند،  ــکل می ش ــار مش ــوال دچ ــه، معم ــرای تران ــعر ب ــعر و ش ــرای ش ب
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ایــن اســت کــه در ترانه ســرایی ارزش ایمــاژ و مفهــوم بــر فــرم کلمــه 
ــن لحــاظ ترانه ســرا شــعر را  ــه همی و وزن آن در شــعر تقــدم دارد و ب
نــه بــرای خوانــده شــدن روی کاغــذ بلکــه بــرای خوانــدن بــا موســیقی 
ــه می ســراید. از همیــن رو ممکــن اســت  و چرخــش کلمــات در تران
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 
ــار  ــو اجب ــن/... ت ــال م ــه م ــودی/ ن ــن ب ــو همــراه م رســوندمت زود/ ت
ــو/  ــت ت ــد پاک ــته می مون ــد بس ــه بای ــن/ گرچ ــال م ــه ب ــودی ن ــن ب م
ــرای  ــن ب ــر از ای ــی بزرگ ت ــو/ غم ــت ت ــردم راح ــه ب ــش ک ــو ببخ من
ــت. . ./  ــت هس ــه دل ــی ک ــی/ درحال ــن نباش ــال م ــه م ــت/ ک ــن مس م
تــو ببخــش کــه مســت شــدم از بــوی جوهــر/ مــن یــک کاغذخــوار 
ــن  ــه ای ــه/ واس ــا برگ ــل دارم و صده ــاه می ــه گن ــتر/ ب ــه بیش ــاده ام ن س
پســتچی خــوب وسوســه مرگــه/ گرچــه مــن پســتچی خوبــی نبــودم/ 
تــو هســتی چــون مــن تــو رو ســالم رســوندم/ ایــن چقــدر ســخته کــه 

ــه ای نباشــی.« یــک پســتچی باشــی/ و خــودت صاحــب نام
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ــر  ــده، ب ــز و برن ــه هایی تی ــا گوش ــته ب ــی شکس ــای او آینه های ترانه ه
ــع  ــی او هســتند. شــعرآهنگ های او در واق ــه تنهای ــن ســنگی خان زمی
ــان  ــدرن و انس ــت م ــان پس ــف جه ــدی در وص ــد بع ــای چن متافوره

ــت.  ــودن اس ــفه ب ــر فلس درگی

اولیــن آلبــوم هــادی پاکــزاد بــا عنــوان ســرزمين تــرس در ســال 
ــاپ و اندکــی راک داشــت  ــی کــه آوای پ 1380 منتشــر شــد. آلبوم
ــه  ــد از مجموع ــی داد. بع ــر م ــودن وی خب ــام ب ــی و خ و از بی تجربگ
ســرزمین تــرس، آلبــوم دوم خــود را بــه نــام زندگــى زيرزمينــى61 در 
بــازار مجــازی اینترنــت ارائــه داد. شــش ســال گذشــته بــود و در ایــن 
ــن  ــه و منتشــر شــد هــادی پاکــزاد اولی ــوم کــه در ســال 1386 تهی آلب
قدم هــای خــود را در موســیقی تجربــی و آوایــی امروزی تــر و کمــی 
نزدیک تــر بــه راک برداشــته بــود. امــا بــه نظــر می آمــد هنــوز به کلــی 
از ســاختارهای موســیقایی و ترانه ســرایی پــاپ دل نکنــده اســت و در 

ــق نیســت. ــا موف ــرم آهنگ ه ــه ف تهی

ــوان  ــا عن ــود را ب ــوم خ ــومین آلب ــه س ــا 1387 ک ــال 1386 ت ــا از س ام
و  ترانه نویســی  تکنیــک  در  خاصــی  اتفــاق  کــرد  منتشــر  دكتــر 
ســاختار آهنگ هــای او رخ داد. آلبــوم دكتــر هنــوز از بهتریــن و 
ــز  جذاب تریــن مجموعه هــای منتشــر شــده اوســت. آلبومــی کــه لبری

Living Underground . ۶۱
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از تصاویــر و حجم هــای شــاعرانه نــاب امــروزی و خوانندگــی حســی 
امــا مالیخولیایــی اســت کــه در بســته بندی هوشــمندانه موســیقی 
ــازه در  ــذاب و ت ــی ج ــت. ترکیب ــده اس ــده ش ــو- راک پیچی آلترناتی
ــه  ــت ک ــخص اس ــاًل مش ــران. کام ــرآوای ای ــند دگ ــیقی مردم پس موس
ــه  ــاض زاده ب ــادی پاکــزاد و هــم مســعود فی ــه هــم ه ــن مجموع در ای

بلوغــی موســیقایی و حرفــه ای رســیده اند.

ــه  ــان تجرب ــد هم ــر ش ــال 1388 منتش ــه در س ــون ک ــوم افالط در آلب
ــا  ــاختار آهنگ ه ــه س ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت، ب ــه یاف ــر ادام ــوم دكت آلب
ســاختگی تر و بــا حداقــل ســادگی در پشــت ترانه هــای هــادی پاکــزاد 
فقــط نقــش یــک زمینــه را بــازی می کننــد. آلبــوم افالطــون را نســبت 
بــه آثــار قدیمی تــر هــادی پاکــزاد می تــوان مجموعــه ای کالم محــور 
ــه، از قصــد  ــا ناآگاهان ــه ی ــوم آگاهان ــن آلب دانســت. در جای جــاِی ای
ــم آهنگ هــا احســاس می شــود کــه  ــدون قصــد ضعــف در تنظی ــا ب ی

آوای قطعــات را خــام و گاه غیرمتعــارف کــرده اســت.

بــراى چهــار، پنجمیــن آلبــوم هــادی پاکــزاد، در ســال 1389 در بــازار 
ــزرگ در  ــی ب ــه جهش ــه ای ک ــد. مجموع ــه ش ــت ارائ ــازی اینترن مج
ــی در  ــت و حت ــی اس ــو فارس ــی آلترناتی ــیقی تجرب ــق موس ــت خل جه
قطعاتــی آوانــگارد بــه گــوش می رســد. آلبومــی بــا آهنگ هــای راک 
مــدرن و ترانه هــای تلقینــی پســت مدرنیســتی و تکنیــک خوانندگــی 
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کــه از پوســته خــود بیــرون آمــده و بســیار بیانگــرا و حســی اجــرا شــده 
ــده  ــای تشــکیل دهن ــت پدیده ه اســت. جــرات و جاافتادگــی در کلی
ــه در  ــه اوج کیفــی خــود رســیده اند. آهنگ هــا بی رحمان آهنگ هــا ب
جنگــی نابرابــر میــان ترانــه و موســیقی در هــم می کوبند و بــه دینامیک 
و هیجانــی موســیقایی بــدل می شــوند. ایــن آلبــوم در آهنــگ »فرشــته 
ســرد« ســاختار پــاپ- راک آشــنایی بــه خــود می گیــرد و شــنونده را 
در غــم شــاعرانه ای آرام می کنــد. در آهنــگ »دانشــمند« در فضایــی 
تجربــی بــا متــن آهنگــی غیرمتعــارف بــرای شــنونده ســخنوری 
می کنــد. بــه نظــر می رســد ترانــه دانشــمند تجربــه ای ناموفــق از 
ــخ  ــاب تاری ــک کت ــد از روی ی ــه می توان ــی ک ــت. متن ــوآوری اس ن
ــده  ــا توســط خوانن ــخ فلســفه برداشــته شــده باشــد، عین ــا تاری ــم ی عل
قرائــت می شــود، بی آنکــه موســیقی یــا شــیوه خوانــدن ترانــه کمکــی 
بــه متــن بکنــد و مــا را از ســردرگمی آنچــه می شــنویم بیــرون بیــاورد. 
ــند  ــگ مردم پس ــک آهن ــیقایی ی ــای موس ــه قالب ه ــگ هم ــن آهن ای
ــان«  ــگ »پای ــا در آهن ــود. ام ــگارد می ش ــکند و آوان ــم می ش را در ه
فرمــی کانسپچوالیســتی- روایتــی بــه خــود می گیــرد و زندگــی را در 
نیســتی معنــا می کنــد. رویکردهــای گوناگــون موســیقایی و تنــوع در 
ســاختار شــعرآهنگ ها، ایــن آلبــوم را بــه یکــی از مجموعه هــای 

منحصــر بــه فــرد آلترناتیــو فارســی ایــران بــدل کــرده اســت.
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در ســال 1390 نیــز مجموعــه ای از او بــه بــازار مجــازی و بــر صفحــه 
ــا62  ــن آهنگ ه ــوان تازه تری ــا عن ــد ب ــته ش ــمی او گذاش ــی رس اینترنت
ــای  ــه ترانه ه ــل همیش ــت. مث ــده اس ــکیل ش ــه تش ــش قطع ــه از ش ک
ــز ســروده هــادی پاکــزاد اســت و آهنگســازی ها را  ایــن مجموعــه نی
ــه نظــر  ــه ب ــن مجموع ــه عهــده داشــته اســت. ای ــاض زاده ب مســعود فی
ــش  ــه از نام ــور ک ــه آن ط ــد، بلک ــل باش ــوم کام ــک آلب ــد ی نمی رس
ــک  ــه در ی ــتند ک ــای وی هس ــه ای از تک آهنگ ه ــت مجموع پیداس
ــق  ــزاد عم ــادی پاک ــار ه ــه آث ــن مجموع ــده اند. در ای ــر ش ــا منتش ج
ــرو- راک)راک  ــا اِلکت ــد. آوای آهنگ ه ــود گرفته ان ــه خ ــازه ای ب ت
ــر  ــی گاه اجتماعی ت ــر و حت ــر، عمیق ت ــا محکم ت ــک(، ترانه ه الکترونی
امــا نــه گزارش گونــه بلکــه در پوششــی ســمبلیک و غیرمســتقیم 
پیچیــده شــده اند. در آهنگ هــای ایــن مجموعــه نــگاه شــاعری 
ــت و  ــده اس ــی ش ــراض اجتماع ــم و اعت ــای پرحج ــتر ترانه ه آگاه بس
موســیقی فقــط وســیله ای اســت بــرای بــه جریــان درآوردن مفاهیــم و 

ــه. درک زمان

موســیقی و شــعر هــادی پاکــزاد در ده ســال اول کارش نشــانگر تکامل 
هنــری موســیقی پرداز شــاعری اســت کــه همیشــه رو بــه جلــو داشــته 
ــای  ــاید او را از نمونه ه ــت. ش ــته اس ــت نداش ــی وحش و از کار تجرب

موفــق موســیقی راک زیــر زمینــی بتــوان دانســت.
Latest Tracks . ۶۲
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هــادی پاکــزاد همچــون بســیاری از کســانی کــه بــا کار مســتمر 
ــازه  ــزی ت ــران چی ــدرن ای ــروت موســیقی م ــر ث ــی می کوشــند ب تجرب
ــازاری دور  ــی خودخواســته از ب ــه دلیل ــد، ب از کشــفیات خــود بیفزاین
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 زیرزمین هــای خــوش آوای 
موســیقی اکنــون ایــران، بســیاری از بچه هــا باهــوش بــه دنیــا می آینــد، 
ــوش  ــه گ ــان ب ــوند، گاه صدایش ــاله می ش ــوند، 30 س ــاله می ش 20 س

ــد. ــوند و می میرن ــر می ش ــد، پی ــع می رس جم

ــرس )2002(،  ــرزمين ت ــد: س ــن قرارن ــزاد از ای ــادی پاک ــای ه آلبوم ه
زندگــى زيرزميــن )2005(، دكتــر )2007(، افالطــون )2009(، بــراى 

ــا ناشــنوا )2012(. چهــار )2010(، ارتبــاط ب

گروه آلترناتیو نبض

ــال  ــکو در س ــی در سانفرانسیس ــو راک فارس ــروه آلترناتی ــض« گ »نب
ــن  ــکل گیری ای ــت. ش ــکل گرف ــی ش ــکاری آرش و عل ــا هم 2002 ب
ــوازی  ــه همن ــم ب ــی تصمی ــاد کــه آرش و عل ــاق افت ــی اتف گــروه زمان
موســیقی در دســامبر ســال 2002 گرفتنــد. در آن زمــان هیــچ کــدام از 
ایــن دو دوســت تصــور نمی کردنــد کــه ایــن رفــت و آمدهــای شــبانه 
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ــکل  ــی ش ــود و گروه ــووالنه ای ش ــدی و مس ــط ج ــه رواب ــل ب تبدی
بگیــرد کــه بعدهــا از پیشــگامان ایــن ســبک در ایــران بــه حســاب آید.

ــت پانک،  ــبک های پس ــر از س ــض متاث ــروه نب ــیقایی گ ــش موس گرای
آلترناتیــو راک، و الکترونیــکا بــود و حتــی در حاالتــی گرایش هایــی 
بــه ســبک گوتیــک63 نیــز داشــت. موســیقی گــروه نبــض برپایــه آوای 
عصیانــی، عبــوس و تاریــک گیتــار برقــی علــی و ترانه هــای مــدرن و 
ــدرن  ــی م ــد. ترانه های ــزی می ش ــارف آرش پی ری ــی غیرمتع خوانندگ
ــند آن  ــیقی مردم پس ــه در موس ــاوت ک ــم متف ــات و مفاهی ــا موضوع ب

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 ایده هــای موســیقایی و مفهومــی 
ویــژه اعضــای گــروه بــود. رویکــردی کــه چــه در ســاختار موســیقی 
و چــه در محتــوی موسیقی شــان بــه چشــم می خــورد. ایــن دلبســتگی 
ــان  ــه مخاطب ــیدن ب ــی، رس ــو راک فارس ــیقی آلترناتی ــق موس ــه خل ب
ــا از  ــار آنه ــی و انتش ــتودیوهای خانگ ــیقی در اس ــه موس ــاص و تهی خ
طریــق شــاهراه اینترنــت، گــروه نبــض را از جملــه پیشــگامان جریــان 
موســیقی راک و به ویــژه جنبــش موســیقی دیجیتالــی ایــران می کنــد.

۶۳  . راک گوتیک، نوعی راک دگرآوا که با سرعت، اندوه و شدت همراه است
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ــق  ــال 2003 از طری ــض در س ــروه نب ــوم گ ــن آلب ــادگی، اولی ــام س پی
بــه طــور رایــگان در دســترس  اینترنتــی رســمی گــروه  پایــگاه 
ــوم  ــن آلب ــال 2004 دومی ــت. در س ــرار گرف ــان ق ــداران و مخاطب طرف
ــی از  ــش مجــدد( متفاوت ــب مجــدد؛ چین گــروه کــه رمیکــس )ترکی
آلبــوم اول بــود بــه همــراه ویدئویــی از آهنــگ »مگــه نــه« منتشــر شــد. 
در ســال 2005 گــروه نبــض زرد، آبی،ســبز، ســومین آلبــوم خــود را، 
تهیــه و ارائــه داد. در ادامــه دو ویدئــو دیگــر و رمیکس هــای دیگــری 

ــه شــد. ــز تنظیــم و تهی از آلبــوم ســوم نی

ایــن آلبوم هــا کــه همــه تهیــه شــده و بــا تنظیــم خــود اعضــای گــروه 
ــران  ــی ای ــان موســیقی راک زیرزمین ــورد توجــه مخاطب ــود بســیار م ب
ــرزی  ــرون م ــانه های ب ــمگیری در رس ــکاس چش ــت و انع ــرار گرف ق

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 می کنــم چقــدر 
خــوب بــود اســمش چیــز دیگــری بــود، ولــی فعــال کــه اســمش همین 
ــیقی  ــوم موس ــک آلب ــم ی ــام عج ــه ن ــی ب ــال گروه ــر ح ــه ه ــت. ب اس
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منتشــر کردنــد بــه نــام رقــص مردونــه. اولیــن خصوصیــت ایــن گــروه 
ایــن اســت کــه همــه اعضــای آن برخــالف همــه گروه هــای موســیقی 
گذشــته ایــران که معمــوال تحصیالت موســیقی نداشــتند، تحصیلکرده 
ــه تحصیــل موســیقی می پرداختنــد  موســیقی هســتند. آنهــا در لنــدن ب
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 مدت هاســت 
بیــرون ایــران زندگــی می کننــد، سرشــان را بــه دیــوار نمی کوبنــد کــه 
ــی همــان موســیقی ســنتی اســت. ســومین  تنهــا شــکل موســیقی ایران
خصوصیــت مهمشــان ایــن اســت کــه بــا وجــود اینکــه ایرانــی هســتند 
ــز  ــه چی ــد، هم ــار کنن ــم افتخ ــوع ه ــن موض ــه ای ــد ب ــعی می کنن و س
ــک  ــرای فیزی ــتند و دکت ــادی نیس ــا و المپی ــو ناس ــد و عض را نمی دانن
هســته ای ندارنــد، آنهــا در حــال پژوهــش بــر موســیقی ایرانــی هســتند 
ــوان نوعــی  ــه عن ــی حماســی را ب ــول خودشــان موســیقی ایران ــه ق و ب
ــی  ــی و محل ــنتی ایران ــازهای س ــد و از س ــر گرفته ان ــیقی در نظ موس

ــد.  ــی کار می کنن ــای ایران ــا و گویش ه ــه لهجه ه ــا هم ــتفاده و ب اس

گروه موسیقی عجم

گــروه ســیمرغ در اواســط ســال 2004 شــکل گرفــت. امیــن فــوالدی 
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)امیــن خارجــی( و علــی نوربخــش در یــک نشســت نوازنــدگان 
ــا یکدیگــر آشــنا شــدند. در  دانشــجو در دانشــگاه امپریــال لنــدن64 ب
همیــن دوره امیــن بــا پرهــام بهــادران، کــه در آن زمان بیشــتر کیبورد و 
گیتــار می نواخــت، و علــی بــا احســان پرویزیــان آشــنایی پیــدا کردنــد. 
ــای  ــا و اجراه ــان در تمرین ه ــی حضورش ــن ط ــان و امی ــی، احس عل
گــروه »ردیــف« )یــک گــروه موســیقی ســنتی در لنــدن بــه سرپرســتی 
ــه  ــم ب ــی تصمی ــری و آرش فیاض ــت صف ــا زرتش ــی( ب ــوش بهرام تین
ــا احســان در  همــکاری گرفتنــد. نریمــان اکرمــی از طریــق آشــنایی ب
ــن  ــی از اولی ــت و در یک ــور یاف ــیمرغ حض ــای س ــی از تمرین ه بعض
اجراهــای ایــن گــروه در دانشــگاهی در لنــدن شــرکت کــرد. اغلــب 
اجراهــای اولیــه ســیمرغ در دانشــگاه های انگلســتان بــود و از قطعــات 
ترکیبــی و آزمایشــی شــکل می گرفــت. در اوائــل ســال 2006 ارکســتر 
ســمفونیک بــی بــی ســی بــرای تنظیــم قطعــه ای آهنــگ بــه مناســبت 
هفتــه ایــران از جوان هــای 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 
ــمفونیک  ــتر س ــی ارکس ــا همراه ــه را ب ــن قطع ــکاری آرش ای ــا هم ب
اجــرا کردنــد کــه بــه طــور زنــده از رادیــو 3 بــی بــی ســی پخــش شــد. 
در کنســرتی کــه بــرای بزرگداشــت »مولــوی« یــا بــه قــول فرنگی هــا 
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»رومــی« در ســالن کوئیــن الیزابــت لنــدن در اکتبــر 2007 برگــزار 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 هیپ هــاپ و راک داشــت بــا کمــک »نیــک بــارون«65، 
همــکار قدیمیــش چنــد آهنــگ ترکیبــی تنظیــم کــرد کــه بــا ایده هــا 
و پیشــنهادهای اعضــای گــروه ســیمرغ کامل تــر شــدند. پــس از ایــن 
تجربــه گــروه ســیمرغ اجراهــای متعــددی در شــهرهای مختلــف 
ــن  ــه امی ــه گفت ــتند. ب ــان داش ــرا در آلم ــک اج ــالوه ی ــتان به ع انگلس
و پرهــام، شــماری از اعضــای گــروه از ســال 2009 تصمیــم گرفتنــد 
ــه  ــود، ب ــی ب ــر کل ــک فک ــط ی ــان فق ــا آن زم ــه ت ــم را ک ــروژه عج پ
یــک گــروه تبدیــل کننــد. آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه کار 
ــد،  ــد پیــش بگیرن ــان در نظــر دارن ــا شــیوه ای کــه آن گــروه ســیمرغ ب
تعــارض دارد. بــه همیــن دلیــل نخســت دو پــروژه را جداگانــه دنبــال 

ــد. ــرون آمدن ــد و چنــدی بعــد به کلــی از ســیمرغ بی کردن

گروه عجم؛ همه سازها، همه گویش ها

ــده عــود و  ــده، نوازن ــوالدی )خوانن ــن ف گــروه عجــم کــه شــامل امی
دوتــار(، پرهــام بهــادران )خواننــده، نوازنــده ســازهای کوبــه ای، 
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)همخــوان،  فــرد  شــجاعی  شــهره  گیتــار(،  و  کی بــورد  باالبــان، 
نوازنــده کیبــورد، ســازهای کوبــه ای، کمانچــه و همــکاری در تنظیــم 
ــده تــار،  آهنگ هــا و ارکستراســیون(، آرش فیاضــی )خواننــده، نوازن
ــازهای  ــار و س ــده گیت ــی )نوازن ــان اکرم ــور67 و نریم ــار66 و چغ ــم ت ب
ــده و  ــری )خوانن ــت صف ــک( و زرتش ــای الکترونی ــه ای و صداه کوب
ــه کاری  ــام ســیمرغ ب ــه ن نوازنــده نــی( اســت، در ابتــدا در گروهــی ب
ــاپ  ــیقی هیپ ه ــا موس ــی ب ــان ایران ــق الح ــی تلفی ــب یعن ــیار عجی بس
می پرداختنــد. ایــن کار از ســال 2004 شــروع شــد تــا اینکــه در 
ــن نتیجــه رســیدند کــه  ــه ای ســال 2009 شــماری از اعضــای گــروه ب
دیگــر قصــد ندارنــد کار قبلی شــان 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 قیچــک68 )احتمــاال( از همه 
ســازهای ایرانــی محلــی و ملــی و ســنتی از نی لبــک و ســنج و دمــام و 
طبــل و ســرنا و شــیپور و دوتــار و ســه تــار و دوتــار، عــود، باالبــان69، 

Nick Barron . ۶۶
۶۷ . نوعی تار است که صدای آن یک اکتاو مب تر از تار عادی است. با مضرابی از جنس شاخ 

نواخته می شود.
۶۸  . چغور یا چگور: از سازهای رده تنبور با کاسه طنینی گالبی شکل بزرگ تر از کاسه سه 

تار، دو تار فلزی دارد و به آن دوتار هم می گویند.
۶۹  . ساز زهی شبیه کمانچه که مانند ویلن سل نواخته می شود.
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دهــل، دایــره، ســرنا، تــف70، بــم تــار، نــی، للهــوا71، داربــوکا72، دف، 
تنبــور، کمانچــه، دایــره پوســتی، رق73 و نــی زلــه74 و غیــره )کــه خــود 
ایــن غیــره بــه انــدازه دو اتــاق جــای ســاز می بــرد( اســتفاده کرده انــد 
از  ایرانــی  از گویش هــا و لهجه هــای مختلــف  ترانه هایشــان  و در 
ــاهی  ــردی کرمانش ــی و ک ــری، مازندران ــا سنگس ــر ت ــتانی بگی خوزس

نیــز اســتفاده کردنــد.

«رقص مردونه» و «بندر لندن»

ترانــه »بنــدر لنــدن« بــا لهجــه خوزســتانی و موســیقی آن منطقــه 
ــون  ــود، مضم ــک می ش ــم نزدی ــهری ه ــه بوش ــا ب ــت و گاه ترانه ه اس
ترانه هــا بــه نوعــی بــر هویــت ایرانــی و حتــی در جاهایــی اعتــراض بــه 
برخوردهــای بیگانه ســتیزانه مــردم اهــل فرنــگ تاکیــد دارد. ویژگــی 
ــت  ــت و هوی ــن ماهی ــر یافت ــا ب ــن گــروه ســعی آنه ــل توجــه در ای قاب
ایرانــی واقعــی اســت، نــه چیــز مســخره ای بــه نــام »روح آریایــی« کــه 

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

۷۱  . سازی به نام تف پیدا نکردم، به ابالفضل!
۷۲  . هللا وا، یا للهوا، همان نی چوپان است.

۷۳  . داربوکا، سازی شبیه متپو، باریک تر از تنبک.
۷۴  . 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 مهم تریــن 
ــک  ــه ی ــن ب ــت یافت ــروه دس ــن گ ــیقی ای ــه در موس ــل توج ــه قاب نکت
موســیقی خوش آهنــگ، پــر انــرژی و شــنیدنی اســت، بــه نظــرم اگــر 
کار ترانه سرایی شــان را بهتــر کننــد، جــای خوبــی را در موســیقی 
ــروه  ــای گ ــا کلیپ ه ــیقی ی ــو موس ــد. کار ویدئ ــدا می کنن ــی پی ایران
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 
ــد و  ــان می رون ــی هیپ هــاپ نزدیــک اســت. گروهــی در خیاب خیابان

ــد.  ــی می کنن همخوان

ــا در حقیقــت تنهــا اثــر  ــه عنــوان مهم تریــن ی ــه ب آلبــوم رقــص مردون
گــروه عجــم، حــاوی برخــی پارادوکس هاســت، نخســت اینکــه 
ــان  ــت، هم ــان اس ــرای ایرانی ــز ب ــی تحقیرآمی ــوال نام ــم« اص ــام »عج ن
طــور کــه نــام آریایــی نامــی غلوآمیــز بــرای ایرانیــان اســت. یکــی از 
اعضــای گــروه می گویــد: »اول کــه ایــن نــام مطــرح شــد فکــر کــردم 
ــا آن  ــم ب ــودم ه ــل خ ــن دلی ــه همی ــت و ب ــز اس ــی اهانت آمی ــه نام ک
مشــکل داشــتم، امــا بعــد از مدتــی دیــدم هویــت ایــران شــامل همــه 
ــران شــامل  تاریخــی اســت کــه مــا در آن زندگــی کردیــم، یعنــی ای
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ــت.  ــی نیس ــال کاف ــح اص ــن توضی ــن ای ــر م ــه نظ ــت.«75 ب ــه اینهاس هم
ــت  ــی و درس ــیار منطق ــروه بس ــر گ ــورد نظ ــوم م ــور و مفه ــه منظ البت
ــت  ــه در لجاج ــان ک ــیاری از ایرانی ــالف بس ــان برخ ــی آن ــت. یعن اس
بــا بیگانه ســتیزی ســعی می کننــد خــود را دارای تاریخــی عظیــم 
و گذشــته ای بــزرگ بداننــد و بــرای رســیدن بــه تاریــخ گذشــته 
ــی  ــه نوع ــد و ب ــذف کنن ــالم را ح ــس از اس ــران پ ــد ای الزم می بینن
عرب ســتیزی می رســند، از قضــا ایــن گــروه معتقــد اســت کــه 
ــا و  ــه پیروزی ه ــت، هم ــی ماس ــای زندگ ــه دوره ه ــامل هم ــران ش ای
ــا  ــخ، ام ــای تاری ــت ها و حقارت ه ــه شکس ــخ و هم ــای تاری بزرگی ه
واژه عجــم اصــال بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود کافــی نیســت. مثــال 
ــر«  ــتانه »نیگ ــاپ از واژه نژادپرس ــم هیپ ه ــای مه ــیاری از گروه ه بس
ــا  ــد ب ــی بخواه ــه گروه ــت ک ــی اس ــن در حالت ــد، ای ــتفاده کرده ان اس
شــیوه ای تحریک آمیــز بــا ادبیــات تحقیرآمیــز برخــورد کنــد، در 
ــن  ــن ای ــم. م ــم نمی بینی ــروه عج ــی را در گ ــن هدف ــه چنی ــی ک حال
ــرا  ــم. زی ــان بدان ــم یــک اشــتباه از ســوی آن انتخــاب را فقــط می توان
ــا  ــتانه و ی ــا نژادپرس ــتانه دارد ام ــردی میهن دوس ــم رویک ــروه عج گ
عرب ســتیز نیســت. ناسیونالیســم مذهبــی و بــه طــور مشــخص شــیعی، 
تفکــری آشــکار در آثــار گــروه عجــم اســت. موضــوع مهاجــرت و 
ــه بیگانه ســتیزی فرنگیــان و نقــد  ــه ب ــگاه نقادان زندگــی در غربــت و ن

۷۵  . گفت وگو با گروه عجم، برنامه شباهنگ، صدای آمریکا؛ نک: یوتیوب.
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ــز از دیگــر مفاهیــم مــورد توجــه ایــن  ــان نی فرهنــگ اجتماعــی ایرانی
گــروه اســت. 

ــت.  ــی دانس ــو تجرب ــروه آلترناتی ــک گ ــوان ی ــم را می ت ــروه عج گ
گروهــی کــه در جســت وجوی ریشــه های ســنتی و فرهنگــی خــودش 
ــی  ــه نوع ــت. ب ــدرن اس ــینی م ــت شهرنش ــی بی هوی ــای زندگ در فض
ــگ  ــت مدرن از فرهن ــی پس ــی بازآفرین ــه نوع ــد ب ــعی می کنن ــان س آن

بومــی خــود برســند. 

دومیــن پارادوکــس گــروه در آلبــوم رقــص مردونــه همــان واژه 
ــه طــور  ــوم ب ــه ای از آلب ــه« اســت. رقصــی کــه در تران »رقــص مردون
ــه  ــص مردان ــف رق ــح داده می شــود و شــکل های مختل روشــن توضی
شــرقی بی آنکــه قضــاوت شــود و حتــی بــا نگاهــی جانبدارانــه تصویــر 
می شــود. اگــر چــه فــرم و شــیوه آوازخوانــی گــروه کــه بــه صــورت 
گروهــی اســت و در جاهایــی بــه گفت وگــوی خواننــدگان مینجامــد، 
ــال  ــا کام ــن و تحریره ــا لح ــت، ام ــک اس ــاپ نزدی ــیوه هیپ ه ــه ش ب
در قالب هــای شــناخته شــده موســیقی محلــی، ســنتی و حماســی 
ایــران انجــام می گیــرد. اســتفاده از تصاویــر حرکــت پاهــا در رقــص 
ــن  ــر ای ــردی ب ــدری و ک ــص بن ــانه اندازی در رق ــا ش ــه ای و ی زورخان

ــد دارد.  ــه تاکی رقــص مردان

ســومین پارادوکــس در کار گــروه عجــم تاکید آنان بــر حفظ فرهنگ 
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ــرکات  ــوه ح ــره و نح ــش چه ــوع آرای ــد ن ــر آن، مانن ــنتی و عناص س
افــراد در عیــن رفــت و آمــد آنــان در شــهر مدرنــی مثــل لنــدن اســت. 
ــر صــدای  ــر پلیــس لنــدن حرکــت می کننــد و ب ــا صــدای آژی آنهــا ب
آژیــر تاکیــد دارنــد، و حتــی در تصاویرشــان صحنــه درگیــری پلیــس 
ــر دیوارهــای شــهر لنــدن  ــا معترضــان را در شــهر نشــان می دهنــد، ب ب
ــار  ــنتی دوت ــیوه ای س ــه ش ــه ب ــد ک ــش می دهن ــردی را نمای ــر م تصوی
ــی در  ــال ایران ــا ســازهای کام ــی ب ــه صــورت دســته جمع ــد و ب می زن
شــهر لنــدن حرکــت می کننــد و ترانــه ای را کــه بــرای آبــادان ســروده 
ــدن  ــی هســتند در شــب لن ــا غریبه های ــد. آنه ــدن می خوانن شــده در لن
کــه از بیگانه ســتیزی گلــه و شــکایت دارنــد. گویــی کــه لنــدن شــهر 

خــود آنهاســت. 

امــا همــه ایــن ناســازه ها بــه آفرینــش نوعــی موســیقی تــازه ختــم شــده 
ــود  ــن وج ــش از ای ــت و پی ــوان یاف ــابقه ای از آن نمی ت ــه س ــت ک اس
نداشــته اســت. ماهیــت ایرانــی ایــن موســیقی روشــن و آشــکار اســت. 
بیــش از هــر چیــز ویژگــی روشــن ایــن آلبــوم بــه عنــوان کار گــروه 
ــت. در کار  ــدرت آن اس ــر ق ــک و پ ــان و ریتمی ــر هیج ــیقی، پ موس
ــی حماســی، شــیوه ها و  ــی، آوازخوان ــد نقال گــروه از شــیوه هایی مانن

ریتــم موســیقی دراویــش اســتفاده شــده اســت.
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مهاجرت موسیقی پردازان در ده سال اخیر

ــدگان و  ــا خوانن ــیقی ی ــروه ای موس ــرت گ ــی از مهاج ــد تعریف بیایی
نوازنــدگان بدهیــم؛ فــرض اول ایــن اســت کــه هــر کســی کــه مایــل 
ــرای  ــود ب ــرایطی الزم نب ــچ ش ــا هی ــا ب ــود، طبع ــیقی ب ــد موس ــه تولی ب
تولیــد موســیقی کشــور را تــرک کنــد. زیــرا تولیــد و ضبــط موســیقی 
در داخــل ایــران تــا امــروز )شــهریور 1391( بــه یــک وضــع ناممکــن 
نرســیده اســت. گروه هــا می تواننــد موســیقی بســازند و حتــی آن 
ــم  ــد، گیری ــه کنن ــاد ارائ ــه ارش ــط و ب ــی ضب ــای زیرزمین را در فضاه
پاســخ منفــی باشــد یــا نــه. نشــنیده ایم کــه گروهــی بــه ســبب تمریــن 
ــه  ــن ب ــا رفت ــی دی ی ــاق س ــروش قاچ ــا ف ــا رپ ی ــیقی راک ی موس
اجراهــای خصوصــی دســتگیر شــده باشــد. دو دیگــر اینکــه نشــنیدیم 
اگــر گروهــی حــس کنــد کــه می خواهــد 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 می شــود گفــت کــه بــرای 
تولیــد موســیقی در ایــران و حتــی ضبــط آن مشــکلی وجــود نــدارد. 
نابســامانی های حاکــم بــر سیســتم نظارتــی ارشــاد هــم می گویــد کــه 
دریافــت مجــوز بــرای آلبوم هــای راک و آلترناتیــو بســتگی کامــل بــه 
شــیوه رفتــار کمپانــی ارائــه دهنــده موســیقی دارد. ممکــن اســت یــک 
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آلبــوم هوی متــال بــه عنــوان موســیقی حماســی ایرانــی مجــوز بگیــرد 
ــی  ــچ ارتباط ــدون هی ــور ب ــا فولکل ــنتی ی ــیقی س ــوم موس ــک آلب و ی
ــرد. وضــع کلــی اینکــه هــم امــکان  ــاپ هــم مجــوز نگی ــا راک و پ ب
برگــزاری کنســرت هــم دریافــت مجــوز از نیمــه اول دهــه 1380 بهتــر 

ــی هســت. ــم، ول ــه نمی دان ــد را آگاهان ــن رون شــده اســت، مــن ای

امــا رشــد و اعتــالی رســمی موســیقی راک، متــال، رپ و آلترناتیــو در 
ســال های آغازیــن دهــه 1380 چنــان بــود کــه بســیاری از آنهایــی را 
کــه بــه فکــر تشــکیل گروهــی منســجم، برنامــه ای دراز مــدت و کاری 
ــد. آرش  ــه فکــر مهاجــرت بیفتن ــد، وامی داشــت کــه ب ــه دار بودن ادام
ــژاد رئیــس جمهــور  ــه مــن گفــت: »روزی کــه احمــدی ن ســبحانی ب
ــال های  ــه س ــت. در فاصل ــروم.« و رف ــد ب ــردم بای ــر ک ــن فک ــد، م ش
1384 تــا 1388 شــمار قابــل توجهــی از موســیقی پردازان جــوان 
ــه  ــا ب ــن مهاجرت ه ــد. ای ــوچ کردن ــور ک ــارج از کش ــه خ ــی ب ایران
بهانــه تحصیــل و کار بــرای رســیدن بــه موقعیت هــای مناســب تولیــد و 
اجــرای موســیقی بودنــد و بــه غیــر از دالیــل کامــال شــخصی بــه ســبب 
افســردگی روحــی ناشــی از فشــارهای اجتماعــی، بی ارادگــی فرهنگی 
و ناامیــدی برآمــده از محدودیت هــا و موانــع رشــد فرهنگــی و هنــری 
به ویــژه 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 
ــال  ــتان س ــم در تابس ــوری دوره ده ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب جری
1388 و ســخت تر شــدن جــو اجتماعــی و سیاســی حاکــم بــر جامعــه 
ایــران، مــوج دیگــری از موســیقی پردازان جــوان ایرانــی تــن بــه 
مهاجــرت دادنــد. اینهــا دو گــروه بودنــد: نخســت کســانی کــه فکــر 
ــازه ای زد؛ گــروه دوم کســانی  ــوان حــرف ت ــد دیگــر نمی ت می کردن
بودنــد کــه در نتیجــه جنبــش ســبز بــه فکــر گفتــن حرفــی تــازه افتــاده 
ــروه از  ــر دو گ ــازه زد. ه ــی ت ــد حرف ــد بای ــر می کردن ــد و فک بودن
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 گوشــه ای از توانایی 
و اســتعداد موســیقی راک ایرانــی بــود، امــا مثــل ســایر زمینه هــا آنهــا 
کــه ماندنــد و در داخــل ایــران کار کردنــد موفــق بــه خلــق اثــر جدیــد 
شــدند و آنهــا کــه رفتنــد معدودی شــان بــه خلــق اثــر جدیــد پرداختنــد 
و برخــی بــه عرضــه آثــاری پرداختنــد کــه در ایــران ســاخته بودنــد و 
ــل های  ــای نس ــه مهاجرت ه ــا تجرب ــد. ام ــه کنن ــد عرض ــته بودن نتوانس
پیشــین می گفــت 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 حرفــه ای بشــوند و نخواهنــد هویــت 
ــا  ــوند ی ــق ش ــت موف ــن اس ــد، ممک ــظ کنن ــان را حف ــی و شرقی ش مل
نشــوند، ولــی حتــی اگــر موفــق شــوند هــم دیگــر نشــانه های ملــی بــر 
ــی،  ــاز جبران ــع، م ــران خاش ــی، کام ــیفته فراهان ــد )گلش ــانی ندارن پیش
ــتاره ای  ــوق س ــه ف ــته ایم ب ــا نتوانس ــوز م ــا هن ــور(، ام ــتین امانپ کریس
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 
ــو،  ــوزه فلیچیان ــاف، خ ــت پی ــس، ادی ــس روس ــانکار، دمی )راوی ش
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.

ــد و  ــرای تولی ــا ب ــران، ی ــن ای ــیقی نوی ــران موس ــب مهاج ــا اغل تقریب
مصــرف داخلــی یــا بــرای تولیــد در داخــل بــرای مصــرف بیــرون کار 
ــی  ــر ایران ــوان مهاج ــل ج ــه نس ــت ک ــن اس ــم ای ــئله مه ــد. مس می کنن
ــی رو  ــنتی ایران ــیقی س ــه موس ــد ب ــرت می کن ــران مهاج ــی از ای وقت
ــد  ــروش و تولی ــم از ف ــازار موســیقی اع ــی ب ــه طــور کل ــی آورد و ب م
و کنســرت های ایرانــی پاســخگوی موســیقی راک و رپ و متــال 
ــه  ــان را عرض ــه کارهایش ــد ک ــط می آین ــراد فق ــیاری از اف ــت. بس نیس
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ــه و  ــرف هزین ــا ص ــد و ب ــدا کنن ــی را پی ــر کس ــان را اگ ــد. نوارش کنن
ــا همــان  ــازار می فرســتند. ام ــه ب ــد و ب ــرژی ضبــط می کنن گذاشــتن ان
ــود دارد، در  ــل وج ــی داخ ــیقی زیرزمین ــه در موس ــت ک ــدم حمای ع
ــبکتکین  ــری س ــرای کس ــود دارد. ب ــی وج ــق اول ــه طری ــز ب ــرون نی بی
ــی  ــرت یعن ــته اســت، مهاج ــران را داش ــه کار در ای ــه ســال ها تجرب ک
ــن  ــه موفق تری ــبحانی ک ــرای آرش س ــر؛ ب ــز از صف ــه چی ــروع هم ش
گــروه راک بیــرون از ایــران و بســیار پــرکار بــود در نهایــت فــروش 
و درآمــد تورهــای کنســرت عمــال یــک زندگــی عــادی را هــم 
نمی توانــد کفایــت کنــد. زیــرا هیچ کــس و هیــچ رســانه فارســی 
ــردازد.  ــران بپ ــن ای ــه ســرمایه گذاری روی موســیقی نوی نیســت کــه ب
وقتــی یــک پایــگاه اینترنتــی معمولــی ماننــد تهــران اونيــو نمی توانــد 
ــه  ــرد. ب ــن ک ــوان تضمی ــی را نمی ت ــچ حداقل ــی هی ــد، یعن ــرپا بمان س
فــرض کــه شــما موفــق شــدید یــک آلبــوم را بــا بدبختــی تمــام آمــاده 
ــد.  ــر کن ــم آن را منتش ــگ ه ــم اهن ــل ب ــری مث ــه معتب ــد و موسس کنی
ــد  ــا خواهی ــه ج ــیقی تان را از هم ــدای موس ــد. ص ــر بمانی ــی منتظ کم
ــون  ــود. چ ــد ب ــما نخواه ــروش کار ش ــای ف ــه معن ــن ب ــی ای ــنید ول ش
هیچ وقــت یــک ایرانــی نســخه اصلــی را از اینترنــت نمی خــرد، وقتــی 
می توانــد آن را بــه طــور غیرقانونــی دانلــود یــا اســتفاده کنــد. بابــک 
ــگ  ــم آهن ــیقی ب ــد موس ــار و تولی ــرکت انتش ــس ش ــی، رئی خیاوچ
ــازی  ــه نی ــد: »چ ــن می گوی ــه چنی ــیاتل/آمریکا ِگله مندان ــهر س در ش
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ــاظ  ــوز از لح ــه هن ــی  ک ــت، وقت ــد هس ــه جدی ــک صحن ــاد ی ــه ایج ب
ــا  ــد رو ب ــوق هنرمن ــم و حق فرهنــگ مصــرف موســیقی مشــکل داری
ــالح  ــره اول روی اص ــاید بهت ــم؟  ش ــت نمی کنی ــردن رعای ــی  ک کپ
الگــوی مصرفــی کار کنیــم، تــا هــر صحنــه جدیــدی کــه بــه وجــود 

ــاد دچــار مشــکالت تکــراری نشــه.«76 می

و  راک  ایرانــی،  آلترناتیــو  موســیقی  بــرای  فراوانــی  مشــکالت 
هیپ هــاپ و متــال وجــود دارد. اول اینکــه هیــچ رســانه ای بــرای 
معرفــی ایــن موســیقی وجــود نــدارد. رادیــو و تلویزیون هــای موجــود 
کــه می تواننــد ایــن موســیقی را پخــش یــا معرفــی کننــد، کامــال بــه آن 
بی توجهنــد یــا حاســدانه آن را نادیــده می گیرنــد. هیــچ پشــتیبان مالــی 
و فکــری و رســانه ای از ایــن گــروه وجــود نــدارد و ارتباطــات میــان 
ــد  ــا نمی خواهن ــد ی ــت و نمی توانن ــدود اس ــیار مح ــا بس ــن گروه ه ای
بــه همدیگــر کمــک یــا از هــم حمایــت کننــد و اینکــه کســی وجــود 
نــدارد کــه بخواهــد ایــن افــراد را پــس از خــروج از ایــران به شــکلی 

مدیریــت کنــد کــه چنــد ســال از وقــت آنــان تلــف نشــود.

از طــرف دیگــر، اجــرای کنســرت بــرای موســیقی راک و هیپ هــاپ 
تقریبــا کار ســودآوری نیســت، زیــرا: 

۷۶  . بابک خیاوچی، گفت وگو با نصیر مشکوری، موج تازه مهاجرت موسیقی پردازان، ۱۳ 
بهمن ۱۳۸۹.
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1( مخاطبــان موســیقی راک و هیپ هــاپ پراکندگــی جغرافیایــی 
ــاپ(. ــنتی و پ ــس س ــد )عک دارن

ــازماندهی  ــور س ــک ت ــه ی ــی ک ــز در حال ــد ج ــت و آم ــه رف 2( هزین
ــه نیســت. ــه صرف شــود، اصــال ب

ــنتی  ــاپ و س ــی پ ــتری های ایران ــا مش ــوال ب ــدگان معم 3( برگزارکنن
ــزار  ــه ای برگ ــرت راک را حرف ــتند کنس ــد نیس ــد و بل ــروکار دارن س

ــد. کنن

4( درخواســت درآمدهــای کالن و غیرواقعــی از طــرف گروه هــا کــه 
ــه فــروش بلیــت ســازگار نیســت و معمــوال هــم ســازماندهی  ــا هزین ب

بــرای داوطلبــان وجــود نــدارد. 

5( امــکان ورشکســتگی بیــش از موفقیــت اســت و باعــث بی اعتمــادی 
میــان برگزارکننــده و موســیقی پرداز می شــود. 

6( نوازنده هــای ایرانــی اســتودیویی هســتند و بلــد نیســتند همــان 
ــد.  ــرا کنن ــوب اج ــه خ ــم روی صحن ــان را ه ــیقی خودش موس

6( معمــوال فضــای ایرانــی بــه جــای همــکاری و همراهــی بــه ســوی 
حســادت مــی رود، بخصــوص دربــاره ایرانیــان بیمــار اپوزیســیون 

ــی.  قدیم
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7( ســوء اســتفاده های سیاســی تعریــف نشــده کــه موســیقی پردازدان 
ــدگان می ترســاند.  را از بعضــی برگزارکنن

ــرون  ــا موســیقی در بی ــل باعــث مــی شــود کــه تقریب ــن عوام همــه ای
ــل  ــی دی در مح ــروش س ــاره ف ــز درب ــد و ج ــادی نباش ــران اقتص ای
اجــرای برنامــه تقریبــا موســیقی آلترناتیــو و راک و هیپ هــاپ موفــق 

ــوند. ــروش نمی ش ــه ف ب

و کدام رسانه ها هستند؟

ــکا،  ــدای آمری ــی، ص ــی س ــی ب ــد ب ــانه هایی مانن ــان رس ــن جری در ای
رادیــو آلمــان، رادیــو فــردا و رادیــو زمانــه از جملــه رســانه های خبــری 
سیاســی- اجتماعــی و فرهنگــی بین المللــی شــناخته شــده میــان عمــوم 
ایرانیــان داخــل و خــارج ایــران هســتند کــه بــا بودجه هــای دولتــی و بــا 
داشــتن مخاطبــان عــام و خــاص از قشــرهای متنــوع نقــش رســانه هایی 
ــایت های  ــد س ــتقلی مانن ــانه های مس ــا رس ــد. ام ــا کرده ان ــر را ایف معتب
فرهنگــی تهــران اونیــو، هفت ســنگ و پایــگاه اینترنتــی موســیقی 
غیرمتعــارف »زیرزمیــن«، تریبــون، پاالپــال، فارســی هیپ هــاپ و غیره. 
. .، و اخیــرا پایــگاه اینترنتــی بشــکن نیــز وجــود دارنــد کــه بــه طــور 
ــه  ــان ب ــن جری ــف در ای ــی ســبک های مختل جــدی در راســتای معرف
عمــوم ایرانیــان در سراســر جهــان نقــش کلیــدی داشــته و دارنــد. ایــن 
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نشــریه های اینترنتــی بــا نقــد موســیقی و بررســی فرهنــگ مردم پســند 
جــوان و غیرمجــاز ایــران بــه درک فرهنــگ اجتماعــی و هویــت 
موســیقایی ایــن جریــان کمــک کــرده و بی شــک رویکردهــای ایــن 
رســانه های اینترنتــی از ســرآغاز ایــن جریــان موســیقی باعــث شــده تــا 
ــر  ــان را جدی ت ــن جری ــاال ای ــده در ب ــر ش ــی ذک ــانه های بین الملل رس

گرفتــه و بــه معرفــی آن بپردازنــد.

پاالپال، موسیقی راک ایران، راهكارها و بی راهه ها

آریــا کرنافی فــر مســوول نشــریه یــا موسســه ای اســت بــه نــام پاالپــال. 
ــان  ــک جری ــد ی ــران نیازمن ــیقی راک ای ــه موس ــت ک ــد اس او معتق
حمایتــی اســت. از نظــر او پاالپــال یــک تشــکل نیســت، بلکــه یــک 
ــان فکــری ســعی  ــن جری ــان فکــری. در ای تفکــر اســت، نوعــی جری
می شــود از موســیقی های مســتقل ایرانــی حمایــت شــود کــه بــه هیــچ 
نوعــی از آنهــا حمایــت بــه عمــل نمی آیــد. ایــن حمایــت بــه اشــکال 
ــا  ــه ت ــدان گرفت ــار هنرمن ــش آث ــکاری در پخ ــت. از هم ــف اس مختل
همــکاری در برگــزاری کنســرت های رســمی. البتــه اغلــب پاالپــال را 
ــا دو محصــول مجلــه و لیبــل می شناســند. در دو ســالی کــه پاالپــال  ب
ــه همیــن  فعالیــت می کنــد، آنهــا آلبوم هــای زیــادی منتشــر کردنــد. ب
دلیــل آریــا فکــر می کنــد ســال 1389 را بشــود ســال شــکوفایی 
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موســیقی راک در ایــران نامیــد. زیــرا در ســال 1389 بیشــترین آلبــوم 
ــت  ــود هش ــال خ ــتین س ــن در نخس ــان همچنی ــد. آن ــر ش راک منتش
شــماره از یــک مجلــه موســیقی راک و متــال را منتشــر کردنــد. آنــان 
کوشــش کردنــد خبــر فعالیت هــای هنرمنــدان موســیقی راک را 
پوشــش بدهنــد. حتــی بــرای اینکــه ایــن موســیقی بــه ســطح باالتــری 
ــر  ــن موســیقی بهت ــد از ای ــا بتوانن ــد ت ــه رفتن ــال مجــوز مجل برســد دنب

ــد.  حمایــت کنن

مشكل ترانه سرایی در موسیقی راک ایران

ــیقی راک  ــی موس ــکالت اصل ــی از مش ــت یک ــد اس ــر معتق کرنافی ف
ــد  ــای چن ــه کاره ــی ب ــد: »وقت ــت. او می گوی ــرایی اس ــران ترانه س ای
ــا  ــظ و موالن ــا اشــعار حاف ــا ب ــب گروه ه ــش برمی گــردی اغل ســال پی
موسیقی شــون رو شــروع کــردن. ایــن وســط فقــط شــهرام شــعرباف و 
اوهــام کارشــون گرفــت. شــما نــگاه کــه می کنیــد گروه هــای 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. 
ــان  ــز رو بی ــه چی ــه هم ــاش می ش ــه باه ــیقی ایه ک ــره راک موس باالخ
کــرد، حــاال دوســتان راکــر مــا هــم دوســت داشــتن از اون نــوع شــعر 
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ــیقی  ــرای موس ــران ترانه س ــا در ای ــه م ــرف دیگ ــد. از ط ــتفاده کنن اس
ــن  ــرف ای ــعر راک ص ــد ش ــر می کنن ــا فک ــتان م ــم. دوس راک نداری
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 نمی کنــم. بهتریــن راه مــا اینــه کــه بیایــم خودمونو 
ــرار بدیــم. مــن می بینــم کــه  ــا نمونه هــای خارجــی مــورد مقایســه ق ب
ــه جــای لیریــک )شــعر( از کلمــه  ــا ب ــال در دنی گروه هــای راک و مت
ــا  ــه کــه اون ــن چقــدر جالب ــد. خــوب ای ورد )کلمــه( اســتفاده می کنن
خودشــون معتقــدن کــه ایــن شــعر نیســت و کلمــات هســتند کــه روی 
موســیقی نشســتن. اونــا تــو رســوندن منظورشــون از ایــن طریــق خیلــی 
راحت تــر عمــل کــردن. امــا تــو ایــران مــن دیــدم فرضــاً فــالن منتقــد 
بــه خاطــر اینکــه شــعر یــا ترانــه فــالن خواننــده وزن شــعری نداشــته، 
ــدار بشــن  ــران پدی ــرادی در ای ــد اف ــرار داده. بای ــه ق ــورد حمل ــو م اون
ــی  ــا نوازنده هــای خوب ــات موســیقی راک آشــنا باشــن. م ــا ادبی کــه ب
ــی  ــه شــعری خیل ــی در زمین ــم ول ــی داری ــم. آهنگســازهای خوب داری
خیلــی ضعیــف هســتیم. البتــه یــک نکتــه دیگــه هــم کــه الزم می بینــم 
ــت. از  ــای راک ماس ــده در گروه ه ــئله خوانن ــم مس ــاره کن ــش اش به
نظــر مــن خواننــدگان موســیقی راک بایــد در زمینــه خوانندگــی تــو 
ــه کــه اصــال ایــن  ایــن ســبک اطالعــات کافــی داشــته باشــند. ممکن
ــه.  ــدار می ش ــع طرف ــث دف ــه باع ــه ک ــروه باش ــش اون گ ــرز خوان ط
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خیلــی از گروه هــای راک فکــر می کننــد کــه مــردم حتمــا بایــد 
ــاد  ازشــون حمایــت کننــد. مــن ایــن طــور فکــر نمی کنــم. طــرف می
می گــه مــا موســیقی مون در حــد فــالن گــروه، کارمــون حــرف 
نــداره ولــی وقتــی گــوش مــی دی 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 می کنــه.
یــک مــورد دیگــه اینــه کــه مــردم مــا تفــاوت موســیقی راک و متــال 
ــیدن  ــن پرس ــه از م ــده ک ــش اوم ــن پی ــرای م ــا ب ــن. باره رو نمی دون
[بــه] چــه موســیقی ای عالقــه داری؟ گفتــم راک. بعــد طــرف مقابــل 
گفتــه بابــا اون کــه همــش نعــره و فریــاد می کنــن چــه طــوری گــوش 
مــی دی؟ در صورتــی کــه موســیقی های متــال بــه ایــن صــورت 
ــادی  ــداران زی ــونه و طرف ــی از ویژگی هاش ــن یک ــه ای ــتند و البت هس
ــم  ــم بزن ــال دیگــه ای کــه می تون ــا مث ــه خــود مــن. ی هــم داره از جمل
ــه  ــیقی های دیگ ــا موس ــیقی راک ب ــن موس ــاوت بی ــی تف ــنونده عام ش
ــه  ــران ب ــه در ای ــم ک ــیقی راک ه ــوب موس ــه. خ ــه نمی ش رو متوج
صــورت رســمی خیلــی کــم وجــود داره و شــما نشــر موســیقی ای رو 
نمی بینــی کــه تخصصــا از ایــن ســبک حمایــت کنــه. ایــن وســط یــک 
ــا  ــر ج ــای راک ــه ج ــون رو ب ــان خودش ــودجو می ــین س ــری موزیس س
ــا موســیقی راک گــوش نکــردن  ــردم م ــه خاطــر اینکــه م ــن. ب می زن
تحــت عناوینــی همچــون پــدر راک ایــران و یــا ســلطان راک ایــران 
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ــد.«77 ــب می کنن ــهرت کس ش

مجوز برای کنترل کیفیت الزم است

»شــما تــو هــر کشــوری کــه زندگــی کنــی یــک ســری قوانینی هســت 
ــه  ــز خوبی ــه نظــر مــن مجــوز چی ــرام گذاشــت. ب ــد بهــش احت کــه بای
ــرای  ــد یــک فیلترینگــی باشــه ب ــن صــورت. مجــوز بای ــه ای ــه ب ــا ن ام
جــدا کــردن آثــار خــوب از بــد کشــورمون. کــه متاســفانه االن ایــن 
ــا  ــه ت ــاپ گرفت ــنتی و پ ــه از س ــم ک ــا می بینی ــت. االن م ــوری نیس ج
هوی متــال و دث متــال دارن تــو ایــران مجــوز می گیــرن از طریــق 
برخــی شــرکت ها و خــوب ایــن اصــال خــوب نیســت. خــود مــن بــه 
ــیقی رو  ــبک های موس ــه س ــگاری( هم ــه دارم )خبرن ــغلی ک ــل ش دلی
گــوش مــی دم؛ وقتــی یــک ســی دی موســیقی پــاپ جدیــد وارد بازار 
می شــه اصــال نمی تونــم بهــش گــوش بــدم چــرا کــه قطعــه اول همــه 
ــنونده  ــه ش ــه اینک ــده واس ــم ش ــو تنظی ــس و تکن ــای ترن ــن آلبوم ه ای
جــذب کنــه، نهایتــا دو تــا قطعــه درســت حســابی توشــه و بقیشــون هم 
یــک ســری تــرک کــه مــن بهشــون می گــم آلبــوم پــر کــن. خالصــه 
بــه نظــرم اون فیلترینــگ بایــد وجــود داشــته باشــه. کســایی هــم کــه 

۷۷  . موسیقی راک ایران، راهکارها و بی راهه ها، گفت وگوی نصیر مشکوری با آریا کرنافی، 
به نقل از پایگاه اینترنتی بشکن (دهم دی ۱۳۹۰). کل گفت وگو با حلن محاوره ای بود و تغییر دادن 

آن ممکن بود به محتوای آن لطمه بزند. به همان صورت نقل شد.
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کارشــون ضعیف تــره 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 سنت شــکن و هنجارگریــز هســت. اما 
فعــال بــه دلیــل قوانینــی کــه در کشــور مــا وجــود داره بــا وجــود اینکــه 
گروه هــای موســیقی مــا می گــن کــه بــه مجــوز عالقــه ای نــدارن امــا 
ــد و مجــوز  ــه صــورت رســمی کار کنن همشــون دوســت دارن کــه ب
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 نمی شــه مجــوز گرفــت، 
خــوب ایــن طوری هــا هــم نیســت و راه هایــی واســه ایــن کار وجــود 
ــا از  ــه تهیه کننده ه ــن اینک ــت. ضم ــی هس ــخت و طوالن ــی س داره ول
ایــن موســیقی حمایــت نمی کننــد. یعنــی شــرکت هایی کــه مثــال تــو 
ایــران لیبــل هســتند از ایــن ژانــر حمایتــی بــه عمــل نمــی آرن. بابــک 
ــه ده  ــک ب ــال نزدی ــه ح ــا ب ــید« ت ــرکت »آوای خورش ــن آرا از ش چم
ــی  ــد« هــم کــه زمان ــوم راک منتشــر کــرده و شــرکت »آوای بارب آلب
ســردمدار موســیقی راک و مســتقل در ایــران بــود، االن فعــال ترجیــح 
ــا  ــی حتم ــه. ول ــرمایه گذاری کن ــران س ــنتی ای ــیقی س داده روی موس
ــاره فرهنگســازی در  ــا درب ــن مجــوز هســت. ام ــرای گرفت ــی ب راه های
زیرزمیــن؟ خــوب اون یــک بحــث جداســت. زیرزمیــن یــک فرهنگ 
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مختــص بــه خــودش داره. بایــد براســاس همــون فرهنــگ جلــو رفــت. 
ــا از شــبکه های  ــای بچه ه ــا وجــود پخــش ویدیوه کــه خــوب االن ب
ــک  ــتیج های کوچی ــی اس ــی و برخ ــای اینترنت ــواره ای و پایگاه  ه ماه
ــا  ــذارم. این ــی نمی گ ــا رو زیرزمین ــم این ــن اس ــرن م ــه می ــی ک و بزرگ
ــه اون  ــه ب ــن دیگ ــتند. زیرزمی ــتقل هس ــیقیدان مس ــری موس ــک س ی

معنــای قدیــم وجــود خارجــی نــداره. . .«78

چرا هیپ هاپ موفق است، ولی راک موفق نیست؟

ــرح  ــه مط ــائلی ک ــال مس ــه، اص ــرق می کن ــتان ف ــاپ داس ــو هیپ ه »ت
می شــه و شــیوه بیــان و حتــی نــوع بیــان خیلــی متفــاوت هســت. 
ــاهکار  ــر ش ــز دکت ــه ج ــت ب ــادم نیس ــن ی ــه. م ــرق می کن ــا ف گویش ه
ــس  ــاز( ک ــه مج ــک قطع ــا ی ــاس )ب ــاران و ی ــا عط ــژوه، رض بینش پ
دیگــه ای از موزیســین های هیپ هــاپ مجــوز گرفتــه باشــه. تــازه 
رضــا عطــاران هــم کــه تکلیفــش مشــخصه. رپ تــو ایــران هیچ وقــت 
ــره. چــون گویشــی کــه داره فــرق داره. امــا مــا  ــه مجــوز بگی نمی تون
ــی  ــا اشــعار خوب ــوم ســکوت راوی ب ــا آلب ــی ب ــید اعراب ــم فرش می بینی
میــاد جلــو و در ســبک هوی متــال/ هــارد راک مجــوز می گیــره. 
ــور  ــوم سانس ــن آلب ــم ای ــر نمی کن ــن فک ــه. م ــکنی سرجاش هنجارش

۷۸  . همان.
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شــده باشــه. شــما اگــه بــه جلــد ایــن آلبــوم یــک نــگاه بندازیــد متوجــه 
می شــید کــه موضــوع آلبــوم چیــه حتــی نیــازی بــه گــوش دادن کامــل 
آلبــوم نیســت. البتــه مــن نمی گــم کــه سانســور نیســت، هســت، ولــی 
اگــر بخــوان دیــده بشــن بایــد یــک ســری کارهــا رو انجــام بــدن. حاال 
یــک ســری هــم هســتن نمی خــوان ذره ای تغییــر بــدن در کارهاشــون 
یــا اصــال حاضــر نیســتن بــه هیــچ وجهــی مجــوز بگیــرن؛ خیلــی راحت 
بــا وجــود ایــن اینــدی لیبل هــای ایرانــی مثــل شــرکت بــم آهنــگ یــا 
شــرکت »زیرزمیــن« می تونــن کارشــون رو تــو دنیا به انتشــار برســونن. 
ــت  ــو مارک ــال ت ــا اص ــی از آلبوم ه ــم بعض ــا می بینی ــا فرض ــوب م خ
موســیقی ایــران جایــی ندارنــد. بــرای مثــال گــروه آژیــراِک مجــوزدار 
خیلــی خنــده دار بــه نظــر میــاد. بــه ایــن فکــر کنیــد کــه آلبومــش کنــار 
یــک خواننــده پــاپ داخلــی بــه فــروش برســه، خــوب خیلــی مســخره 
ــه دلیــل اشــعار و موســیقی بین المللــی ای  اســت. خــوب ایــن گــروه ب
ــن  ــه و از ای ــدا می کن ــا شــهرت بیشــتری پی ــو مارکــت دنی کــه داره ت
طریــق تــو جشــنواره ها، فســتیوال ها و کنســرت های دنیــا شــرکت 
می کنــه. کمــا اینکــه همیــن اتفــاق هــم واســش افتــاد و در ارمنســتان، 
ــد و در  ــرکت کردن ــی ش ــتیوال های مختلف ــه در فس ــن و ترکی اوکرای
بارهــای مختلفــی بــه اجــرا پرداختنــد. باالخــره هــر گروهــی خــودش 
بایــد راهشــو پیــدا کنــه. پاالپــال هــم در هــر صــورت پشــت همــه ایــن 
ــک  ــه پین ــوان ک ــا می خ ــرا ایرانی ه ــه چ ــا اینک ــت. ام ــا هس گروه ه
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ــه نظــر مــن واســه اینــه کــه هنــوز بچه هــا  فلویــد یــا متالیــکا باشــن؟ ب
خودشــونو پیــدا نکــردن. االن خیلــی از کارهایــی کــه تــو ایــران تولیــد 
میشــه بــدون اینکــه مــا اطــالع داشــته باشــیم کاور هســت. جــدا از ایــن 
ــی  ــا می بین ــا دنی ــا رو ب ــیقی راک م ــی موس ــه کن ــما مقایس ــئله ش مس
کــه درصــد خیلــی باالییــش اصــال هیــچ حرفــی واســه گفتــن نــداره 
ــی رو  ــای ایران ــا تم ه ــال بچه ه ــم مث ــا می بنی ــی موقع ه ــفانه. بعض متاس
ــا موســیقی رو شــرقی می کننــد  ــه موزیــک راک اضافــه می کننــد ی ب
امــا جــز تعــداد اندکــی از کارایــی کــه انجــام می شــه بقیــه تقریبــا قبــال 
ــک  ــم دارن ی ــاز ه ــی ب ــده. یعن ــام ش ــای اون ور انج ــط گروه ه توس
کار تکــراری انجــام مــی دن. ولــی خــوب مــا کســایی رو مثــل فــرزاد 
گلپایگانــی داریــم کــه مــن نمونه هــای مشــابه ازش کــم دیــدم. گاهــی 
ــیقی  ــول موس ــن فرم ــه آره م ــن ک ــای راک می گ ــه بچه ه ــم ک می بین
راک ایرانــی رو کشــف کــردم؟ مگــه راک تــو دنیــا فرمــول داشــته یــا 
داره کــه حــاال بــه نــوع ایرانیــش هــم دســت پیــدا کردیــد؟ خــوب چرا 
ــزی  ــک چی ــد و ی ــت کار کنی ــه هس ــی ک ــون موزیک ــد رو هم نمیایی
ــت  ــازی نیس ــال نی ــرون. اص ــد بی ــودش بدی ــتاندارد خ ــون اس ــو هم ت
ــت  ــالی هس ــد س ــبختانه چن ــه. خوش ــه ک ــام بش ــازبندی انج ــر س تغیی
ــن  ــی رن و ای ــزرگ م ــای ب ــا روی صحنه ه ــال م ــای راک و مت بچه ه
ــا  ــن ب ــورد کن ــر برخ ــا نزدیک ت ــون ت ــه بهش ــک می کن ــودش کم خ
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ایــن داســتان.«79

موسیقی زیرزمینی دیگر در ایران وجود ندارد

ــیقی راک  ــرای موس ــوص ب ــی بخص ــیقی زیرزمین ــن موس ــر م »از نظ
ــه کــه هیــچ کســی از  ــداره! زیرزمیــن زمانی ــران وجــود ن دیگــه در ای
ــین حمایــت  ــا دولــت از اون موزیس تهیه کننــده موســیقی گرفتــه ت
ــه ایــن  نکنــن. ایــن نظــر مــن البتــه کامــال شــخصیه. االن بهتــره کــه ب
جریــان بگیــم موســیقی مســتقل ایرانــی. هرکســی ایدئولــوژی خــودش 
رو داره و بــه هــر طریقــی می تونــه راهشــو ادامــه بــده، زیرزمینــی، رو 

ــی.«80 زمین

۷۹  . همان.
۸۰  . همان.
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تصاویر فصل نهم

گروه ۱۲۷، عکس اعضای گروه ۱۲۷: سهراب محبی، علی رضا پوراسد، سلمک خالدی، یحیی 
اخلنسا و شروین شهامی پور

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٬ سال های میانی دهه هفتاد
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طرح جلد آلبوم موسیقی نهال حیرت کار گروه راک اوهام

رامین بهنا، آهنگ ساز و نوازنده کیبورد



546

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

هومن اژدری، راکر٬ که در مالزی کار می کند 

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 تبلیغاتی شان
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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 
سال های 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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۲۰۱۲ عبدی بهروانفر و طرح روی جلد آلبوم غمم غم از گروه ماد٬

طرح روی جلد آلبوم راک شلمرود از عبدی بهروانفر
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طرح روی جلد آلبوم آخ

گروه کیوسک در حال اجرای کنسرت
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طرح جلد اولین آلبوم کیوسک به اسم آدم معمولی، ۱۳۸۵

طرح جلد دومین آلبوم کیوسک به اسم عشق سرعت، ۱۳۸۶
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فصل دهم
رپ و هیپ هاپ ایرانی امروز

ــداد  ــه یــک روی ــر شــد و ب ــی مــوج هیپ هــاپ در جهــان همه گی وقت
ــی آن را  ــر کس ــت. کمت ــدل گش ــان ب ــج جه ــیقی رای ــم در موس مه
جــدی گرفــت، جــز جوان هایــی کــه شــیفته ایــن شــیوه موســیقی شــده 
ــی  ــا فرهنگ های ــو ب ــه از یک س ــع ک ــهل و ممتن ــیوه ای س ــد. ش بودن
جــز فرهنــگ ســیاهان آمریــکا بیگانــه بــود، زیــرا ریشــه در ســنت های 
خــاص ســیاهان و شــیوه برقــراری ارتبــاط و سرگذشــت آنــان داشــت. 
ــم  ــم و ک ــه ریت ــیقی ب ــیوه موس ــن ش ــکای ای ــر ات ــوی دیگ ــا از س ام
اهمیــت بــودن ملــودی و در مجمــوع خالقیت هــای موســیقی، و متکــی 
ــدن و  ــت خوان ــوص درس ــعر و بخص ــه کالم و ش ــاپ ب ــودن هیپ ه ب
ــه شــیوه ای بســیار  ــدن، باعــث می شــد کــه هیپ هــاپ ب مناســب خوان
در دســترس بــرای خواننــدگان جــوان تبدیــل شــود. پایگاه هــای 
بــرای خواننــدگان رپ  اینترنتــی مختلــف ریتم هــای مختلــف را 
ــان براســاس ایــن ریتم هــا شــعر بگوینــد. در  ــا آن ــد ت عرضــه می کردن
آغــاز دهــه 1390 هیپ هــاپ تقریبــا از مهم تریــن شــیوه های محبــوب 
ــا  ــود ب ــه هــر وســیله ای ممکــن ب ــا هیپ هــاپ ب ــا آی ــود. ام موســیقی ب
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موســیقی ایــران ارتبــاط پیــدا کنــد؟ 

ــی  ــه ایران ــک نمون ــان ی ــده ای در جه ــر پدی ــرای ه ــود ب ــا ب ــر بن اگ
ــن احتمــال وجــود داشــت کــه همــان طــور کــه  ــم، ای ــدا می کردی پی
شــاید ترانــه »یکــی یــه پــول خــروس« بدیــع زاده را بتــوان از نخســتین 
ــاری دارم«  ــوان آهنــگ »یــک ی ــی برشــمرد، بت ــاپ ایران ترانه هــای پ
او را بــا توجــه بــه تنالیتــه آوایــی و ســاختار کالمــی، نخســتین آهنــگ 
ــش  ــه کوش ــباهت ب ــش بی ش ــن کوش ــه ای ــمرد. البت ــی برش رپ ایران
ــس و  ــگل و مارک ــه ه ــن اندیش ــری در یافت ــی جعف ــوم محمدتق مرح
نیچــه در آثــار موالنــا جالل الدیــن رومــی نیســت. بیاییــد بپذیریــم کــه 
ــان اســت،  ــزد ایرانی ــری ن ــا اگــر هــم هن ــان نیســت، ی ــزد ایرانی ــر ن هن
همــان اســت کــه واقعــا هســت. مــا هــر چقــدر هــم کــه تاریخــی عظیم 
داشــته باشــیم، بــاز هــم نمی توانیــم همــه دســتاوردهای بعــدی بشــر را 
در تاریــخ گذشــته مان 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 
ــاپ، از ســوی حســن شــماعی زاده  آهنــگ رپ فارســی در ســبک پ
ــه  ــدش در تران ــی فرزن ــه همراه ــه 1360، ب ــت ده ــال های نخس در س
ــی داری«  ــم م ــه دوس ــی ک ــی میگ ــی وقت ــه دروغ میگ ــم ک »می دون

اجــرا شــد. 
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سندی، آصف، شاهكار بینش پژوه

در ســال های آغازیــن دهــه 1370، گــروه ســندی بــا آلبومــی از 
ترانه هــای پــاپ /شــبه رپ و از جملــه آهنــگ »پــری، پــری، ور 
بپــری« رپ را در عمــل بــه ایرانیــان شناســاند. هــر چنــد فرامــرز 
آصــف، پیش تــر، ســاخته هایی همچــون »دختــر حاجــی آقــا« را ارائــه 
کــرده بــود. تقریبــاً دو ســال پــس از ایــن رخــداد، نخســتین آلبــوم رپ 
ــکناس«  ــام »اس ــا ن ــژوه ب ــاهکار بینش پ ــوی ش ــران از س ــی در ای فارس
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 

ــی نشــد.  ــوم اســتقبال چندان ــن آلب ای

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 ســال های پایانــی دهــه 1370، دو 
ســال پیــش از انتشــار آلبــوم مجــوزدار اســكناس شــاهکار بینش پــژوه 
در ایــران، شــهاب حســینی مجــری برنامــه تلویزیونــی »اکســیژن« 
ترانــه رپــی را در ایــران خوانــد. بــار دیگــر در ســال 1385، ایــن رضــا 
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عطــاران بــود کــه در عنوان بنــدی چنــد مجموعــه تلویزیونــی، از 
جملــه متهــم گريخــت، بــه اجــرای موســیقی رپ پرداخــت. هم  چنیــن 
در تعطیــالت نــوروزی ســال 1386، در مجموعــه تلویزیونــی دیگــری 
ــام تــرش و شــيرين، خــود رضــا  ــه ن ــی رضــا عطــاران ب ــه کارگردان ب
ــد کــه  ــه صــورت رپ خوان عطــاران شــعری از نیلوفــر الری پــور را ب
ــا آواز وی را همراهــی می کــرد. رضــا عطــاران  ــز ب محســن نامجــو نی
ــک مجموعــه  ــدی ی ــار دیگــر در عنوان بن ــین مــدرس، ب و امیرحس
ــه ســبک »رپ/  ــه بــه دوش، قطعــه ای ب ــام خان ــه ن تلویزیونــی دیگــر ب

پــاپ فارســی« خواندنــد.

در فیلــم مكــس نیــز ترانــه ای بــه ســبک رپ در نمایــی از فیلــم مجــوز 
ــدم و  ــامان مق ــط س ــه توس ــس ک ــم مك ــت. فیل ــی گرف ــار عموم انتش
ــود داســتان  ــد شــده ب ــه ای از پیمــان قاســم خانی تولی براســاس فیلمنام
یــک نوازنــده- خواننــده درجــه ســوم لس آنجلســی بــود کــه به اشــتباه 
بــه جــای یــک آهنگســاز بــزرگ توســط یــک مقــام دولتــی بــه ایــران 
دعــوت شــده بــود و تقریبــا بخشــی مهمــی از فیلــم متکــی بــه موســیقی 
ــا  ــود. پیمــان قاســم خانی و ســامان مقــدم ســرودن ترانه هــا را کــه بن ب
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 
ــا  ــد ب ــادف ش ــن مص ــرودم و ای ــم س ــرای فیل ــود ب ــه آن رپ ب دو تران
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ــا مــن  ــا فیلــم و ب خــروج همیشــگی مــن از ایــران. برخــورد سیاســی ب
کــه شــاعر ترانه هــا بــودم، عمــال موجــب شــد کــه ترانه هــا بــدون نــام 
و تــا حــد امــکان حــذف شــود. قــرار بــود فیلــم عــالوه بــر موزیــکال 
ــد  ــلی، نوی ــر توس ــد. امی ــص باش ــه رق ــی ب ــی متک ــودن در بخش های ب
ــد  ــتان در تولی ــر از دوس ــی دیگ ــبکتکین و برخ ــری س ــار، کس ذوالفق

ــن موســیقی ها نقــش داشــتند.  ای

در پاییــز ســال 1385 پــس از انتشــار فیلــم ارتبــاط جنســی زهــرا 
ابراهیمــی، از بازیگــران ســریال های صــدا و ســیما، خواننــده رپــی بــه 
نــام یاســر - کــه بعدهــا بــا نــام هنــری يــاس شــناخته و نــام آور شــد - 
بــا خوانــدن ترانــه ای بــه نــام »ســی دی رو بشــکن« و تشــویق شــنونده 
ــه کنــار کشــیدن از زنجیــره پخــش و تماشــای فیلــم خصوصــی آن  ب
بازیگــر تلویزیــون، ابعــاد اجتماعــی موســیقی رپ را بیــش از پیــش بــه 

نمایــش گذاشــت. 

ســروش لشــگری )هیچکــس( در زمســتان ســال 1385 یکــی از بهترین 
نمونه هــای ممکــن رپ یــا هیپ هــاپ فارســی را در آلبــوم غیرمجــاز 
ــا  ــه 1380 ب ــل ده ــرد. او از اوای ــرا ک ــفالت اج ــگل آس ــی جن اینترنت
ایجــاد یــک پایــگاه اینترنتــی از پرکوشــش ترین چهره هایــی بــود 

کــه در ایــن زمینــه کار کــرد. 
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شاهین نجفی

ــی  ــاهین نجف ــیقی رپ از ش ــوان موس ــه عن ــه ب ــی ک ــتین صدای نخس
ــه در  ــن تران ــرد نیســتیم«. ای ــا م ــام »م ــه ن ــود ب ــه ای ب شــنیده شــد، تران
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 مهم تریــن 
جنبشــی کــه هــم در ایــران تحــت فشــار قــرار داشــت و هــم در بیــرون 
ایــران فعــال بــود، جنبــش زنــان1 بــود. متــن ترانــه شــاهین نجفــی چنیــن 

می گفــت:  

»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 
ــش  ــرگ می برن ــد م ــت بع ــو/ می گف ــره روسریش ــته بگی ــر نتونس از س

۱  . در فاصله میان روی کار آمدن احمدی نژاد 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 

صحنه های خشونت آمیز 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، عکس هایی از برخورد خشونت آمیز از آنان منتشر کردند و به شدت 
علیه آنها تبلیغ کردند. شاهین جنفی در همین دوره، ترانه «ما مرد نیستیم» را با کلیپی از تصاویر 

سرکوب زنان منتشر کرد. این قطعه موسیقی شاید پرشنونده ترین و تاثیرگذارترین کار رپ فارسی 
بود، اما ماهیتا با کارهای بعدی شاهین جنفی تضاد داشت.
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ــم: مگــه  ــزون می کنــن/ گفت ــم/ می گفــت آدم و از ســر مــو آوی جهن
ــا  ــه بی ــر کاری ــت س ــان بهش ــت/ مام ــای شماس ــر پ ــت زی ــن بهش نگفت
ــده/  ــیخ ش ــم س ــو تن ــه م ــت اذون داره می گ ــب/ میگف ــا رو بچس دنی
ــال زن  ــاد س ــده/ هفت ــخ ش ــت می ــه روح ــرس ب ــی ت ــم: می ترس گفت
بــوده یعنــی کلفــت/ یعنــی چیــزی تــو زندگیــش ندیــد جــز خفــت/ 
زنــی کــه گنــاه بــود بودنــش ولــی بی جــرم/ زنــی کــه اســتحاله کــرده 
ــه شــوهر چــی شــد؟/  ــت نکــرد ب ــرم/ کســی کــه خیان ــو ف ــش ت بودن
ــوره  ــری بخ ــد توس ــورد/ بای ــک خ ــنید و کت ــش ش ــال فح ــاه س :پنج
بمیــره نفــس نکشــه/ عکــس هیــچ پرنــده ای رو بی قفــس نکشــه/ زنــی 
ــر  ــه ه ــرد ب ــه م ــکی ک ــد/ عروس ــو می پایی ــایه اون ــه س ــه ی ــه همیش ک
شــکل باهــاش می خوابیــد/ تــو بــوی ســیلی و شــالق مــی دی خانــوم/ 
ــدی  ــن ش ــث وط ــوم/ م ــدی خان ــاج ب ــردا ب ــه م ــوای ب ــی می خ ــا ک ت
همــدم ولگــردا/ تقدیــر تــو دســت توئــه واســه فــردا/ تــو بــوی زمیــن 
ــه فــرش رســیدی  ســوخته مون رو مــی دی خانــم/ تــو هــم از عــرش ب
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 می ســاختن/ تــو گردنــش آفتابــه لگــن 
ــرام داشــت/  ــر می گشــت احت مینداختــن/ شــاید می رفــت جنــگ و ب
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ــت  ــتم می تونس ــت/ رس ــهام داش ــی س ــو دب ــد ت ــپاه می ش ــرتیپ س س
حتــی بــه قولــی گنجــی شــه/ یــه کــم کانــت و پوپــر بخونــه فرنگــی 
شــه/ می شــد اســالم رو سکوالریســتی تعبیــر کنــه/ می شــد قــرآن رو 
تــو هرمنوتیــک تفســیر کنــه/ می شــد فیلــم بســازه تــو َکــن تقدیر بشــه/ 
می شــد جــوک بگــه معتــرض تعبیــر بشــه/ شــاید می رفــت اروپــا االن 
دو تــا پــاس داشــت/ اونجــا تاکســی می رونــد اینجــا الگانــس داشــت/ 
تــو هــر عیــد می رفــت تــو کنســرتا می رقصیــد/ دیگــه حــرف سیاســی 
نمــی زد، می ترســید. . ./ رســتم اگــر بــود می گفــت جــدم عــرب بــود/ 
خــزر مــاِل روس هــا خلیــج، خلیــج عــرب بــود/ رســتم اگــه بــود رســتم 
و از یــاد می بــرد/ شــاه نامــه بیســت ســی ســال تــو طاقچــه خونــه خــاک 
ــم رو  ــش/ پرچ ــط بک ــون خ ــتیم روم ــرد نیس ــا م ــم م ــورد/ خان می خ
بگیــر خــودت بشــو رئیــس جنبــش/ مــا کــه از مــردی مردیــم ال اقــل 
ــوی  ــو ب ــه کــم از عطــر غیرتــت رو مــا هــم بپــاش/ ت ــاش/ ی ــو زن ب ت
ــرش  ــه ف ــرش ب ــم از ع ــو ه ــم/ ت ــی دی خان ــوخته مون رو م ــن س زمی
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 19 شــهریور ســال 1359 در بنــدر انزلــی بــه دنیــا آمــد، 
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شــهری کــه بــه عنــوان تگــزاس گیــالن شــناخته شــده اســت. وی بــه 
ســبک های رپ فارســی و گیلکــی خوانــده اســت. او ترانه ســرا، 
نوازنــده و فعــال اجتماعــی اســت و از ســال 2008 بــه طــور دائــم کار 
موســیقی می کنــد. شــاهین مدتــی در گیــالن زندگــی می کــرده 
ــا  ــز ب ــا نی ــت داد و بعده ــدرش را از دس ــالگی پ ــش س ــت. در ش  اس
اعتیــاد بــرادرش روبــه رو شــد. گفتــه شــده اســت کــه او در نوجوانــی 
قــاری قــرآن بــود و از ایــن رو کودکــی را بــا ســختی های گوناگــون 
ــه  ــزده شــانزده ســالگی ب ــه می شــود در پان پشــت ســر گذاشــت. گفت
دلیــل عالقــه بــه قــرآن و آیــت اهللا خمینــی اشــعاری را دربــاره آیــت اهللا 
ــه  ــه ک ــن گفت ــد. راوی ای ــی می خوان ــن های محل ــرود و در جش می س
بــه تواتــر رســیده بیــش از همــه پیــام فضلی نــژاد اســت کــه بــر ســخنش 
ــخن  ــن س ــیع ای ــش وس ــس از پخ ــی پ ــت، ول ــی نیس ــاد چندان اعتم
تکذیبــی توســط شــاهین نجفــی صــورت نگرفــت. می تــوان 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 به رغــم 

ــت.  ــرده اس ــار می ک ــی اش رفت ــواده غیرمذهب خان

ــعر  ــرودن ش ــه س ــی ب ــه او از نوجوان ــده ک ــه ش ــر گفت ــوی دیگ از س
در  را  نواختــن ســاز گیتــار  از 18 ســالگی  و  ترانــه روی آورد  و 
ــد  ــاز همانن ــن س ــاتید ای ــزد اس ــو ن ــیک و فالمنک ــبک های کالس س
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ــز، فــرزاد دانشــمند و حامــد حمیــدی آموخــت.  ســهراب فلــک انگی
ــتاد  ــنگاچینی و اس ــتاد س ــزد اس ــلفژ را ن ــی و س ــای هارمون وی آوازه
فریــدون پوررضــا آموخــت و ســپس آواز خوانــدن را در ســبک های 
ــرد و  ــاز ک ــی آغ ــورت زیرزمین ــه ص ــران ب ــپانیولی در ای راک و اس
بــا چنــد گــروه مختلــف همــکاری کــرد. بــه طــور رســمی همــه جــا 
ــا  ــوده ام ــی ب ــته جامعه شناس ــجوی رش ــه دانش ــت ک ــده اس ــته ش نوش
ــد  ــده شــده اســت. می گوین ــز دانشــجوی فلســفه خوان ــی نی در جاهای
چــون دانشــجوی رشــته جامعه شناســی بــود، و چــون نظــر خــود را در 
ــان می کــرد، از ایــن جهــت وی  ــه طــور صریــح بی محیــط دانشــگاه ب
ــچ منبعــی  ــد. هی ــت هنجارشــکنی از دانشــگاه اخــراج کردن ــه عل را ب
ــه او  ــد ک ــان نمی ده ــده، نش ــرار ش ــا تک ــه ج ــه هم ــته ای ک ــز نوش ج
در کــدام دانشــگاه و چــه زمانــی درس خوانــده اســت. تاریــخ شــروع 
ــه شــده  ــی 19 ســالگی گفت ــری او در ســال 1378 یعن فعالیت هــای هن
ــم. در  ــزی نمی دانی ــری چی ــت هن ــن فعالی ــاره ای ــم درب ــاز ه ــت. ب اس
زندگینامــه شــاهین نجفــی می خوانیــم کــه وی پیــش از مهاجــرت بــه 
ــران  آلمــان مدتــی سرپرســت یــک گــروه موســیقی زیرزمینــی در ای
ــات  ــن اطالع ــد. ای ــدا ش ــرا، ممنوع الص ــن اج ــس از دومی ــا پ ــود ام ب
ــدارد،  ــران وجــود ن ــام ممنوع الصــدا در ای ــه ن ــزی ب ــم اســت؛ چی مبه
ــار آن  ــرود و انتش ــاد ب ــه ارش ــیقی ب ــوم موس ــک آلب ــت ی ــن اس ممک
ــده در  ــک خوانن ــرای ی ــد ممنوع الصــدا ب ــی مانن ــرد. جرم مجــوز نگی
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ایــران فقــط بــرای خواننــدگان قدیمــی معنــادار اســت. از طرفــی گروه 
زیرزمینــی معمــوال نمی توانــد اجــرا کنــد و اگــر بتوانــد به فــرض 
ــرد،  ــرد، چــون مجــوز را از روی شــعر می گی ــرای اجــرا بگی مجــوز ب
ــم  ــه بپذیری ــر اینک ــدارد، مگ ــل ن ــدا دلی ــت ص ــرای ممنوعی ــوز ب مج
ارشــاد محلــی یــا مرکــزی بــه دلیــل مشــکل داشــتن در صــدا یــا مثــال 
فالــش بــودن صــدا بعــد از اجــرای دوم آن را لغــو می کننــد، بــه 
ــد درســت باشــد و منطقــی نیســت.  ــزی نمی توان ــن چی هــر حــال چنی
دربــاره شــاهین نجفــی نوشــته شــده اســت زمانــی کــه او در ایــران بــود 
بــه عنــوان فعــال سیاســی کار می کــرد، مــا هیــچ اطالعــات و نشــانه ای 
نیافتیــم کــه ایــن گفتــه را اثبــات کنــد. شــاهین نجفــی در ســال 2005 

ــه آلمــان مهاجــرت کــرد. ب

مهاجرت به آلمان

ــم کــه او در آلمــان سرپرســتی  ــه شــاهین نجفــی دریافتی در زندگینام
گروهــی بــه نــام »اینــان« را بــه عهــده داشــته اســت. در جســت وجوی 
گــروه اینــان در اینترنــت فقــط بــه آلبومــی بــه نــام »دراکــوال« 
برخوردیــم. آلبومــی بــا ســبک پــاپ لس آنجلســی کــه در ترانــه 
»فریــب« آن شــاهین نجفــی قطعــه ای 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 ترانه هــای »ســقوط«، »وصیــت«، »هــی دو«، 
»مامــا میــا«، »گــرداب«، »فریــب« و »دراکــوال« آمــده اســت. ایــن آلبوم 
در ســال 1386 منتشــر شــده اســت. در بخشــی از ترانــه فریــب چنیــن 

می شــنویم:

»تــو مگــه نگفتــه بــودی کــه بــه عشــق مــن اســیری/ کــه یــه روز بــرام 
ــو  ــم/ جــز ت ــا غریب ــن دنی ــو ای ــودم کــه ت ــه ب ــن مگــه نگفت ــری/ م بمی
هیــچ کســی نمونــده/ تــو یکــی نــده فریبــم/ کاش بــرا یــه مرتبــه هــم 
ــی  ــور نمی مون ــن ط ــو همی ــور/ ت ــه ج ــا ی ــه دنی ــی/ نمی مون ــد بدون ش
ــاپ  ــه ای از موســیقی پ ــی. . .( ترانه هــای ایــن مجموعــه تجرب نمی مون
ــم شــش و هشــت  ــا ریت ــن عاشــقانه ب لس آنجلســی اســت کــه مضامی
دارد. بــه نظــر می رســد کــه شــاهین نجفــی پــس از یــک ســال کــه از 
آمدنــش بــه آلمــان می گذشــت 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 به کلــی 
ــه  ــود ب ــک گــروه موســیقی ب ــش 2012 ی دگرگــون کــرد. گــروه تپ
سرپرســتی امیــد پوریوســفی کــه آهنگ هــای خــود را بــا موضوع هــای 



565

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

اجتماعــی - سیاســی و بــه ســبک های رپ، رگــی، راگا، التیــن، 
ــش 2012 در  ــروه تپ ــرد. گ ــرا می ک ــاپ اج ــاپ، و هیپ ه ــکا، پ اس
ســال 2006 جایــزه 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 
ــروه  ــن گ ــای ای ــرار داد. اعض ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــش آنه ــش از پی بی
هشــت نفــره از ملیت هــای ایرانــی، آلمانــی، انگلیســی و لهســتانی 
بودنــد و شعرهایشــان بــه زبان هــای انگلیســی، آلمانــی و فارســی بــود. 
ــد گــروه و شــاعر ترانه هــای رپ آن  شــاهین نجفــی از اعضــای جدی
بــه فارســی، خواننــده و نوازنــده گیتــار گــروه شــد. نــام ایــن گــروه در 
اشــاره بــه هــدف آنهــا گذاشــته شــده بــود: »مــا دوســت داریم در ســال 
2012 در ایــران کنســرت بدهیــم.« امیــن پوریوســفی نوازنده پرکاشــن، 
ــده  ــز نوازن ــان( نی ــابق آری ــو س ــتعد )عض ــن مس ــاس، آرمی ــار و ب گیت
بــاس، میشــائل نوازنــده لهســتانی پیانــو، تونــی خواننــده آمریکایــی و 
ــد. افــراد دیگــری  ــا از آلمــان خواننــده رپ آلمانــی گــروه بودن ووین
نیــز بــه عنــوان نوازنــده ساکســیفون، درامــز و... فعــال بودنــد. ســاختار 
ــود، یعنــی »هــر کســی کــه  ــاز ب ــه شــکل یــک پــروژه ب ایــن گــروه ب
قابلیــت داشــته باشــد می توانــد بــا آن همــکاری کنــد و در عیــن حــال 
کار شــخصی خــود را نیــز ادامــه دهــد.« تپــش 2012 برنامه خــود را در 
جشــنواره جهانــی توتــال در بوخــوم آلمــان، بــه 18 تیرمــاه و جنبــش 
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دانشــجویی در ایــران تقدیــم کــرد. ایــن گــروه کــه پیشــاپیش کارهای 
ــار یــا هــر  زیــادی آمــاده اجــرا داشــت، تصمیــم داشــت ماهــی یک ب
20 روز یک بــار، یــک کار را پخــش کنــد و برنامــه اجــرای کنســرت 
در کشــورهای مختلــف بگــذارد. بــا پیوســتن شــاهین نجفــی بــه ایــن 
گــروه و اجــرای شــعرهای سیاســی-اجتماعی اش، گــروه تپــش 2012 
ــی زبان  ــانه های فارس ــان و رس ــتقبال مخاطب ــورد اس ــش م ــش از پی بی
قــرار گرفــت. در ترانه هــای شــاهین نجفــی، آمیــزه ای از اعتــراض بــه 
حکومــت مذهبــی، فقــر، زن ســتیزی، سانســور، اعتیــاد، دروغ، اعــدام 
ــاعرانه  ــر ش ــه عناص ــید ک ــد. او کوش ــوان دی ــودکان کار را می ت و ک
ــور  ــش حض ــی در ترانه های ــفی و سیاس ــای فلس ــی و اصطالح ه و ادب
ــان کــه در  ــه کیه داشــته باشــند. صفحــه ای از شــماره 19194 روزنام
دوشــنبه، 8 مهــر 1387 منتشــر شــد، بــه انتقــاد از فعالیــت گــروه تپــش 
ــوان  ــا عن ــود ب ــماره خ ــن ش ــان در ای ــه کیه ــت. روزنام 2012 پرداخ
ــش  ــروه تپ ــاره گ ــک«، درب ــره و تمب ــا دای ــی ب ــراری دموکراس »برق

2012 ایــن چنیــن نوشــت:

ــه  ــداف براندازان ــالمی اه ــوری اس ــن جمه ــت مخالفی ــدی اس »... چن
خــود را در دانشــگاه ها و در قالــب تشــکیل گروه هــای موســیقی دنبــال 
ــا  ــیون ب ــجویی اپوزیس ــای دانش ــی از وبالگ ه ــراً برخ ــد. اخی می کنن
ــوان  ــا عن ــیقی ب ــروه موس ــک گ ــه ای از ی ــتی، بیانی ــش مارکسیس گرای
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ــدازی کمپیــن یــک  ــد کــه در آن از راه ان تپــش 2012 منتشــر کرده ان
میلیــون امضــا )!( خبــر می دهــد ایــن گــروه خــود را گروهــی متشــکل 
از تعــدادی جــوان ایرانــی و آلمانــی معرفــی می کنــد کــه وابســته بــه 
هیــچ حــزب و گروهــی نیســت. اعضــای ایــن گــروه هــدف خــود از 
تشــکیل چنیــن محفلــی را تــالش بــرای جمــع آوری امضــا و ارائــه آن 
در ســالروز حقــوق بشــر )10 دســامبر( بــه پارلمــان اروپــا در بروکســل 
اعــالم کرده انــد تــا توجــه مطبوعــات و رســانه های بین المللــی را 
ــه اصطــالح نارضایتــی مــردم جلــب  ــه شــرایط حاکــم در ایــران و ب ب
ــا  ــش 2012، ب ــروه تپ ــت: گ ــده اس ــروه آم ــن گ ــه ای ــد.« در بیانی کن
ــت  ــران فعالی ــر در ای ــوق بش ــرای حق ــرت ب ــو و کنس ــیقی، ویدئ موس
می کنــد. 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 2008، یعنــی روز جهانــی کارگــر، 
ــا همــکاری گــروه تپــش 2012  ــام مــا مــرد نيســتيم را ب ــه ن آلبومــی ب
ــه وی در  ــاز حرف ــمی آغ ــور رس ــه ط ــوم ب ــن آلب ــاخت. ای ــر س منتش
موســیقی رپ فارســی بــود. ایــن آلبــوم بیشــتر از هــر آلبومــی کــه تــا 
ــب و  ــود، مخاط ــده ب ــر ش ــی منتش ــبک رپ فارس ــش از آن در س پی
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شــنونده جــذب کــرد.

در ایــن آلبــوم کــه همــه ترانه هــای آن ســروده شــاهین نجفــی بــود و 
توســط خــودش اجــرا شــده بــود، ایــن ترانه هــا خوانــده شــد: »حاجــی 
ــی  ــان(، »زندگ ــوق زن ــاره حق ــرف زن« )درب ــم«، »ح ــر خطی ــا آخ م
ــون«  ــوان در خ ــاملو(، »آوازه خ ــد ش ــاد احم ــه ی ــداد« )ب ــگی«، »بام س
ــان  ــرای جنبــش زن ــرد نیســتیم« )ب ــا م ــدون فرخــزاد(، »م ــاد فری ــه ی )ب
ایــران(، »عمــو کریــس تــاوون داره« )در اعتــراض بــه همخوانــی 

ــززززززززز«. ــش«، »چی ــان(، »فح ــروه آری ــا گ ــرگ ب کریس دی ب

ترانــه »بامــداد« ترانــه ای بــود دربــاره احمــد شــاملو بــا نگاهــی 
تحســین آمیز بــه او، ترانــه »آوازه خــوان در خــون« ترانــه ای بــود 
دربــاره فریــدون فــرخ زاد بــا اشــاره بــه قتــل فجیــع او توســط حکومت، 
ــرای  ــه ب ــان ک ــوق زن ــاره حق ــود درب ــه ای ب ــرف زن« تران ــه »ح تران
نخســتین بــار بــه ایــن موضــوع بــا نگاهــی همــه جانبــه و قدرتمنــد نــگاه 
ــی  ــون اجتماع ــا مضم ــه ای ب ــگی« تران ــی س ــه »زندگ ــرد. تران می ک
ــاوون  ــس ت ــو کری ــه »عم ــود، تران ــران ب ــردم ای ــوار م ــی دش از زندگ
ــان  ــه همزم ــرگ ک ــه کریس دی ب ــود علی ــدی ب ــی تن داره« رجزخوان
بــا خــروج بســیاری از گروه هــا و آوازخوانــان ایرانــی بــرای همراهــی 
ــن موضــوع خشــم  ــه و همی ــران رفت ــه ای ــان ب در کنســرت گــروه آری
ــی!  ــه »حاج ــود. تران ــه ب ــت را برانگیخت ــان حکوم ــیاری از مخالف بس
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مــا آخــر خطیــم« اشــاره می کــرد بــه عمــق و گســترش فســاد و 
دیکتاتــوری در میــان گروه هــای مذهبــی حکومتــی و حامیــان نظامــی 
ــی  ــوع فحاش ــه موض ــخص ب ــور مش ــه ط ــش« ب ــه »فح ــت، تران حکوم
اشــاره کــرده بــود و اینکــه تغییــر لحــن ناشــی از خشــم، چنــدان چیــز 
ــوی  ــین موس ــه کالم میرحس ــه تکی ــه ب ــز« ک ــه »چی ــت. تران ــدی نیس ب
ــد  ــه چن ــتفاده از کلم ــا اس ــنی ب ــور روش ــه ط ــود، ب ــرده ب ــاره ک اش
ــه وجــود بیــاورد.  ــود لحــن طنــزی را ب پهلــوی »چیــز« ســعی کــرده ب
ــه  ــوم علی ــن آلب ــراوان در ای ــی ف ــری و کالم ــارات تصوی ــم اش به رغ
نیروهــای اصالح طلــب و حامیــان جنبــش ســبز، بیشــترین انتقــادات او 
ــه کاران  ــخصیت های محافظ ــی و ش ــای مذهب ــان و چهره ه از روحانی
بــود. در ترانــه »مــا مــرد نیســتیم« کــه قبــل از کل آلبــوم منتشــر شــد و 
بــه نظــر می رســید کــه گل سرســبد آلبــوم اســت در حقیقــت موســیقی 
تاثیــر خــاص و خالقیــت ویــژه ای نداشــت، بلکــه قــدرت شــعر و لحــن 
مهاجــم و مقتــدر و صــدای زنگــدار شــاهین نجفــی بــود کــه ایــن ترانه 

ــرد.  ــاخص می ک ــیار ش را بس

آلبــوم »تپــش 2012« در حقیقــت مهم تریــن آلبومــی بــود کــه در 
ــه  ــر ســر زبان هــا انداخــت. او ب ــام شــاهین نجفــی را ب ــاه ن مدتــی کوت
ــز نشــان مــی داد،  ــام گــروه بعدیــش نی نوعــی کوشــید کــه چنانچــه ن
بــه عنــوان »آنتی کاریزمــا« عمــل کنــد. گذاشــتن نــام »شــر« روی 
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برخــی ترانه هــا و اســتفاده از آن نــام بــه عنــوان یــک نشــانه، پوشــیدن 
ــای عجیــب و اســتفاده از عناصــری مثــل کاربــرد کلمــات  لباس ه
ــه  سکســی، کلمــات تنــد علیــه دیــن، فحاشــی و اشــارات جنســی و ب
ــام شــاهین نجفــی را  ــز، ن طــور کلــی اســتفاده از عناصــر تحریک آمی
ــید  ــکلی کوش ــه ش ــرد؛ ب ــرح ک ــدت مط ــدازه کارش به ش ــم ان به رغ
ــی شــیطانی،  ــا فضای ــم« از خــودش بســازد ت ــری شــبیه »امین ــا تصوی ت
ــی،  ــاکار اله ــگ ری ــل فرهن ــی را در مقاب ــد اخالق ــرارت آمیز و ض ش
ــن  ــه ای ــرد هم ــعی ک ــد. او س ــاد کن ــم ایج ــی حاک ــرا و مذهب اخالقگ
رفتارهــا را بــه شــیوه ای تحریک آمیــز انجــام دهــد. او در آلمــان 
به خوبــی آموخــت کــه وقتــی می خواهــی مــورد توجــه قــرار بگیــری 

ــن. ــتفاده ک ــیون اس از پرووکاس

جدا شدن از تپش 2012 و جنبش سبز

ــا گــروه  ــه همــکاری خــود ب ــدای ســال 2009 ب ــی از ابت شــاهین نجف
تپــش 2012 پایــان 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 به ســهو 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 آلمانی هــا بــود. 
شــاهین نجفــی بــه مــدت یــک ســال وارد گــروه شــد، هویــت گــروه 
ــر داد، به ســبب یــک اشــتباه یــک ســال بعــد از  ــه نفــع خــود تغیی را ب
ــر  ــه نظ ــه داد. ب ــر ادام ــکلی دیگ ــد و کارش را به ش ــرون آم ــروه بی گ

ــری در نظــر دارد. ــد او رویاهــای بلندت می آم

ــات 22 خــرداد 1388  ــس از انتخاب شــاهین نجفــی نســبت حــوادث پ
ــه عنــوان  ــدا« را ب ــه »ن ســکوت نکــرد. وی در مــرداد 1388 تــک تران
ــن وی در  ــرد. همچنی ــر ک ــلطان« منتش ــا س ــدا آق ــرای »ن ــودی ب یادب
ــی  ــی - آلمان ــوم »توهــم« را توســط نشــر ایران 28 شــهریور 1388 آلب
پامــس منتشــر کــرد کــه در در چنــد ترانــه از آن آلبــوم نیــز اعتراضاتی 
ســنگین بــه دولــت و حکومــت جمهــوری اســالمی و حــوادث پــس از 
ــا  ــن ترانه ه ــه ای ــود. از جمل ــنیده می ش ــرداد 1388 ش ــات 22 خ انتخاب
ــون  ــه مضم ــرد ک ــاره ک ــه« اش ــدا خواب ــی خ ــه »وقت ــه تران ــوان ب می ت
ــه و  ــت فقی ــان، والی ــه زندانی ــه دســتگیری ها، تجــاوز ب ــراض ب آن اعت
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 5 ژوئــن 2010، در مقالــه ای 
بــه جنبــش موســیقی مقاومــت و اعتــراض در ایــران پرداخــت و 
ــر  ــی از دیگ ــی، نام ــاهین نجف ــیقی ش ــی موس ــی و بررس ــن معرف ضم
ــر محســن نامجــو، اســتاد  ــان نظی چهره هــای موســیقی مقاومــت ایرانی
ــه  ــه در رابط ــن مقال ــرد. ای ــری ب ــهرام ناظ ــجریان و ش ــا ش محمدرض
ــوری  ــیقی وی ط ــد: »کالم موس ــی می گوی ــاهین نجف ــیقی ش ــا موس ب
ــد.« شــاهین  ــو شــما را از وســط بِبُرن ــک چاق ــا ی ــی ب اســت کــه گوی
نجفــی از همــان آغــاز کار موســیقی یعنــی پــس از انتشــار آلبــوم »مــا 
ــران را  ــت ای ــان حکوم ــی از مخالف ــره یک ــواره چه ــتیم« هم ــرد نیس م
ــه گفتــه صریــح خــودش  داشــته اســت، او در ترانه هــای مختلــف و ب
ــاور اســت. او از آغــاز از جنبــش ســبز،  ــردا یــک خداناب ــو ف در رادي
ــس از  ــا پ ــرد، ام ــت ک ــران، حمای ــات ای ــه انتخاب ــان ب ــش معترض جنب
ــن و  ــه دی ــت ب ــوی مخالف ــه س ــود را ب ــت خ ــترین مخالف ــی بیش مدت
ایدئولــوژی دینــی و حتــی رهبــران دینــی مخالــف حکومــت جهــت 
داد. او در حــال حاضــر بیشــتر مخالــف جنبــش ســبز اســت تــا مخالــف 

ــران. ــت ای حکوم

پرووکاسیون آنتی کاریزما

وی از ابتــدای ســال 2010 یــک گروه موســیقی با عنــوان آنتی کاریزما 
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را تشــکیل داد. ایــن گــروه ســبک های راک و بلــوز را دنبــال می کنــد 
ــده  ــده، نوازن ــی )خوانن ــاهین نجف ــی ش ــر یعن ــار نف ــکل از چه و متش
گیتــار و ترانه ســرا(، بابــک خزایــی )نوازنــده گیتــار و کیبــورد(، 
ــده  ــاری )نوازن ــان افش ــس( و پژم ــار بی ــده گیت ــتعد )نوازن ــن مس آرمی

درامــز( اســت.

هیاهوی بسیار برای پرش به: ناوبری، جستجو، ترانه نقی

ــی  ــی« توســط شــاهین نجف ــام »نق ــه ن ــه ای ب ــا تران ــه نوشــته ویکیپدی ب
روز 8 مــه 2012 ⁄ 19 اردیبهشــت 1391 بــه مــدت 2,58 دقیقــه منتشــر 
شــد و بــه دنبــال آن یــک فتــوای اینترنتــی نیــز در پایگاه هــای 
ــن شــرح منتشــر  ــه ای ــوز ب ــارس نی ــه ف ــران از جمل ــی ای ــی دولت اینترنت
شــد: عــّده ای از لطــف اهللا صافــی گلپایگانــی در رابطــه بــا افــرادی کــه 
ــد.  ــتفتاء کردن ــد اس ــده بودن ــی« نامی ــام نق ــه ام ــارت کنندگان ب »جس
متــن اســتفتاء بــه ایــن شــرح اســت: »مدتــی اســت عــده ای اجیرشــده 
ــا از ضــد انقــالب خــارج از کشــور می باشــند، در فضــای  کــه عمدت
ــام  ــه ام ــی ب ــه راحت ــی و وبالگ هــای خــود ب ــگاه اینترنت ــت، پای اینترن
مظلــوم شــیعیان، حضــرت امــام هــادی، اهانــت و جســارت می کننــد 
)طراحــی، جــوک، کاریکاتــور، فحاشــی، دروغ بســتن و. . .( حکــم 
ایــن افــراد چیســت؟« و جوابــی کــه صافــی گلپایگانــی بــه آن داد ایــن 
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ــه حضــرت نمــوده باشــند  ــود: »چنانچــه اهانــت و جســارت ب ــه ب گون
مرتدنــد. واهللا اعلــم، یــک جمــادی الثانــی 1433«. بــه عبــارت دیگــر 
متــن اســتفتاء در تاریــخ چهــارم اردیبهشــت 1391 منتشــر شــده بــود. 
ــوا  ــن فت ــق ای ــر طب ــه ب ــد ک ــی ش ــوز مدع ــارس نی ــی ف ــگاه اینترنت پای
شــاهین نجفــی مرتــد اســت، ایــن در حالــی بــود کــه فتــوا 15 روز قبــل 
ــه »نقــی« منتشــر شــده و موضــوع فتــوا شــامل مــواردی  از انتشــار تران
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 
ــر  ــز و تصاوی ــام نقــی« کــه نوشــته های طنزآمی ــام »ام ــه ن ــود ب ــوک ب ب
ــط  ــا توس ــرد و باره ــر می ک ــی منتش ــام نق ــاره ام ــده داری را درب خن
ــود  ــه ب ــرار گرفت ــد ق ــد کیهــان مــورد تهدی ــی مانن رســانه های حکومت
و بــه همیــن دلیــل بســیاری از اعضــا و نویســندگان ایــن صفحــه از آن 
ــه طــور  ــد و ب ــام مســتعار در آن کار می کردن ــا ن ــا ب خــارج شــده و ی
مشــخص فتــوای آیــت اهللا صافــی بــه ایــن صفحــه مربــوط بــود و هیــچ 
ــاهین  ــه ش ــل دوگان ــک عم ــت. در ی ــی نداش ــاهین نجف ــه ش ــی ب ربط
ــرد  ــی ک ــت اهللا معرف ــد آی ــداق تهدی ــود را مص ــو خ ــی از یک س نجف
و از طــرف دیگــر خبرگــزاری فــارس و برخــی دیگــر از پایگاه هــای 
ــد، در  ــی کردن ــوع معرف ــن موض ــداق ای ــری وی را مص ــی خب اینترنت

حالــی کــه در اصــل فتــوا چنیــن موضوعــی نیامــده بــود. 
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بــه دنبــال ایــن موضــوع گروهــی از »افســران جنــگ نــرم« و »فعــاالن 
حزب اللهــی« بــا اســتناد بــه آن فتــوا مدعــی شــده اند کــه در تــدارک 
ــه،  ــن تران ــدن ای ــد از خوان ــی هســتند. دو روز بع کشــتن شــاهین نجف
ــه  ــه تران شــاهین نجفــی در 21 اردیبهشــت 1391 در پــی واکنش هــا ب
ــه بی بی ســی فارســی گفــت کــه قصــد توهیــن به امامــان  جدیــدش، ب
شــیعه را نداشــته و فقــط اســم ائمه را دســتمایه کاری هنــری- اجتماعی 
قــرار داده اســت. وی گفــت کــه ایــن فتــوا شــامل او نمی شــود و 
ــی  ــداف سیاس ــد اه ــه قص ــع ب ــن مرج ــوای ای ــران از فت ــده ای در ای ع
ــام  ــد. ن ــتفاده کرده ان ــردم سوءاس ــی م ــات مذهب ــک احساس و تحری
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 تشــکل های سیاســی برانــداز و 
مخالــف کشــور از وی حمایــت کردنــد. در همیــن حــال ناصــر مکارم 
ــرا  ــد: »اخی ــش کــه از او ســوال کردن ــز در جــواب مقلدان شــیرازی نی
فــردی بــه نــام شــاهین نجفــی کــه از خواننــدگان موســیقی در خــارج 
ــه  ــری موهــون ب ــه تصوی ــن شــعر و ارائ ــب مت از کشــور اســت در قال
ــام هشــتم  ــد مقــدس ام ــام یازدهــم و گنب ــام دوازدهــم شــیعیان، ام ام
ــام  ــه مق ــت ب ــه اهان ــن کرده اســت«، گفــت کــه »هرگون شــیعیان توهی
شــامخ امامــان معصــوم و توهیــن آشــکار بــه آنهــا اگــر از ســوی فــرد 
مســلمان صــورت گیــرد، موجــب ارتــداد اســت.« وب گاه شــیعه 
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ــی  ــاهین نجف ــتن ش ــرای کش ــزار دالری ب ــزه صده ــم جای ــن ه آنالی
تعییــن کــرد. بــه دنبــال آن در 16 ژوئــن 2012 کمیســیون حقــوق بشــر 
پارلمــان آلمــان در پیامــی حمایــت خــود را از شــاهین نجفــی اعــالم 
ــه دیگــری توســط نویســندگان و  ــه، بیانی ــن بیانی ــا ای ــان ب کــرد. همزم
هنرمنــدان آلمانــی در حمایــت از شــاهین نجفــی نیــز منشــتر شــد. متــن 
ایــن بیانیــه در وب گاه آکادمــی هنرهــای آلمــان انتشــار یافــت. امضــا 
برخــی چهره هــای فرهنگــی مشــهور از جملــه گونترگــراس، نویســنده 
ــی و  ــنده اتریش ــک، نویس ــده یلین ــل، الفری ــی نوب ــزه ادب ــده جای و برن
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 
ــاک  ــی تابن ــگاه اینترنت ــرای او باشــد. پای ــداد کــه نشــانگر خطــری ب ن
یــک مــاه بعــد خبــر افزایــش مبلــغ جایــزه تــرور او را اعــالم کــرد و 
ــی  ــن مبن ــر ای دههــا کامنــت از ســوی تندروهــای حامــی حکومــت ب
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 
ــام  ــه ن ــه ای ب ــه ائمــه نبــوده، تران اعــالم کــرد کــه منظــورش توهیــن ب
»ایســتاده مــردن« اجــرا و در آن تاکیــد کــرد کــه آمــاده مــرگ اســت.  
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هك پایگاه اینترنتی

در فروردیــن مــاه ســال 1389 وب گاه وی توســط گروهــی کــه خــود 
ــگاه  ــد. پای ــک ش ــد ه ــازی« می نامیدن ــاد مج ــایبری جه ــپاه س را »س
خبــری ظهــور12 در 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 
ــچ  ــوز هی ــه هن ــت ک ــورت گرف ــی ص ــی زمان ــاهین نجف ــی ش اینترنت
خبــری از ترانه هــای ممنوعــه او نبــود و هــک پایــگاه اینترنتــی او نیــز 
ماننــد هــک کــردن اغلــب پایگاه هــای اینترنتــی مخالفــان جمهــوری 

اســالمی اتفــاق میفتــاد.

کنسرت ها

شــاهین نجفــی تــا پیــش از ماجرای صــدور حکــم ارتداد در شــهرهای 
ــه برگــزاری کنســرت می کــرد کــه معمــوال  مختلــف آلمــان اقــدام ب
ــد.  ــا 200 نفــر در برنامه هــای او حضــور می یافتن ــی بیــن 100 ت جمعیت
وی عــالوه بــر کار انفــرادی موســیقی و کنســرت ها، فعالیت هــای 
ــی  ــون سیاس ــبت های گوناگ ــا مناس ــود را ب ــی خ ــیقی و اعتراض موس
ــال  ــر س ــت. وی در اکتب ــرا کرده اس ــده اج ــکل زن ــه ش ــی ب و اجتماع
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2008، در یــک کنفرانــس در شــهر اســن آلمــان بــا عنــوان »کنفرانــس 
ــادی از  ــی زی ــراه جمع ــه هم ــی ب ــاهین نجف ــت. ش ــرا داش ــح« اج صل
شــاعران و نویســندگان در 28 آگوســت 2009 در »شــب همبســتگی 
بــا مبــارزات آزادی خواهانــه مــردم ایــران« در شــهر اســتکهلم ســوئد، 
ــه  ــن ب ــت. وی همچنی ــی و رپ پرداخ ــیقی اعتراض ــرای موس ــه اج ب
دانشــجو در 6 دســامبر 2009  بزرگداشــت روز  مراســم  مناســبت 
)مصــادف بــا 16 آذر 1388( واقــع در دانشــگاه جرج تــاون واشــنگتن 
برگــزار شــد کــه اجــرای موســیقی ایــن بزرگداشــت را شــاهین نجفــی 
ــا  ــن ب ــا شــیرازی برگــزار کــرد. شــاهین نجفــی همچنی ــه همــراه زیب ب
ــود را در  ــن کنســرت های رپ و راک خ ــا« اولی ــوان »آنتی کاریزم عن
ــه رپ فارســی کــه در ســوئد برگــزار شــد، اجــرا  فســتیوال مــاه فوری

کــرد و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 

موسیقی شناسی

ــا برلیــن  ــران هســتیم )1385(؛  از تهــران ت ــا ای آلبوم هــای گروهــی: م
.)1386(

آلبوم هــای اســتودیویی: مــا مــرد نیســتیم )1387(، توهــم )1388(، 
ــچ )1390( ــچ هی ــچ هی ــون )1389(، هی ــال خ س
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ــز«،  ــدا«، »چی ــاهو(، »ن ــا ش ــراه ب ــردار« )هم ــرادر ب ــا: »ب تک آهنگ ه
ــرع«،  ــی ش ــذار«، »قاض ــر ن ــو تقدی ــا(، »اسمش ــی کاریزم ــکار« )آنت »ان
ــی(،  ــد کاظم ــراه مجی ــون« )هم ــات(، »هذی ــراه رپن ــس« )هم »هم قف
»مهــدی« )گیلکــی و فارســی(، »مــن خــرم«، »پلنــگ زخمــی« )همــراه 
ــد زردی(،  ــراه نوی ــازی« )هم ــی و ملق ب ــش قاض ــی(، »پی ــر عظیم امی
ــم«  ــر اعظ ــد«، »ش ــام ش ــاعره تم ــد زردی(، »ش ــراه نوی ــع« )هم »صان
)همــراه امیــن وحیــد(، »طــرف مــا«، »کــی تــو ازم بــدت میــاد، وقتــی 
ــا« )گیلکــی(،  ــگا« )گیلکــی(، »فصــل دری ــگا م کــه. . .«، »وطــن«، »ب

ــم«. ــو حلق ــردن«، »ت ــتاده م ــی«، »ایس ــا رو«، »نق ــته م »وای کش

شعر علیرضا قزوه درباره ترانه «نقی» شاهین نجفی

ــی و  ــاره شــاهین نجف ــتی درب ــوی ژورنالیس ــس از هیاه ــد روزی پ چن
ترانــه امــام نقــی و مســائلی کــه در حاشــیه آن رخ داد، علیرضــا قــزوه، 
ــه ســفارش  ــه ای، کــه معمــوال ب شــاعر شــب های شــعر آیــت اهللا خامن
ــالمی  ــوری اس ــف جمه ــران مخال ــه رهب ــعرهایی علی ــر ش ــر رهب دفت
ــک  ــی نزدی ــای اینترنت ــی از پایگاه ه ــعر را در یک ــن ش ــد، ای می گوی
بــه حزب اللهی هــا منتشــر کــرد. پــس از یکــی دو هفتــه، شــاهین 
نجفــی بارهــا کوشــید تــا آن فضــای تبلیغاتــی تکــرار شــود، ولــی بــه 
ــار خــودش را  ــدارد ب نظــر می رســید کــه جمهــوری اســالمی قصــد ن
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دربــاره تحریــم و تکفیــر بخصــوص در جایــی کــه فقــط فضــای شــیعه 
ــاره  ــه ای درب ــی تران ــد وقت ــاه بع ــد م ــی چن ــد. حت ــنگین کن ــت س اس
ــزرگان شــیعه شــأنی  »مهــدی« صاحب الزمــان کــه از نظــر برخــی از ب
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 جایــزه ای تعییــن و نــه تهدیــدی کردنــد، و ســعی کردنــد 

ــد. ــروصدا بگذرن ــر بی س ــار  خب از کن

بســم رب النــور/ بســم رب العشــق/ بســم رب الهــادی المهــدی/ آنکــه 
ــر  ــاکان هن ــه پ ــش/ آنک ــذر درگاه ــت/ ن ــه موسیقی س ــعر و هرچ ش
ــا و  ــه حافظ ه ــق/ آنک ــم رب العش ــد/ بس ــجاده افکندن ــای او س در پ
ــادی  ــم رب اله ــد/ بس ــان دارن ــر زب ــق او و آل او را ب ــعدی ها/ عش س
المهــدی/ صاحــب عصــری کــه عالــم وامــدار اوســت/ گرچــه دجاالن 
واق  واق  و  داردار  ترکیــب/  بــد  شــیطان های  گرچــه  بدآهنــگ/ 
ــعر  ــه ش ــن ن ــت/ ای ــه موسیقی س ــن ن ــد/ ای ــش را آواز می گوین خوی
ــون  ــه ی صهی ــن فضیحت نام ــه فحــش اســت/ ای ــن هم ــه/ ای ــه تران و ن
ــرداب/  ــده در م ــن رویی ــی از لج ــای نطفه های ــت/ بچه ه و آمریکاس
دم جنبانــی  پیــش  کــرد/  خواهــد  پــرت  اســتخوانی  کارگــردان/ 
ــز/  ــاده/ آن خنزی ــی افت ــرف اول در انزل ــو/ آن دو ح ــه ای بدب چلپاس
آن َدل هرجایــی یابــو/ مــزد وق وق کــردن ســگ های بی اصــل و 
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ــر/  ــغاالن بدصدات ــن از ش ــگدوخوانی ای ــزد س ــت/ م ــن اس ــب ای نس
مــزد ایــن چندیــن دهــان بی چــاک/ اســتخوانی/ مــزد ایــن مزدورهــای 
ــد خاخــام  ــزه از دســت خــام چن ــن جای مســت عیاشــش/ فکــر چندی
انــد/ جایــزه در راســتای فکرهایــی از جنابــت تــا جنایــت پـُـر/ جایــزه 
ــد و  ــه می دانی ــی ک ــزی از همین های ــا و چی ــتای گنده گویی ه در راس
ــد  ــوی فحاشــش/ مرتدن ــرزه ســهم حنجــر بدب ــای ه ــد/ پول ه می دانن
ــای  ــا بچه ه ــن ب ــن باالتری ــد اول همی ــان/ مرت ــن ش ــک ت ــه ی ــان ن این
تخــس بی مــادر/ 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 

ــه، خفاشــش!2 ــی شــرمنده ی شــاهین…/ ن انتظــار راه/ انزل

سالومه

ــا  ــه دنی ــران ب ــال 1363 در ته ــه در س ــت ک ــی اس ــالومه رپ خوان س
آمــده و از ســال 1382 خوانــدن ترانه هــای هیپ هــاپ را رســما آغــاز 
کــرده اســت. ســالومه زمانــی در 13 ســالگیف زمانــی کــه بــا خانــواده 
ــد.  ــنا ش ــاپ آش ــبک هیپ ه ــا س ــرد، ب ــی می ک ــان زندگ در آذربایج

۲  . شعر علیرضا قزوه در اغلب پایگاه های اینترنتی مانند سایت گویا و پایگاههای حزب اللهی 
از جمله جهان نیوز و قلمسون در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ منتشر شد و تقریبا هیچ واکنش مثبتی به نفع 

قزوه نداشت. شعر سراسر فحشنامه بود؛ فحشی در برابر فحش.
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ــی  ــار آلمان ــروه ترک تب ــک گ ــق ی ــاپ از طری ــا هیپ ه ــنایی او ب آش
ــودن  ــر ب ــت و مهاج ــکالت غرب ــه از مش ــود ک ــل«3 ب ــام »کارت ــه ن ب
ــی  ــبک های مختلف ــه س ــان ب ــا آن زم ــه ت ــد. او ک ــان می گفتن در آلم
گــوش مــی داد، بــا شــنیدن ترانه هــای هیپ هــاپ چنــان بــه آن وابســته 
شــد کــه آنهــا را بارهــا و بارهــا بــا واکمــن عقــب و جلــو می کــرد تــا 

مفهــوم کلمــات را دریابــد. 

ســالومه در حــدود ســال 1377 بــه ایــران بازگشــت. او در حالــی کــه 
ــود  ــده ب ــنا ش ــازه آش ــا آن ت ــه ب ــران ک ــه ای ــرد در جامع ــعی می ک س
جایــگاه خــود را پیــدا کنــد و خــود را بشناســد، بیگانگــی کــه همیشــه 
ــه ســمت  ــر چــه بیشــتر ب ــش حــس می کــرد او را ه ــه اطراف نســبت ب
ــود  ــا ب ــد: »اون موقع ه ــاخت. او می گوی ــل می س ــم متمای ــعر و ریت ش
ــن 5  ــام چشــم ها روی م ــه ن ــاک4 ب ــی شــده توپ ــوار کاســت کپ کــه ن
از یــه دوســت ترکیــه ای بــه دســتم رســیده بــود و دنبــال آهنگ هــای 
ــی ســبک  ــود ول ــا ب ــاک زیب ــودم. اشــعار توپ رپ بیشــتر و بیشــتری ب

Cartel, Turkish Hip Hop . ۳
۴ . توپاک (۲PAC)، رپر آمریکایی با اصلیت پرویی، که پدر و مادرش از فعاالن جنبش علیه 
تبعیض نژادی مارتین لوترکینگ و جزو بلک پنترز بودند. او پرفروش ترین 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 می کرد و از نظر شیوه کار به رپ- 
گنگ نزدیک بود. وی در سال ۱۹۹۶ در سن ۲۵ سالگی در الس وگاس با شلیک چهار گلوله 

کشته شد.
۵  . چشم ها روی من (All Eyez on Me) در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.
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ــمک  ــعارش چش ــر اش ــوس در اکث ــه نامان ــه نقط ــل ی ــتری6 مث گنگس
مــی زد، و بــا اینکــه بیــان حــرف خــودت از زاویــه قــدرت بــرام خیلــی 
جــذاب بــود، ولــی دنبــال بیــان عمیق تــری از قــدرت و حقیقــت بــودم. 
البتــه ایــن رو هــم بگــم که ایــن احساســاتم در اون موقــع بود، بعــداً که 
بیشــتر وارد دنیــای هیپ هــاپ شــدم فهمیــدم نمی شــه اینقــدر ســطحی 
ــی در  ــی خاص ــبک زندگ ــه س ــه نتیج ــبک های رپ ک ــورد س در م
شــرایط خــاص هســت قضاوت کــرد و کلی موضــوع جامعه شناســی و 
سیاســیه قضیــه. آشــنایی بــا مالکولــم ایکــس و خوانــدن اتوبیوگرافیش 
ــاپ  ــه هیپ ه ــبت ب ــاتم نس ــکل گیری احساس ــق در ش ــر عمی ــم تاثی ه
ــود کــه رپرهایــی مثــل  ــت اومــد و ایــن طــوری ب داشــت. بعــد اینترن
ــم  ــک«9 وارد زندگی ــال تکنی ــرز«8، »ایمورت ــی«7، »دد پ ــب کول »طال
شــدند. بــا ســرعت بســیار پاییــن، آهنــگ هاشــونو دانلــود می کــردم، 
ــه وار گــوش مــی دادم. همــه چیــزی  ــم و دیوان متــن هاشــونو می گرفت
ــوی،  ــعر ق ــردم، ش ــدا می ک ــا پی ــن آهنگ ه ــودم در ای ــش ب ــه دنبال ک
سالســت، افشــاگری، قــدرت، بیگانگــی، خشــم کنتــرل شــده، هــوش، 
ــودن،  ــی ب ــان کل ــل جری ــدن حقیقــت و تحلیلگــری، مقاب ــی دی توانای

۶  . رپ- گنگ: گروهی از رپرها که بیشتر به اختالفات گروهی میان گروههای رپ کن اشاره 
می کردند و در حقیقت مبنای پیدایش رپ نیز شیوه گفت وگوی آنهاست. 

Talib Kwelli . ۷
Dead Prez . ۸

Immortal Technique . ۹
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مخالفــت بــا سیســتم و. . .«10

ســالومه در همــان ســال ها شــعر نویســی را آغــاز کــرد، امــا هیــچ گاه 
ــر  ــد: »فک ــود. او می گوی ــبک رپ نب ــه س ــا ب ــدن آنه ــر خوان در فک
نمی کــردم در ایــران کســی هیپ هــاپ را بشناســد، بــرای همیــن 
وبالگــی در ســال 81 بــاز کــردم و شــروع کــردم بــه نوشــتن در مــورد 
ــت وجوی رپ  ــال جس ــی در ح ــد از مدت ــی. بع ــان فارس ــه زب رپ ب
ــع  ــی 021 موزيــك کــه آن موق ــگاه اینترنت ــا پای ــودم کــه ب فارســی ب
ــوش  ــا گ ــه موزیک ه ــدم. ب ــنا ش ــود آش ــی رپ ب ــگاه اینترنت ــا پای تنه
دادم و بــا آهنگ هــای هیچکــس از همــه بیشــتر رابطــه برقــرار کــردم. 
بــه وب ســایت ایمیلــی زدم کــه اگــر می خواهنــد لینــک وبــالگ مــن 
را هــم قــرار دهنــد تــا مخاطبــان اســتفاده کننــد. ایــن طــوری بــود کــه 
ــایت را  ــع آن س ــه آن موق ــود ک ــرا او ب ــدم زی ــنا ش ــس آش ــا هیچک ب
می چرخانــد. بعــد از صحبت هــای فــراوان، او کــه عالقــه ام را بــه 
هیــپ هــاپ و شــعر می دانســت، مــن را تشــویق بــه خوانــدن اشــعارم 
ــمها رو  ــگ »چش ــه در آهن ــود ک ــال 82 ب ــب س ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ک
مــن« کــه بــر روی ضربآهنــگ چشــم ها روی مــن از تــو پــاک بــود، 
بــا او همخوانــی کــردم. از نظــر تاریخــی یــه حقیقتــه کــه در هــر حــال 
»چشــم ها 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 
ــه  ــه ی ــن تجرب ــن حــال ای ــا ای ــه اس! ب ــا ســطحی و احمقان ــزی واقع چی
ــه نفــس کافــی پیــدا کــردم بــرای  شــروع بــود و بعــد از آن اعتمــاد ب

ــم.«11 اینکــه تنهایــی کار کن

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 
ــای  ــرای رپ خوان ه ــه ب ــادوويل ک ــی ش ــگاه اینترنت ــه داد، از پای ادام
ــود  ــی منتشــر می کنــد ضربآهنــگ دانل ــور ضربآهنگ هــای مجان آمات

ــت. ــعرآهنگ می نوش ــا ش ــرد و روی آنه می ک

اشــعار او را ارضــا می کردنــد امــا چــون روش درســت خوانــدن 
اشــعار روی بیــت12 را نمی دانســت، از نتیجــه کارهایــش احســاس 
رضایــت نمی کــرد. در ســال 1384 بــا یــک رپ کــن ترکیــه ای 
همــکاری کــرد، کــه دربــاره دخالــت نظامــی آمریــکا در امــور عــراق 
ــی  ــود کــه از یــک رپ کــن ایران ــود. همــان موقع هــا ب و افغانســتان ب
ــی گرفــت کــه تقاضــای همــکاری  ــام شــیرعلی ایمیل ــه ن ــی ب - آلمان

۱۱  . همان.
۱۲  . بیت (beat)، ضرب، کوچک ترین واحد در یک موسیقی اعم از ملودی و ریتم.
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ــد و  ــش آم ــود خوش ــنهاد داده ب ــه پیش ــی ک ــده آهنگ ــرد. از ای می ک
بــا ایــن همــکاری بــود کــه آهنــگ »مایــوس نشــو« خلــق شــد. آن را 
ــرای مســابقه تهــران اونيــو ســال 84 فرســتادند و پنجــم شــدند. بعــد  ب
ــزد اســتاد کاوه رمضــان زاده مشــغول آمــوزش روش  از آن ســالومه ن
صحیــح خوانــدن و ســلفژ شــد و و روی ســبک خواندنــش و بخــش 
فنــی کار رپ هــم تمرکــز کــرد. بــه ایــن ترتیــب در ســال 1385 یــک 
آلبــوم مشــترک بــا شــیرعلی بــه نــام هذيــان کار کــرد کــه در آلمــان 
ــرارش داد.  ــت ق ــم در اینترن ــد و او ه ــش ش ــی پخ ــور زیرزمین ــه ط ب
در آن دوره درگیری هــای شــخصی و خودشناســی داشــت و بــه 
ــوم در همیــن رابطــه  همیــن دلیــل موضــوع همــه آهنگ هــای آن آلب
ــان کهکشــانی  ــود. ســالومه در ســال 1385 در فســتیوال موزیــک می ب
کــه اولیــن فســتیوال موســیقی زیرزمینــی ایرانــی بعــد از تهــران اونیــو 
بــود ودر شــهر زنــدام کشــور هلنــد برگــزار شــد، بــرای اولیــن بــار بــا 

ــت. ــه رف شــیرعلی روی صحن

او در ایــن میــان بــا رپرهــای ایرانــی مثــل »غوغــا« و »تهــم« نیــز 
همکاری هایــی داشــت. ســالومه دربــاره آشــنایی هایش بــا رپ خوانــان 
ــاپ  ــورد هیپ ه ــش در م ــا نظرات ــم اون موقع ه ــد: »ته ــن می گوی چنی
ــه  ــه آهنــگ در مــورد ایــن قضی ــه مــن می خــورد و ی ــارس کمــی ب ف
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 می خواســتیم یــه کار زنانــه بکنیــم کــه 

نتیجــه اش شــد مخلــوق زيبــا.«13

او در ســال 1386 بــا یــک رپ کــن سیاهپوســت آمریکایــی بــه 
ــود آشــنا شــد و  ــا تازگــی مســلمان شــده ب ــام یوســف بلــک کــه ب ن
آهنگ هــای مختلفــی بــا او کار کــرد. بعــد از یــک دوره بحــران 
عاطفــی، موضوع هــای بحــران هویتــی و یــا اجتماعــی از ســرش 
ــک«  ــای »ش ــد، آهنگ ه ــر کردن ــش تغیی ــای زندگی ــد و الویت ه پری
ــد  ــا بع ــد. ام ــن دوره خوان ــد در ای ــه هــم مربوطن ــت« را کــه ب و »خیان
ــاره  ــوار غــزه در ســال 1387دوب ــه ن ــه ســه هفتگــی اســرائیل ب از حمل
موضوع هــای سیاســی بــه ســراغش آمدنــد وآهنــگ »داد بــزن صــدات 
ــاخت.  ــپ س ــش کلی ــودش برای ــات خ ــا امکان ــد و ب ــه« را خوان برس
ــون  ــون و هدف ــی، میکروف ــودش کارت صوت ــرای خ ــان ب ــن می در ای
مناســب خریــد و نــرم افــزار کیوبیــس را هــم تــا حــدی یــاد گرفــت 
تــا بتوانــد ضبــط کارهایــش را خــودش انجــام دهــد. آهنــگ »عــدن 
شــماره 1« نوعــی تســت بــرای ســنجش قــدرت میکــس خــودش بــود. 
ــخصی  ــای ش ــا بحران ه ــدارم«14 ام ــتعداد ن ــم اس ــن ه ــدم همچی »فهمی
ادامــه داشــتند و آهنــگ »نقطــه برگشــت ناپذیر« محصــول ایــن دوره 

۱۳  . همان.

۱۴  . همان.
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بــود. 

وقتــی وارد دوره انتخابــات ســال 88 و 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 1388 در کلوپ هایــی مثــل »هایماتلــوس« و 
»بلــو داگ« در اســتانبول اجــرای زنــده داشــت. او بعــد از آرام شــدن 
بحران هــای 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 1388 خواند. بعد 
ــای  ــه ای از تجربه ه ــه خالص ــوط« ک ــای »هب ــال 1389 آهنگ ه در س
عشــقی اوســت و »چیــز خاصــی نیســتی« را تهیــه و ضبــط کــرد کــه در 

واقــع »هجــو شــماره 2« اســت.

ــه تهیه کنندگــی  ــوم جدیــدش ب ــه آلب او در حــال حاضــر مشــغول تهی
ماننــد  آهنگ هایــش  می گویــد  اســت.  ســانتیاگو«  »مارویــن 
ــای زندگــی  ــه جنبه ه ــش هســتند کــه تاریخچــه هم دفترچــه خاطرات
ــم در  ــن آهنگ های ــد. »می خواهــم آخری ــان می کنن شــخصی اش را بی
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ــوی  ــاالی کوهــی ت ــرزن باشــد کــه در ب ــک پی ــای ی ــورد دغدغه ه م
ــد.«15 ــی می کن ــی زندگ ــه ای چوب کلب

ــکاری  ــا هم ــان ب ــوم هذی ــوط، آلب ــوم هب ــا: آلب ــا و آهنگ ه آلبوم ه
ــال 1384( ــیرعلی )س ش

ــماره دو«  ــو ش ــک« )1382(، »هج ــماره ی ــو ش ــا: »هج ــک آهنگ ه ت
ــت؛ 1386(، »داد  ــه« )خیان ــمش روش ــک« )1386(، »اس )1383(، »ش
بــزن صــدات برســه« )1387(، »درد مزمــن منــم )1388(، »عدن شــماره 
یــک« )1388(، »نقطــه برگشــت ناپذیر )1388(، »ســبز شــدیم در ایــن 

خــاک« )1388(، »هبــوط« )1389(، »چیــز خاصــی نیســتی« )1389(.

 ،)1382 ســالومه،  و  )هیچکــس  مــن«  رو  »چشــمها  همکاری هــا: 
ــالومه  ــن« )س ــر م ــالومه، 1384(، »تقصی ــا و س ــا« )غوغ ــوق زیب »مخل
ــاغر، 1386(،  ــالومه و س ــتیم« )س ــه داش ــی ک ــم، 1385(، »هرچ و ته
ــا«  ــا باشــم« )یوســف بلــک و ســالومه، 1387(، »رویاه »می خــوام تنه

)یوســف بلــک و ســالومه، 1388(.

ســالومه یــک رپ خــوان عمیق و دقیــق و باســواد اســت. او می داند چه 
ــه هایی  ــت. گوش ــش اوس ــده از دان ــش برآم ــد و خوانده های می خواه

از نظراتــش را می خوانیــم.16
۱۵  . همان.
۱۶  . همان.
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هیپ هاپ من رو انتخاب کرد

ــو  ــود. ت ــد نب ــچ وجــه مُ ــه هی ــی مــن شــروع کــردم رپ کــردن، ب وقت
ــاری  ــکل تج ــدر ش ــه این ق ــم ب ــا ه ــو دنی ــی ت ــاًل، حت ــه اص ــران ک ای
ــاپ رو  ــن هیپ ه ــم م ــر می کن ــی فک ــوز. گاه ــود هن ــرده ب ــدا نک پی
ــه  ــاپ ی ــرد. هیپ ه ــاب ک ــن رو انتخ ــاپ م ــردم، هیپ ه ــاب نک انتخ
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 هویت یابــی خــودم دنبالــش بــودم تــوی مخصوصــا رپ 
آگاه پیــدا کــردم، غیــر از شــعر قــوی، سالســت، افشــاگری، قــدرت، 
بیگانگــی، خشــم کنتــرل شــده، هــوش، توانایــی دیــدن حقیقــت 
ــتم  ــا سیس ــت ب ــودن، مخالف ــی ب ــان کل ــل جری ــری، مقاب و تحلیل گ
ــادی از درک  ــر زی ــاپ آگاه تاثی ــاری و... هیپ ه ــت و تج کاپیتالیس
عمومــی مــن از اطرافــم و خــود مــن بــه عنــوان یــک بخشــی از ایــن 

سیســتم داشــت. 

بدم می اومد بهم می گفتن رپ خوان زن

ــی  ــوان صفت ــه عن ــتفاده از »زن« ب ــه اس ــی ام هرگون  در دوره هویت یاب
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کــه بــار معنایــی فــرای مهبــل داشــته باشــه رو رد می کــردم و تبعیــض 
اینکــه رســانه های خارجــی عالقــه  جنســیتی می دونســتم. دیگــه 
ــد  ــران دارن ــان در ای ــت زن ــد روی جنســیت و موقعی ــه تاکی خاصــی ب
ــن تاکیدشــون روی  ــی ره و ای ــروش م ــاد ف ــا زی ــن موضوع ه چــون ای
ــده  ــی کــه داری نادی ــه پیام های ــه خــاص باعــث می شــه بقی ــک نکت ی
ــه رو  ــن قضی ــی آد ای ــون نم ــه کارش ــون ب ــه و از اون ور چ ــه بش گرفت
ــن  ــد کــه اگــه شــما اصــال صــدای مــن رو االن داری ــده می گیرن نادی
ــه  ــی ک ــتر از اون ــی بیش ــی خیل ــان ایران ــی ده زن ــون م ــنوید، نش می ش
ــد.  ــد در جامعــه حضــور دارن ــوه می دی ــوی رســانه هاتون جل ــد ت داری
اون وقــت از حقــوق زنــان در کشــوری مثــل عربســتان ســعودی کــه 
زنــان حتــی حــق رانندگــی هــم ندارنــد کمتــر ســخن گفتــه  مــی شــد 
ــر  ــرم در براب ــه ای بگی ــع حمل ــه موض ــد ک ــث می ش ــا باع ــن ه و همی
»رپــر زن« بــودن. حــاال هــم ایــن مســائل هســت نــه اینکــه نیســت،  ولــی 
دیگــه مــن هویــت زن بودنــم در عرصــه هیپ هــاپ رو نــه تنهــا قبــول 
کــردم کــه بــه عنــوان نشــانی از رســالت اجتماعــی خــودم در جامعه ای 
کــه حقــوق زنــان در ســطح قانــون اساســی پایمــال می شــه پرچمــش 
کــردم. تــو ایــن چنــد ســال اخیــر مــوارد زیــادی از حــوادث دلخــراش 
ــان  ــوق زن ــوع حق ــه موض ــبت ب ــد نس ــث ش ــه باع ــنیدم ک ــدم و ش دی

ــم. ــاس تر بش حس
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... آگاهــی درد مزمــن بــه درمــون، مســکن خــون بیشــتر نیســت ایــن 
تقالهــا

اگــه می خــوای بشــی رهــا بایــد رفــت، تنهــا، دور از اهــداف خفــای 
ــدرت ــظ ق ــان های محاف انس

که به بهای صعب دارن به دست زمام امور وقت
هــر لحظــه می شــه ســخت تحمــل جهالــت انســان های نابینــا بــه ظلــم 

و خفقــان و فقــر
باید رفت

..... رفتن یعنی ترس، که ارزش بی غم های بی خبره
اینجا بحث سر انتخاب بین خیر و شر ه

چونکــه تــر لــب دهن هــای ماهــر بــه حفــظ ظاهــر و شســتن مغزهــای 
جاهــل

تا کی تا کی نصفمون ساکت نصفمون راکد
اینه که چشم انداز 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 88 نوشــتم هــم می گــم: 
»خواســتیم بریــم تــو کلبــه ای بــاالی کــوه، بشــیم دور، ولــی نمی شــه 
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ــه جنــگ  ــه هــم ب چــون اینجاســت کــه داره زور.« کــه اشــاره می کن
درونــی خــود مــن کــه بعــد از دزدیــده شــدن رای ام خشــم ناشــی از 
ناحقــی باعــث شــد کــه مونــدن و جنگیــدن و تظاهــرات رو انتخــاب 
کنــم. خیلی هــا هــم ســکوت رو انتخــاب کــردن بــه هــر دلیلــی؛ 
خانــواده و کار و انــواع وابســتگی ها و در کشــوری کــه چــون جــدت 
ــه  ــن، نمی ش ــت می کن ــگاه اخراج ــوده از دانش ــاه کاره ای ب ــان ش زم
واقعــا قضــاوت کــرد در مــورد کســی. از طرفــی بــه موســوی کــه بعــد 
ــری  ــه س ــی ی ــدن قدرت طلب ــت دی ــه عل ــش ب ــت وزیری از دوره نخس
افــراد بــه جــای مونــدن در صحنــه و جنگیــدن، تــرک کــرد و خــود 
ــه  ــا هرچ ــال ها ب ــد از س ــا بع ــپرد ام ــی س ــای فرهنگ ــه فعالیت ه رو ب
بدتــر شــدن وضعیــت دیگــه نتونســت تحمــل کنــه دوبــاره بــه صحنــه 
ــالومه  ــه س ــه اینک ــد. خالص ــوری ش ــت جمه ــزد ریاس ــت و نام برگش
جنگجــو کــه در صحنــه حضــور داره از ایــن بــه بعــد در فعالیت هــای 

هیپ هــاپ هــم پررنگ تــر می شــه.

فلسفه ی خرده فرهنگ هیپ هاپ

ــن ســخن  ــاپ رو می شــه در ای ــای فلســفه ی هیپ ه یکــی از زیبایی ه
بایزیــد بســطامی دیــد: »یــا چنــان نمــا کــه هســتی، یــا چنــان بــاش کــه 
ــان  ــرای انس ــر ب ــر متظاه ــی غی ــرای بیان ــه مج ــاپ ی ــی. هیپ ه می  نمای
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ــخصی و  ــط ش ــاش، رواب ــرار مع ــر ام ــه درگی ــخصی ک ــه، ش امروزی
ــه اون  ــه ن ــانی ک ــه. انس ــفی گاه و ناگاهش ــای فلس ــی و یاس ه اجتماع
قــدر تــوی روتین هــا 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 درگیری هــای ذهــن خــودش گمــه کــه با دنیــای خارج 
ــی ای  ــرای خــودش معن ــش جــز ب ــر ذهن ــاط باشــه و تصاوی قطــع ارتب
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 غوطــه وری در دنیــای ذهنــی و توهم هــای خــودم بســپارم و بــه 
نیمــه شــاعری بــا افــکار آشــفته تبدیــل شــم یــا بــا کار روزمــره، حرص 
ــی و  ــوی دام مصرف گرای ــت آوردن ت ــه دس ــتر ب ــن و بیش ــر رفت باالت
کاپیتالیســم بیفتــم،  دنیــای کار واقعــا مثــل باتــالق می مونــه و هرچــی 
بیشــتر تــوش می مونــی بیشــتر گرفتــارش و وابســته اش می شــی. ولــی 
ــاره پاهــام رو روی  ــود کــه تونســتم دوب ــار از طریــق هیپ هــاپ ب هرب
زمیــن بــزارم و بــه خــودم بیــام. وقتــی ســعی می کــردم تــوی جامعــه ی 
ــردم،  ــی ب ــج م ــم و از بیگانگــی رن ــدا کن ــو رو پی ــران جــای خودم ای
اشــعار رپ کــه تصادفــی دســتم رســیده بودنــد شــدند پنــاه گاه مــن. 
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چرا رپ می خوانم؟

ــران و  ــن متفک ــاله بهتری ــال های س ــا س ــس... م ــوب بنوی ــن خ می گ
ــد  ــند و ص ــانه ها می نویس ــواع رس ــه در ان ــم ک ــران رو داری تحلیل گ
ــر  ــه تاثی ــه ای می تون ــه مقال ــی چ ــتند ول ــون رو گذاش ــد تاثیرش درص
یــک آهنــگ رپ بــا مضمــون خــوب و سالســت بیــان و گیرایــی الزم 
ــدر از رپ هــراس  ــن ق ــی ای رو داشــته باشــه؟  چــرا مســووالن مملکت
بــرای  انــواع ضدارزش هــا رو بهــش می چســبونند و  دارنــد کــه 
شست وشــوی مغــزی مــردم و کاســتن تاثیــر ایــن رســانه کلــی وقــت 
و انــرژی و پــول صــرف می کننــد؟ نفــش هیپ هــاپ در جریــان بهــار 
عــرب کــه دیگــه برکســی پوشــیده نیســت. تــو اســناد ويكــى ليكــس 
ــا تــوی  ــه ت دیدیــم کــه آمریــکا از رپرهــای مســلمون اســتفاده می کن
دل جوان هــای 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 هیپ هــاپ 
ــا  ــی ره و ب ــرا م ــم ف ــا ه ــش از واژه ه ــون قدرت ــده. چ ــدر قدرتمن چق
ریتــم و وزن کــه مثــل نبــض انســان بــا سرشــت مــا عجینــه می تونــه بــه 
درونی تریــن نقــاط یــه انســان نفــوذ کنــه. یــه نکتــه اینجــا مهمــه اشــاره 
ــی رپ  ــن رپ واقع ــه می گ ــنوم ک ــی می ش ــه گاه ــم اینک ــم اون کن
ــرای مــن  ــدارم. درســته کــه ب ــه. مــن ایــن حــرف رو قبــول ن اعتراضی



596

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــس آن  ــی و در پ ــرای تحــول درون ــش ب ــه جنبشــه، جنب ــاپ ی هیپ ه
تحــول جامعــه و در نتیجــه ســاختن یــه دنیــای بهتــر بــرای نــوع بشــر، 
ولــی ایــن تحــوالت همیشــه بــا اعتــراض بــه دســت نمــی آد. اعتــراض 
ــراض  ــه اعت ــاپ ب ــردن هیپ ه ــدود ک ــی مح ــت. ول ــی از راه هاس یک
از اهمیــت اون می کاهــه. در واقــع اعتــراض خشــک و شــعاری و 
توخالــی باعــث پاییــن اومــدن کیفیــت رپ می شــه. خیلــی مواقــع یــه 

جملــه اســتعاره ای تاثیــر صــد تــا جملــه شــعاری رو داره.

گرافیتی نوشتن در سعادت آباد

ــه دســت گرفتــم و چنــد جــا  ــود فکــر کنــم کــه اســپری ب ســال 83 ب
ــعادت  ــم در س ــا ه ــم ب ــی کی وان ه ــا س ــار ب ــک ب ــتم. ی ــالومه نوش س
آبــاد کار کردیــم. ولــی بعــد از یکــی دو ســال دیگــه اشــتیاقی بــه ایــن 
ــم  ــال می کن ــران را دنب ــی ای ــم گرافیت ــوز ه ــا اینکــه هن کار نداشــتم ب
ــا ایــن حــال دوره کوتــاه فعالیتــم در عرصــه  و خیلــی دوســت دارم. ب
ــه عنــوان طــراح  گرافیتــی بی ثمــر هــم نبــود. دوره  ای کــه در ایــران ب
چــاپ لبــاس در کارخانــه ای در بندرانزلــی کار می کــردم از حــروف 
فارســی در طرح هــام زیــاد اســتفاده می کــردم و ایــن بــرای بــازار ایــران 
کاری نــو بــود چــون ایــده جاافتــاده در بــازار ایــران اینــه کــه همیشــه 
مدل هــای غربــی و خارجــی فــروش مــی رن و متاســفانه طراحانــی کــه 
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ــرداز.  ــا ایده پ ــد ت ــد بیشــتر کپــی کارن ــو بخــش صنعتــی کار می کنن ت
ــه  ــر دو- س ــن ه ــردم و بی ــی می ک ــم را راض ــر عامل ــن مدی ــی م ول
ــای  ــی و عطف ه ــروف فارس ــا ح ــرح ب ــه ط ــه دون ــازاری، ی ــا کار ب ت
ــروش  ــم ف ــا ه ــی زدم و واقع ــی م ــهری ایران ــی ش ــه زندگ ــف ب مختل
ــرا پــس از کســب کارشناســی ارشــد در رشــته تاریــخ  می رفــت. اخی
هنــر و ادامــه تحصیــل در رشــته هنرهــای تجربــی )اکســپریمنتال(17 بــه 
هنــر تجســمی غیرکاربــردی رو آوردم و مجموعه هایــی کــه در حــال 
ــر از عناصــر خوشنویســی  ــه تصویرســازی هســتم پ حاضــر مشــغول ب

ایرانــی و حــروف فارســی و زندگــی شــهری تهــران هســت.

رابطه گرافیتی و هیپ هاپ

اگــه یکــی از نقش هــای عمــده هیپ هــاپ رو صــدای فــرد شهرنشــین 
ــاپ  ــا هیپ ه ــران ب ــی ای ــم مســلما گرافیت ــر بدونی ــد ایجــاد تغیی در امی
ــواع  ــش کشــیدن ان ــه چال ــح و ب رابطــه تنگاتنــگ داره. پیام هــای صل
معضــالت شــهری از کــودکان کار گرفتــه تــا جنــگ رو می شــه تــو 
کارهــای گرافیتــی کارهایــی مثــل »تنهــا«، »آیســی« و »صــوت« دیــد. 
ــام  ــن وســط گروهــی رو هــم می شــه شناســایی کــرد کــه پی ــه ای البت
عشــق و صلحشــون بیشــتر مزمــون پاسیفیســتی هیپــی وار داره تــا نوعــی 

۱۷  . خالقانه و جتربی.
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ــن  ــی کی وان رو از ای ــای س ــن کاره ــد. م ــی هدفمن ــت اجتماع فعالی
دســته می بینــم و زیــاد بــا روحیــه هیپ هــاپ تطبیــق نمــی دم. هرچنــد 
ــه  ــه ب ــی ک ــه می پرس ــا اگ ــتی ایم. ام ــه کش ــافر ی ــون مس ــا همه م نهایت
غیــر از رابطــه مضمونــی، رابطــه بــه معنــای همــکاری برقــرار هســت یــا 
نــه؟ مــن رابطــه ای از ایــن قبیــل ندیــدم هرچنــد »تنهــا« جــزو معــدود 
ــواع پروژه هــا و برنامه هــا ســعی کــرده رپ  کســانی هســت کــه در ان

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 
ــا  ــد ت ــی اش چن ــه. در پ ــه کن ــوم تهی ــرام آلب ــت داره ب ــه و دوس گرفت
ضربآهنــگ بــرام فرســتاد. یــادم نمــی ره کــه اولیــن ضرباهنگــی کــه 
ــن  ــود و م ــمشSin Politicas (Fuck Politics)  ب ــتاد اس فرس
ــه کار  ــی گ ــه م ــار رو ک ــعرای به ــک الش ــتزادی از مل ــع مس اون موق
ایــران بــا خداســت، تــازه خونــده بــودم و تــو مخــم بــود و بــه عنــوان 
همخــون روی ضــرب آهنــگ خوندمــش و تعــداد ســیالب هــا کامــال 
ــفارت  ــه س ــه ب ــی حمل ــا پ ــت. االن اتفاق ــت داش ــا مطابق ــرب ه ــا ض ب
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 
ــه در  ــت ک ــان هس ــا جه ــان و ب ــش جه ــان، خوی ــت جه ــش زیس بخ
ــای اجتماعــی  ــی و دنی ــای روان ــای طبیعــی، دنی ــا دنی ــع رابطــه ام ب واق
ــرای آهنــگ در نظــر دارم  ــد. مــن فضایــی کــه ب ــر مــی گیرن رو در ب
ــه مــوج هامــون  ــا آنکــه رابطــه اینترنتی ــرای آرمــادا مــی گــم و ب رو ب
ــم  ــاره کــه اینطــوری مــی تون خیلــی خــوب مــی گیــره. مــن اولیــن ب
ــودم  ــده خ ــه ای ــم ک ــته باش ــرد داش ــه ف ــر ب ــای منحص ــگ ه ضربآهن
ــه. همیشــه فکــر  ــه خوبی ــی تجرب ــن خیل ــر گــذاره و ای ــوش تاثی هــم ت
می کــردم بایــد یــا پــول دار باشــی یــا رفیق بــاز کــه بتونــی بــه همچیــن 
ــم  ــی ه ــادا خیل ــودم. آرم ــم نب ــش ه ــن جفت ــه م ــی، ک ــزی برس چی
ســرش شــلوغه، تهیه کننــده افرادیــه کــه تــور دارنــد و همــه اش بایــد 
ــودش  ــرای خ ــه ب ــی ک ــان کم ــافرت و زم ــا مس ــه ی ــتودیو باش ــا اس ی
داره رو مــی آد واســه ایــن پــروژه مــی ذاره و مــن خیلــی خیلــی ازش 

ــدوارم نتیجــه اش خــوب بشــه. سپاســگزارم. امی

از اول رپ واسه خالی کردن دلم بود

ــودم چــون از اول رپ واســه مــن  ــوم نب ــه آلب ــه فکــر تهی ــا ب مــن واقع
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وســیله ای بــرای خالــی کــردن دلــم بــود و تــا اتفاقــی میفتــاد می نوشــتم 
و مــی دادم 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 
ــش  ــت بودن ــه وق ــا ب ــی حرف ه ــم. خیل ــو بزن ــوام حرفم ــریع می خ س

مهمــه! 

قاف (علی جی سابق)

ــد دي  ــابق( متول ــي س ــي ج ــاف )عل ــه ق ــب ب ــمي، ملق ــا قاس علیرض
تاثیرگــذار در  مــاه 1363 در تهــران از رپ خوان هــای قدیمــي و 
هیپ هــاپ ایــران بــه حســاب می آیــد. او در واقــع بــا نــام »علــي 
ــل از آن در  ــا قب ــد، ام ــرح ش ــه« مط ــگ »وسوس ــا رپ آهن ــي« و ب ج
ــت  ــال 1377 فعالی ــد« در س ــروه »َم ــدازی گ ــا راه ان ــی ب دوره نوجوان
موســیقایی خــود را آغــاز کــرده بــود. اعضــای اولیــه گــروه َمــد علــی 
جــی )علیرضــا قاســمی(، مهیــار فتاحی تبــاری و دامــون تــذرو بودنــد 
ــاخت.  ــد« را می س ــام »َم ــروه ن ــای گ ــای اعض ــروف اول نام ه ــه ح ک
ــور از  ــات کنک ــی در امتحان ــد از قبول ــال 1382 بع ــی در س ــی ج عل
ــت  ــالن- رش ــگاه آزاد گی ــل در دانش ــه تحصی ــدا و ب ــد ج ــروه َم گ
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ــا عضــوی  ــاری دیگــر ب ــد را ب مشــغول شــد. در ســال 1383 گــروه َم
ــگاه  ــدازی پای ــا راه ان ــد ب ــروه َم ــکیل داد. گ ــو« تش ــام »اِمپ ــد بن جدی
اینترنتــی اختصاصــی خــود رپ آهنــگ »تهــران -شــهرک غــرب« را 
ــراه  ــه هم ــی ب ــه رپ آهنگ های ــس از اینک ــد. پ ــر کردن ــه و منتش تهی
امپــو و همچنیــن همکاري هایــي بــا مســعود ســعیدی ارائــه داد، مــورد 
ــي  ــي ج ــي عل ــس از مدت ــت. پ ــرار گرف ــس ق ــروش هیچک ــه س توج
ــوان  ــا عن ــام مســتعار خــود گرفــت. در آهنگــي ب ــر ن ــه تغیی ــم ب تصمی
»مي گــن قــاف« بــا همراهــي و اینتــرو هیچکــس تغییــر نــام خــود را از 
»جــي« بــه »قـــاف« بــه عمــوم اعــالم کــرد. بعــد از آن همکاری هــای 
هیچکــس و قــاف بیشــتر و همیــن ســبب شــد کــه گــروه َمــد از هــم 
ــد. از  ــت« در بیای ــکل »صام ــت تش ــه عضوی ــاف ب ــود و قـ ــاشده ش پـ
ــه همراهــي  ــه »ســاقي« ب معـــروف ترین آهنگ هــاي قـــاف مي تــوان ب
ــا«  ــن آهنــگ »خیابونی ــرداز جــوان و همچنی ــداد«، آوازه خــوان نوپ »بی

اشــاره کــرد.

قــاف اولیــن آلبــوم خود را بــه نام زيــر و بــم زيرزمين بــا تهیه کنندگی، 
ــش  ــرداز جنب ــي، از پیشــگامان آواپ ــار آقاجان ــم و میکــس مهدی تنظی
هیپ هــاپ ایــران، و مســترینگ جــو دکترمــن18 در مهرمــاه 1390 
ــت  ــم در جه ــی مه ــود تحول ــان خ ــه در زم ــی ک ــرد. آلبوم ــر ک منتش

ــت. ــران اس ــاپ ای ــرفت هیپ ه پیش
Joe Dochtermann . ۱۸
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قاف؛ زیر و بم زمین

ــه  ــازی را ب ــعار و آهنگس ــتن اش ــز 1386 نوش ــار از پایی ــاف و مهدی ق
صــورت همزمــان شــروع کردنــد و تــا آخــر زمســتان همــان ســال طول 
کشــید. وقتــی  وارد مرحلــه میکــس شــدند، مهدیــار از ایــران رفــت و 
ــد از آن  ــاد. بع ــه افت ــالی  در کار وقف ــک س ــد ی ــا بیفت ــا ج ــا در اروپ ت
ــی و پراکندگــی بعضــی  از آرتیســت های مهمــان  هــم مشــکالت مال
ــه  ــران دســت ب ــن شــرایط سیاســی و اجتماعــی ای ــوم و همچنی در آلب
دســت هــم دادنــد تــا دوره آمــاده شــدن آلبــوم بیشــتر از حــدی طــول 

کشــید کــه انتظــار می رفــت، امــا باالخــره تمــام شــد. 

ــه صــورت  ــط ب ــا ضب ــه ت ــوم از ســاخت گرفت ــن آلب  همــه مراحــل ای
ــه  ــود، و هــم ب ــه ب ــی انجــام شــد؛ ضبــط همــه کارهــا در خان زیرزمین
دلیــل جنبــه ی متافیزیــک و اســتعاری ایــن کلمــه بــود کــه نــام زيــر و 
بــم زيرزميــن برایــش گذاشــته شــد. کل آلبــوم از صداهــای زیــر و بــم 
ــه قــول قــاف »معنــی جیــک و پیــک هــم مــی ده!«  تشــکیل شــده و ب
معنــی َســر و ســّر زندگــی  زیرزمینــی و شــرایط زندگــی  بــا ایــن ســبک 
ــرای  ــه ب ــن ن ــوم م ــن آلب ــد: »در ای ــاف می گوی ــد... ق ــم می ده را ه
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 آرتیســت ها، مــا ســطح درک 
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ــی  ســعی   ــه قول ــا ب ــم، ی ــرار ندادی ــورد نظــر ق و ســلیقه مخاطــب رو م
ــه.«19 ــند باش ــا عامه پس ــم کاره نکردی

بــرای تهیــه ایــن آلبــوم خواننــدگان مهمــان ماننــد »رویــل و لــو کــی«20 
ــی« از  ــران و »فدائ ــط« از ته ــت خ ــراق« و »هف ــداد«، »اش ــدن، »بی از لن
پاریــس بــا قــاف همــکاری کردنــد. او تصمیــم گرفــت در ابتــدا آلبــوم 
را بــه صــورت اینترنتــی پیش فــروش کنــد و دو هفتــه پــس از فــروش 
اینترنتــی آن را بــا همــان قیمــت »همــت عالــی«21 تحــت وینــدوز یعنــی 
پرداخــت از صفــر تــا هــر چقــدر بــرای دانلــود آلبــوم بــه بــازار عرضــه 
ــری کار  ــده ی متفاوت ت ــای پیچی ــوم روی فلوه ــن آلب ــد. او در ای کن
ــا  ــو یکــی  از ترک ه ــد: »مخصوصــا ت کــرده اســت. خــودش می گوی
کــه 4/3 هســتش، البتــه مــن وســواس خاصــی  تــو شــعر نوشــتن دارم، 
ــم، ســعی   ــه کن ــدای قافی هرگــز حاضــر نیســتم مفهــوم موضــوع رو ف
می کنــم نزدیــک بــه زبــان محــاوره بنویســم کــه همیــن باعــث می شــه 
لحــن و فولــو اهمیــت بیشــتری بــرام پیــدا کنــه کــه نهایتــا باعــث غنــی 

۱۹  . گفت وگو با قاف، در پایگاه اینترنتی بشکن.
Lowkey . ۲۰

۲۱  . شیوه «همت عالی» در اینترنت ایرانی شیوه ای است که در آن معموال عرضه کننده 
اثر، موسیقی یا کتاب پی دی اف، برای مدت محدودی مثال دو سه هفته کاال را برای فروش 
می گذارد و پس از آن هر کسی می تواند آن را دانلود و هر چقدر خواست یا خنواست پرداخت 

کند.
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و گوش نوازتــر شــدن کار می شــه.«22 قــاف معتقــد اســت آلبــوم 
ــق بگــم  ــم دقی ــد: »نمی تون ــازه ای دارد، می گوی جدیــدش چیزهــای ت
چــه چیــز جدیــدی کــه تــا حــاال وجــود نداشــته، مســلما اشــعاِر جدیــد 
ــی  ــدی از رپ اجتماع ــرم جدی ــه ف ــد ک ــل لمس ان ــات قاب ــا موضوع ب
رو ارائــه مــی ده البتــه نــه بــه ســبک یــاس! . . ولــی  در ایــن حــد بگــم 
کــه حاصــل تمــام ایــن ســال هایی کــه بــا ایــن ســبک زندگــی  کــردم، 
ــتودیو و  ــو اس ــط ت ــا ضب ــا ت ــه خیابون ه ــو کوچ ــرا ت ــات اج از تجربی
آشــنایی بــا تکنیک هــای مختلــف خونــدن یــا شــعر نوشــتن گرفتــه تــا 
ــون  ــه کار بستن ش ــا ب ــه ب ــد ک ــی ش ــره... تجربه های ــو و غی ــم فول تنظی

جرئــت جمع کــردن زيــر و بــم زيرزميــن رو پیــدا کنــم.«23

عرفان

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

۲۲  . گفت وگو با علی قاف، همان.
۲۳  . همان.
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20 ســالگی، از ســال 1382، آغــاز کــرد. ورود بــه محیطی تــازه، طالق 
ــت  ــال اقام ــت س ــی، هف ــی و مهاجرت ــکالت قانون ــادر، مش ــدر و م پ
غیرقانونــی در آمریــکا، نداشــتن اجــازه کار، زندگــی بــدون حمایــت 
ــکالتی  ــه مش ــه و هم ــران، هم ــرت و دوری از ای ــدان مهاج ــی، زن مال
بــود کــه از یــک فیلســوف می توانســت یــک رپــر بســازد، چــه رســد 
ــه یــک جــوان 20 ســاله. عرفــان در همــان روزهــای ســخت موفــق  ب
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 
ــز از  ــرای گری ــد. او ب ــر ده ــر تغیی ــوی هن ــه س ــش را ب ــت زندگی جه
فشــارهایی کــه از نوجوانــی بــه او وارد شــده بــود، بــه ســوی شــعر و 
موســیقی رفــت. نخســتین بــار وقتــی 18 ســاله بــود و پــس از جدایــی 
پــدر و مــادرش بــا آریــو، از دوســتانش، جایــی را اجــاره کــرد و همــه 
اوقــات فراغتــش را بــه رپ کــردن می گذرانــد. در دانشــگاه هــم 
ــد،  ــی کار کن ــت رپ فارس ــم می گرف ــت و تصمی ــعر می گف ــدام ش م

حتــی اگــر هیــچ کــس رپ فارســی نفهمــد.    

عرفــان نخســتین نمونه هــای تجربــی رپ خــود را بــرای عــادل، 
را هــم روی  اجــرا کــرد و چنــد قطعــه  بــرادرش، و دوســتانش 
کامپیوتــر خــودش روی ضرباهنگ هــای آمــاده ضبــط کــرد. بــا 
تشــویق آشــنایانش تصمیــم گرفــت کــه رپ آهنــگ »شستشــو« را در 



606

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــر، دوســت  ــود کــه امی ــد. در همــان دوره ب یــک اســتودیو ضبــط کن
قدیمــی اش، ملقــب بــه امیرآپــالس (Amir A.plus) کــه آهنگســاز 
ــه ی  ــان را در صفح ــود، عرف ــده ب ــکا ش ــاپ در آمری ــیقی هیپ ه موس
مای اســپیس بعــد از مدت هــا پیــدا کــرد کــه همیــن موضــوع ســرآغاز 
ــان  ــر عرف ــن دو و شــروع رپ آهنگ هــای حرفه ای ت همکاری هــای ای
ــات آن  ــن قطع ــا« و »صــد قســم« از اولی ــا بی ــود. رپ آهنگ هــای »بی ب
ــوان  ــا عن ــودش را ب ــوم خ ــتین آلب ــال 2007 نخس ــتند. در س دوره هس
 M4/Avang mu-از خانــه تــا گــور تهیــه و از طریــق شــرکت
 sicمنتشــر کــرد. عنــوان ایــن آلبــوم از یکــی از اشــعار موالنــا رومــی 
ــت  ــات و ذهنی ــاس احساس ــر اس ــوای آن ب ــد و محت ــه ش ــام گرفت اله
یــک مهاجــر ایرانــی دور از وطــن تنظیــم شــده بــود. عرفــان در ســال 
2009 در گرماگــرم اعتراضــات مــردم ایــران بــه نتایــج انتخابــات دهــم 
و خیــزش جنبــش ســبز ایــران تــک آهنگــی را بــه نــام »تصمیــم«24  و 

۲۴  . ترانه «تصمیم» عرفان تنها ترانه ای نبود که توسط یک رپر برای جنبش سبز خوانده شد. از 
میان خوانندگان ایرانی این ترانه ها برای جنبش اعتراضی ایران خوانده شد: «یه روز خوب می آد» 
(هیچکس)، «پرنده» (شاهین جنفی و احمد باطبی)، «پلنگ زخمی» (شاهین جنفی)، «برای صانع 

ژاله» (شاهین جنفی)، «برای ترانه موسوی» (شاهین جنفی)، «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 آرام نژاد)، «برای ملس آزادیم» (آریا آرام نژاد)، «ترانه تلخ» 
(آریا آرام نژاد)، «دشت سبز» (آرش سبحانی)، «عشق سرعت» (آرش سبحانی)، «تقصیر من بود» 
(کلیپ جدید آرش سبحانی)، «طاقت بیار رفیق» (سیاوش قمیشی)، «خانه ام آتش گرفته است» 

(محمدرضا شجریان)، «خفقان» (محمدرضا شجریان)، «ترانه مقدس» (شهیار قنبری)، «گل الله» 
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در سال 2010 دومین 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 پایه گــذار 
ــای  ــت. اعض ــز هس ــدار« نی ــاپ »پای ــیقی هیپ ه ــد موس ــرکت تولی ش
ــرار  ــن ق ــد از ای ــدار« می نامن ــواده »پای ــن شــرکت کــه خــود را خان ای
ــوگند،  ــر Aplus، س ــل، امی ــایار، امانوئ ــرا، خش ــان، اف ــتند: عرف هس
ــد  ــن، E-man، نوی ــم، دی ــو، ته ــزاد لیت ــوج، به ــالد م ــرکش، می س

ــا. ســپلین، داوود انته

(شهیار قنبری)، «خونابه» (رعنا فرحان)، «من با تو هستم» (آبجیز)، «برای همه نداهای ایران» 
(فرامرز اصالنی)، «آمار» (هاتف)، «الف مث. . .» (محمد بی باک)، تصنیف «وطن» (همایون 

شجریان)، «خشم کوچه ها» (گروه هنر انترناسیونال)، «بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست» 
(همای مستان)، «همه چی آرومه» (حمید طالب زاده)، «نترسون» (داریوش اقبالی)، «سراب» 
(محمد اصفهانی)، «برادر بسیجی» (سندی)، «زندانی» (فرید صلواتی)، «یک روز در تهران» 

(شهرزاد سپانلو)، «جست وجوی سرنوشت» (گلشیفته فراهانی)، «تصمیم» (ابی حامدی)، «سکوت» 
(مهسا وحدت)، «شهر غمگین و بارانی» (رضا مقصدی)، «ققنوس» (هاتف)، «من همون ایرامن» 

(گوگوش)، «میمیرم» (شاهکار بینش پژوه)، «رزم مشترک» (محمد اصفهانی)، «همنفس ها» (ستاد 
کروبی)، «سر اومد زمستون» (هفت ورژن مختلف از جمله دی جی خشایار)، «آن خس و خاشاک 

تویی» (سه نسخه مختلف)، «یار دبستانی من» (نسخه های مختلف)، «همراه شو عزیز» (محسن 
نامجو و شجریان و چند نسخه دیگر) و از میان خوانندگان خارجی تا آجنا که ثبت شده ترانه های 

«مقاوم باش» (آوریل الروین)، «ما پیروز خواهیم شد» (جون بائز)، «ترانه ای برای ندا» (کریس د 
برگ)، «بابیلون» (تی ام باکس)، «با من بایست» (بون جووی و اندی)، ترانه دانشجویان ترکیه برای 
جنبش سبز، «ترانه ای 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

ــد شــد و از 16 ســالگی شــروع  ــران متول ــاس در ســال 1360 در ته ی
بــه گــوش کــردن بــه موزیک هــای رپ کــرد؛ وقتــی پــدرش از ســفر 
ــر  ــاک و دیگ ــی دی های توپ ــن س ــرای او آخری ــان ب ــی از آلم تجارت
ــی  ــد از مــرگ ناگهان ــاس بع ــی آورد. ی خواننده هــای هیپ هــاپ را م
پــدرش، در موقعیتــی قــرار گرفــت کــه می بایســت مســوولیت خانواده 
خــود را بــه عهــده گیــرد. بدهی هــای 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 
موزیک هایــش تبدیــل شــدند؛ راهــی بــرای نزدیــک مانــدن بــه 
خاطــرات پــدرش. بعــد از زلزلــه بــم در ایــران، یــاس نخســتین 
ــم« نوشــت. ایــن ابتــدای حرفــه خوانندگــی او  ــام »ب ــه ن آهنگــش را ب
بــود. او دریافــت کــه در مســیر موســیقی رپ ایــن توانایــی را دارد تــا 
ــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنــد. چیــزی  ــا گفتــن همــه داســتان هایش ب ب
ــه  ــیقی ک ــبک های موس ــر س ــا دیگ ــان ب ــرد بیانش ــان می ب ــه او گم ک
فقــط شــامل چنــد وزن و قافیــه بودنــد امکان پذیــر نیســت. او تصمیــم 
ــرای  ــه مســووالن معرفــی کنــد و ب ــا آهنگ هــای خــود را ب گرفــت ت

ــد. ــا ده ــوم تقاض ــک آلب ــار ی ــوز انتش ــن مج گرفت

پــس از ســال ها »نــه« شــنیدن از مســووالن و بارهــا مــورد تمســخر قــرار 



609

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

گرفتــن25 بــرای ســبک خواندنــش یعنی  رپ که شــباهت داده می شــد 
ــت؛ در  ــر نشس ــه ثم ــر ب ــای او در آخ ــی«، تالش ه ــه خوان ــه »روزنام ب
ــگ از  ــی غیرمنتظــره شــش آهن ــا 1391، در حرکت ســال های 1383 ت
ده آهنــگ او مجــوز انتشــار گرفــت و بــه زودی یــاس بــه اولیــن رپــر 
ایرانــی تبدیــل شــد کــه موفــق بــه انتشــار آلبومــی بــه صــورت قانونــی 
ــم  ــی نمی کن ــم فحاش ــن در آهنگ های ــت : »م ــه اس ــد. او گفت می ش
یــا در مــورد ســکس و خشــونت نیــز نمی خوانــم. مــن می خواهــم کــه 
ــواده ام  ــا افتخــار آهنگ هــای خــود را در مقابــل خان ــا ب قــادر باشــم ت
بخوانــم. آهنگ هــای مــن معمــوال بــا شــکایت یــا دردهــای اجتماعــی 
ــا امیــد خاتمــه می یابنــد. ایــن بســیار  شــروع می شــوند ولــی همیشــه ب
ــن درجــه  ــه باالتری ــا ب ــم ت ــا کنی ــه نســل جــوان الق مهــم اســت کــه ب

خــود برســند و بهتریــن باشــند. مــا بــه ایــن نیازمندیــم.«26

ــکن«  ــی دی رو بش ــام »س ــه ن ــت ب ــی نوش ــاس آهنگ ــال 2006 ی در س
ــی نوشــته شــده  ــاره زهــرا ابراهیمــی یــک هنرپیشــه زن ایران کــه درب
بــود27؛ کســی کــه قربانــی یــک انتقام گیــری غیراخالقــی شــده بــود. 

۲۵  . برخالف گفته این منت یاس تنها خواننده رپ فارسی است که از وزارت ارشاد توانست 
مجوز بگیرد.

۲۶  . از زندگینامه یاس به قلم خودش که در پایگاه های مختلف ایرنترنتی موسیقی منتشر شده 
است.

۲۷  . در آذر ماه سال ۱۳۸۵ فیلمی 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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ــار  ــاد کــرد کــه در بی اعتب ــی انتق ــه مردم ــاس از هم ــگ ی در آن آهن
ــوی  ــه جل ــت ک ــه خواس ــتند و از هم ــش داش ــه نق ــردن آن هنرپیش ک
انتشــار آن مایــه ی شرمســاری را بگیرنــد و آن فیلــم را از کامپیوترهــا 

ــد. ــاک کنن ــود پ ــای خ و موبایل ه

می گوینــد بــه دنبــال آن آهنــگ هــزاران نفــر آن ســی دی را شکســتند 
ــد.  ــاک کردن ــان پ ــای خودش ــی را از کامپیوتره ــر خصوص و تصاوی
ــه  ــدود س ــران ح ــل در ای ــگ حداق ــه آن آهن ــت ک ــده اس ــه ش گفت
ــز در  ــاس ج ــیقی ی ــت. موس ــده اس ــود ش ــنیده و دانل ــار ش ــون ب میلی
ــدا  ــان بســیاری پی ــی نیــز مخاطب ــران، در ســطح جهان حــوزه داخــل ای
کــرد. برخــی از او بــه عنــوان توپــاک ایرانــی یــاد مــی کننــد. یــاس در 
آهنــگ »هویــت مــن« از غــرورش نســبت بــه میــراث و تاریــخ ایــران 

ــز 300 اشــاره کــرد.  ــه فیلــم جنجــال برانگی ــد و ب خوان

این فیلم در کشور فروخته و همه جا منتشر شد. گفته شد زهرا امیر ابراهیمی از کشور خارج شده 
و نیروی انتظامی اعالم 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 مهم ترین 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 ضداخالقی مخالفت کنند. به 

نظر می رسد درباره نقش و اهمیت یاس در این ماجرا اغراق زیادی صورت گرفته است.
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ساتراپ

تنهايــى ســاتراپ فقــط عاشــقانه و نوســتالژیک عامه پســند در وصــف 
آرزوهــای دســت نیافتنــی مــادی یــا زمینــی نیســت، ربطــی بــه تنهایــی 
عرفانــی و مفاهیــم فلســفی هــم نــدارد، بلکــه تنهایــی او استعاره ایســت 
در بیــان فردیــت وجــودی وی در ابعــادی اجتماعــی از ذهنیتــی 
ــش  ــه ای ایســتا هســتی خوی ــروزی کــه در جامع شــخصی. انســانی ام
ــه تنهایــی و انزواســت، امــا  ــد و در نتیجــه محکــوم ب را ســپری می کن

ــت. ــت اس ــد و در حرک ــدام می جنگ م

ــاره  ــت. او درب ــی اس ــوم تنهای ــات آلب ــه قطع ــده هم ــاتراپ تهیه کنن س
ــتودیو 01  ــوم در اس ــن آلب ــد: »ای ــن می گوی ــوم چنی ــن آلب ــط ای ضب
ــوی  ضبــط شــده و بچه هــای اســتودیو »پایتخــت« و اســتودیو بیــگ ب
در ضبــط وکال هــم کمــک کــردن کــه تشــکر می کنــم ازشــون. تــو 
کــوراس آهنــگ »زندگــی« از صــدای بچه هــای 01 کمــک گرفتــم 
کــه صداهــا حجیم تــر باشــه. بقیــه کارهــای آلبــوم از جملــه تکســت، 
ــده دو  ــش نش ــوم کارای پخ ــن آلب ــه. ای ــودی از خودم ــک، مل موزی
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 

شــخصی  کال کنســل شــد و اون آلبــوم تبدیــل بــه ایــن شــد.«28

۲۸  . از گفتگوی ساتراپ و تنهایی او، نقل از پایگاه اینترنتی هیپ هاپ فارسی.
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ــید  ــبک های »اَس ــی از س ــى تلفیق ــوم تنهاي ــای آلب آوای ضرباهنگ ه
جــاز«29 و »ُســل«30 و آر انــد بــی مــدرن31 بــا فنــاوری موســیقی 

الکترونیکــی اســت.

او در رپ آهنــگ »تــو« بــه عشــقی نمادیــن می پــردازد کــه بــا تکنیــک 
ــر ضرباهنگــی مــدرن و محــرک آواپــردازی  و آرایه هــای شــاعرانه ب
شــده اســت. در قطعــه »زندگــی« نگاهــی انسان دوســتانه امــا منتقــد بــر 
ــان  ــب در می ــا مخاط ــود را ب ــته های خ ــش دارد و دلنوش ــه خوی جامع
می گــذارد. رپ آهنــگ »تنهایــی« حــرف اول و آخــر را می زنــد. 
تنهایــی ســاتراپ در دریایــی کــه در اعماقــش از روزمره گــی و 
ــیاه و  ــلی هایش را س ــتِی او و هم نس ــه هس ــی و آنچ ــارهای زندگ فش
تاریــک کــرده دیگــر خبــری نیســت. عمقــی کــه در آن تنهایــی معنــا 
نــدارد. بیانــی متافیریــک بــر آنچــه در محیــط زندگــی او می گــذرد و 

امیــد او بــه دریایــی کــه رهایــی او باشــد.

یکــی دیگــر از جذابیت هــای ایــن آلبــوم کــه به ویــژه در قطعــه 
ــی  ــیوه همخوان ــری از ش ــود، بهره گی ــنیده می ش ــتر ش ــم« بیش ــن اول »م
ــاد و  ــرک، ش ــی مح ــال و هوای ــه ح ــت ک ــی در کوُراس هاس گروه
ــی  ــه همخوان ــن گون ــده دارد. ای ــد و حســی زن ــاء می کن ــرژی الق پران

Acid Jazz . ۲۹
Soul . ۳۰

R&B Modern . ۳۱
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برگرفتــه از همخوانی هــای آفریقایــی- آمریکایی هاســت کــه در 
ــاد شــنیده  گرایشــی از هیپ هــاپ مناطــق جنوبــی کشــور آمریــکا زی
ــیقی  ــازه در موس ــی ت ــک آوای ــدون ش ــه ب ــردی ک ــود. رویک می ش
ــر رضــا پیشــرو  ــران اســت. ایــن گرایــش در آلبــوم اَخی هیپ هــاپ ای

ــنیده می شــد. ــه طــور عمــده ش ــم ب ــاز اينجاســت ه ــام آغ ــه ن ب

و  تهیه کننــده  کــه  داد  نشــان  مجموعــه  ایــن  ارائــه  بــا  ســاتراپ 
ضرباهنگ ســاز ماهریســت. او چیره دســتی الزم را در رپ نویســی 
ــی  ــی و اجتماع ــی فرهنگ ــه نگاه ــر از هم ــی دارد و مهم ت و رپ خوان
دگرخــواه هــم دارد کــه ترکیــب ایــن آگاهی هــا می توانــد در آلبــوم 
ــه و انســجام بیشــتر،  ــا کمــی جرئــت و خالقیــت نوپردازان ــده او ب آین

ــد. ــه ده ــری را ارائ ــوم برت آلب

بهرام، اتفاق تازه ای در رپ فارسی

بــه نظــر می رســد هیپ هــاپ و رپ امــروز ایــران از نظــر ترانه ســرایی 
ــوازان رســیده اند،  ــازان و راک ن ــر از راک ب ــه موقعیتــی بهتــر و ملی ت ب
ــه تازگــی  ســروش هیچکــس و گروهــش از یــک ســو، بهــرام کــه ب
نامــش بــر ســر زبان هــا افتــاده، ســالومه کــه به رغــم اطالعــات عمیــق 
و توانایــی اش در کار هنــوز بــه قــدرت بیــان نرســیده، شــاهین نجفــی 
کــه می کوشــد از هــر راهــی بــرای رســیدن بــه موقعیــت اســتفاده کنــد 
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ــا شــیوه پوززنــی و  و گروه هایــی ماننــد زدبــازی کــه رپ گنــگ را ب
ــد.  ــال می کنن ــی دنب ــاخ و شانه کش ش

ــف  ــوان تعری ــی می ت ــان اصل ــار جری ــور را در چه ــی کش رپ کنون
کــرد:

ــزارش  ــه دادن گ ــز ب ــر چی ــش از ه ــه بی ــران ک ــی ته اول: رپ خیابان
ــن  اجتماعــی از زندگــی شــهری مشــغول اســت و هیچکــس از بهتری
زبان هــای ممکــن را بــرای بیــان یافتــه اســت. او بــا چنــد کنســرت کــه 
ــال  ــه در ح ــورت گرفت ــکارش، ص ــراه و هم ــل، هم ــت روی ــا حمای ب
ــه فضــای حرفــه ای اســت. گرچــه بعیــد  عبــور از فضــای زیرزمینــی ب

ــود. ــادر ش ــادگی ها ص ــه س ــاپ ب ــوز هیپ ه ــد مج ــر می رس ــه نظ ب

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 شــاخص های موفــق 
ایــن گــروه اســت. ایــن گــروه بیــش از آنکــه بــه کشــف ملــودی یــا 
ــر رپ نویســی  ــد، فعــال درگی ــزه کــردن موســیقی رپ فکــر کن ایرانی

خــوب اســت.

ــد و  ــای تن ــدن ترانه ه ــه خوان ــران کــه ب ــرون ای ســوم: رپ سیاســی بی
هنجارشــکن و تابوشــکن مشــغول اســت و هــر روز می کوشــد تابــوی 
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ــک  ــود، ی ــت می ش ــو سیاس ــن تاب ــک روز ای ــکند، ی ــدی را بش جدی
روز مســائل زنــان، یــک روز مســائل همجنس گرایــان، یــک روز 
ترانه هــای ضــد دینــی و همــه ســعی ایــن گروه هــا و افــراد ایــن اســت 
کــه بــا تحریــک افــکار عمومــی در صــدر خبرهای سیاســی- موســیقی 
ــد  ــه نق ــت و ب ــت اس ــوزه سیاس ــا در ح ــراد عمدت ــن اف ــد. کار ای بمانن
ــد.  ــیقایی نمی پردازن ــا کار موس ــگری ی ــا گزارش ــی ی ــی واقع اجتماع
شــاخص ایــن افــراد شــاهین نجفــی و رپــری بی نــام وابســته بــه 
ــاارزش و  ــق و ب ــه ی موف ــس از تران ــی پ ــق اســت. نجف ــن خل مجاهدی
فراگیــر »زن« بــه ســکس و دیــن پرداخــت و فضــای خــودش و دیگــر 

رپ خوانهــا را ناامــن کــرد. 

چهــارم: رپ- گنگ خوان هــا کــه از موضــوع شــاخ و شــانه کشــیدن 
ــک را  ــان رکی ــوال بی ــه و معم ــی گرفت ــگ کپ ــای رپ در فرن گروه ه
تــا حــد غیرقابــل تحملــی بــه شعرهایشــان تحمیــل می کننــد. شــاخص 
ایــن گــروه زدبــازی و گروه هایــی اســت کــه در مقابــل آنــان بــه شــاخ 

ــد.  و شــانه کشــیدن پرداخته ان

ــد همــه  ــاس کــه ســعی می کن ــام ی ــه ن ــی اســتثنایی ب پنجــم: رپ خوان
قواعــد را رعایــت کنــد و تــا کنــون مجــوز بســیاری از کارهایــش را 
ــه  ــق ب ــری اســت کــه موف ــا رپ ــی بســیار دارد و تنه ــه و مخاطبان گرفت

دریافــت مجــوز از وزارت ارشــاد شــده اســت. 
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نکتــه مهــم ایــن اســت کــه رپ فارســی بــه طــور طبیعــی بایــد جریانــی 
ــه  ــد و ب ــی همــان کــه در داخــل کشــور اتفــاق میفت چــپ باشــد، یعن
ــرون از  ــیک بی ــه رپ ش ــی ک ــد، در حال ــک باش ــی نزدی ــان خیابان زب
ــر داخــل  ــران از هــر دو خصلــت دور می شــود. هــر چــه چهــره رپ ای
بــه بچه هــای جنــوب شــهر شــبیه می شــود، چهــره رپرهــای بیــرون بــه 

ــود.  ــبیه می ش ــم ش ــوم امین ــت س ــای دس کپی ه

در ایــن میــان بهــرام پــس از هیچکــس چهــره تــازه ای اســت کــه وارد 
صحنــه هیپ هــاپ فارســی شــده اســت.

بهــرام از رپ خوان هــای فعــال هیپ هــاپ ایــران اســت کــه به تازگــی 
نامــش بــر ســر زبــان طرفــداران و شــنوندگان کنجــکاو موســیقی رپ 
ــرض نســل  ــوان آوای معت ــه عن ــاده اســت و شــهرت وی ب فارســی افت
جــوان و تحــول جــوی داخــل ایــران حتــی به آن ســوی مرزهــای ایران 
ــرام در  ــی کــه از به ــای رپ خوان ــز رســیده اســت. یکــی از قطعه ه نی
وبالگ هــا و پایگاه هــای اینترنتــی ویــژه موســیقی رپ فارســی منتشــر 
شــده و به ســرعت نــام او را بــه عنــوان یکــی از معــدود رپ خــوان های 
انتقــادی- اجتماعــی درون مــرزی معرفــی و مطــرح کرد، رپ نوشــته ای 
بــود بــا عنــوان »نامــه ای بــه رئیــس جمهــور«. واقعیت آن اســت کــه این 
رپ نوشــته از دیــدگاه فنــی رپ- نویســی اثــر چنــدان کاملــی نیســت 
امــا بهــه ســبب تــوان بیــان و رپ خوانــی پرقــدرت بهــرام و همچنیــن 
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محتــوای معتــرض ایــن رپ نوشــته و به ویــژه آنکــه ایــن رپ خــوان از 
ــران ســربلند کــرده و بی واهمــه شــخص رئیــس  دل جامعــه داخــل ای
ــه بحــث و چالــش می کشــد،  ــژاد«32، را ب جمهــور، آقــای »احمــدی ن

باعــث شــده تــا ایــن قطعــه اهمیــت بیشــتری پیــدا کنــد. 

از ایــن رپ خــوان تــا بــه حــال ســه آلبــوم بــه نام هــای درد دل، 
ــه  ــاپ ب ــگ هیپ ه ــک آهن ــا ت ــام و ده ه ــه ای بی ن ــت و مجموع فرص
ــه طــور زیرزمینــی انتشــار پیــدا کــرده اســت. چنــدی  ــان فارســی ب زب
پیــش نیــز شــاهد انتشــار چهارمیــن آلبــوم کامــل و غیروابســته بهــرام بــا 
عنــوان 24 ســاعت بودیــم کــه بــه طــور غیررســمی و رایــگان از طریــق 

اینترنــت پخــش شــد. 

آلبــوم 24 ســاعت مجموعــه ای از نــه قطعــه موســیقی هیپ هــاپ 
فارســی اســت. نــام آهنگ هــای ایــن آلبــوم عبارتنــد از: »24 ســاعت«، 
»مــن«، »خیابــون«، »راه مــن«، »اینجــا ایــران«، »گلــه نکن«، »دل نوشــت«، 

ــوس«. ــش«، و  »افس »بی خیال

آنچــه آلبــوم 24 ســاعت را از دیگــر مجموعه هــای انتشــار یافتــه 
ــگاه آگاه و انتقــادی بهــرام  ــد، ن ــز می کن موســیقی رپ فارســی متمای

۳۲ . «نامه ای به رئیس جمهور» شاید از سیاسی ترین و مستقیم ترین ترانه های رپ است که به 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور اشاره کرد. ترانه بهرام از یک قطعه از سخنرانی احمدی نژاد 

از وعده های دروغین او آغاز شده و به فاش کردن مشکالت جوانان مینجامد.
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نســبت بــه شــرایط حاکــم و نظــام اجتماعــی و حتی دیــد انتقــادی او به 
ــدگاه  ــن دی ــان و رپ خوان هاســت. ای ــی جوان روزمره گــی و بی تفاوت

ــرد. ــر می گی ــوم 24 ســاعت را در ب انتقــادی تمامیــت مفهومــی آلب

تــا بــه امــروز بیشــترین تــالش رپ خوان هــای - داخــل ایــران - بیانــی 
ــره زندگــی  ــت روزم ــراز شــرایط جــاری و واقعی ــه در اب گزارش گون
ــه  ــده جامع ــیده ش ــیه کش ــه حاش ــه و ب ــل بیگان ــوان نس ــه عن ــان ب آن
ــه و  ــا رویکــردی منتقدان ــرام ب ــا به ــوده اســت. ام ــی ب شهرنشــین ایران
آگاه، شــرایط ایســتا و بیمارگونــه جامعــه خــود را تصویــر، آن را نقــد 
کــرد و بــا آن برخــورد می کنــد. از ایــن رو آلبــوم 24 ســاعت از 
معــدود مجموعه هــای هیپ هــاپ 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 دیدگاه هــای ناسیونالیســتی ایرانــی خبــری نیســت؛ 
ــز  ــتانه نی ــکار نژادپرس ــه اف ــارس را ب ــی رپ ف ــه گاه حت ــی ک دیدگاه

کشــیده اســت. 

بهــرام انتقــاد می کنــد و شــرایط حاکــم و فرهنــگ متــداول شهرنشــین 
ــه  ــه همــان جامع ــرد. او ســاخته و پرداخت ــر ســووال می ب ــی را زی ایران
مذهبــی33 و ســنت های آن اســت و از دل همــان شــرایط برمی خیــزد، 

۳۳  . از میان گروه های سنتی و مدرن موسیقی ایران شاید رپرها بیش از همه به بافت و بدنه 
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آن را بــه تصویــر می کشــد و بی آنکــه از آن به راحتــی بگــذرد، 
ــود. او  ــود می ش ــته خ ــل گمگش ــخنگوی نس ــد و س ــراض می کن اعت
ــران دارد.  ــای ته ــا خیابان ه ــی ب ــه تنگاتنگ ــا رابط ــت ام ــی نیس خیابان
ــا جامعــه پیرامونــی خــود در  ــان در واقــع کانالــی اســت کــه او ب خیاب
ــراز  ــون« اب ــه »خیاب ــه در قطع ــور ک ــان ط ــرد. هم ــرار می گی ــاط ق ارتب

می کنــد. 

ــا  ــه غم ه ــه ک ــث دل من ــرک داره/ م ــی ت ــه ول ــفالت صاف ــف آس ک
ــا  ــت/ نگاه ه ــره اس ــه بی تبص ــی داره ک ــا قوانین ــدک داره/ اینج رو ی
شــلیک می شــه 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 می گیــردت تــرس عجیبــی/ مهم تریــن 
چیــز اینــه توبایــد زنــده بمونــی/ ولــی مــا اون گوشــه وایســادیم تشــنه 

بــه خونیــم. . .

کــوراس؛ داره بــازم می گــذره همــه لحظه هــای مــن/ تــوی خیابــون/ 
ــال  ــوده قب ــن ب ــوش/ همی ــا ت ــی پــس بی ــی از جنــس مای ــل مای اگــه مث
ــا  ــم م ــا بمیری ــم ت ــی بمونی ــی/ یعن ــد زندگ ــا اب ــه ت ــم می مون ــن ه همی

ــون...  ــوی خیاب ت

مــن بچــه ی 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/ تـُـو تــو اشــتباهی/ بایــد هــر 
شــبو ســر کنــم/ بــه همیــن رســم آشــنا یــا ســنت قدیــم/ کــه خیابــون 
داره رو قلــم قــدرت عجیــب/ عــادت می کنــی وقتــی کــه هــر شــب 

ــادگاری. . . ــه روش ی ــد می مون ــا اب ــذاری/ اســم ماهــا ت ــا ب ــوش پ ت

در قطعــه »خیابــون« بهــرام از محیــط زندگــی خویــش در حریــم 
خیابانــی خــود ســخن می گویــد و شــنونده را بــا نبــض کوچــه و 

می کنــد.  آشــنا  تهــران  نابســامان  خیابان هــای 

بــه نظــر نمی آیــد کــه موســیقی رپ بــرای او وســیله ای باشــد - فقــط 
ــی  ــن او صاف ــن روش ــه ذه ــهرت، بلک ــام و ش ــه ن ــیدن ب ــرای رس - ب
روشــنفکرانه ای اســت بــرای ابــراز نارضایتی هــای نســل جــوان عاصــی 
ــاپ  ــیقی هیپ ه ــد و موس ــاد می کن ــی. او انتق ــروز ایران ــدود ام و مح
ــر  ــازار نزدیک ت ــه ب ــوده کوچ ــران زده و آل ــای بح ــه فض ــران را ب ای

می ســازد.

بــا همــه اینها آلبوم 24 ســاعت حــاوی آن نگاه مردانــه و خودمرکزبینی 
ــاپ  ــل هیپ ه ــگ اصی ــده فرهن ــخص کنن ــه مش ــت ک ــزی اس غلو آمی
ــی-  ــای محل ــرده فرهنگ ه ــه از خ ــه برگرفت ــی ک ــی بیان ــت. یعن اس
ــه طــور مشــخص  ــا ب ــی ی منطقــه ای و مرزبندی هــای دســته های خیابان
ــا  ــا )در اینج ــان رپ خوان ه ــه از زب ــت ک ــی« اس ــگ »الت خــرده فرهن
ــش  ــی خوی ــدرت اجتماع ــم و ق ــود و حری ــف از خ ــرام( در تعری به
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در شــکل »َکل َکل« و »شــاخ و شانه کشــی« در رپ نوشــته ها ابــراز 
می شــود. همیــن رویکــرد خــرده فرهنگــی، آلبــوم 24 ســاعت را 
برخــالف هیپ هــاپ سیاســی کــه بــه دســت رپ خوان هــای مقیــم در 
ــعارگونه  ــی ش ــاً خصوصیت ــود و عموم ــد می ش ــور تولی ــارج از کش خ
نبــض روزمرگــی  و  واقعیــت  بــه  دارنــد،  نوستالژیک-سیاســی  و 
ــه  ــی ب ــی سیاس ــرده و آن را از کنش ــر ک ــران نزدیک ت ــای ته خیابان ه
ــش هیپ هــاپ  ــده ای انتقادی-اجتماعــی آگاه موســیقایی در جنب پدی

ــد.  ــل می کن ــران تبدی ای

ــوم 24  ــای آلب ــک قطعه ه ــات ریتمی ــیقی و ترکیب ــکل موس ــا در ش ام
ــن  ــود. ای ــنیده نمی ش ــگامی ش ــازه و پیش ــدان ت ــت چن ــاعت خالقی س
آلبــوم تمامــاً تحــت تاثیــر هیپ هــاپ قدیمــی و کالســیک اوایــل دهــه 
ــی  ــاً ســاختار چیدمــان ضرب 1980 طرح ریــزی شــده اســت کــه عمدت
ــه دار  ــا جمــالت قافی ــد و ب ــاپ« دارن ــع »پ ســاده، یکنواخــت و در واق
ــی  ــت ناموزون ــه شکس ــد و هیچ گون ــم می تنن ــل در ه ــل و طوی متص
در ســاختار آنهــا شــنیده نمی شــود. آنچــه مشــخص اســت بهــرام 
همــه تمرکــز خــود را بــر پیشــبرد فــن رپ نویســی و ابــراز ســخنوری 
ریتمیــک آن گذاشــته و نیــروی کمتــری را بــر ایجــاد آوایــی متفــاوت 
ــدرت  ــط ق ــت. فق ــرده اس ــرف ک ــیقایی ص ــرد موس ــه ف ــر ب و منحص
بیانــی فوق العــاده و صــدای پرطنیــن بهــرام و محتــوای مفهومــی 
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ــه قطعه هــای ایــن آلبــوم  رپ نوشــته های وی جذابیــت درخشــانی را ب
ــد.  ــش می کن ــذوب خوی ــنونده را مج ــد و ش می ده

تنهــا حرکــت نســبتاً خالقانــه ای کــه در موســیقی ایــن مجموعــه دیــده 
می شــود، در اولیــن قطعــه، یعنــی رپ »24 ســاعت« اســت کــه عنــوان 
ــرب  ــده ی ض ــته ش ــم شکس ــه از ریت ــن قطع ــت. در ای ــم هس ــوم ه آلب
ــال  ــه ح ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــان آوای ــا چیدم ــتم ب ــش هش ش
ــه از  ــن قطع ــنید. ای ــوان ش ــی را در آن می ت ــیقی ایران ــوای موس و ه
ــز و حــاوی  ــا آوایــی هیجان انگی دیــدگاه ترکیبــی قطعــه ای جــذاب ب
ــن  ــی ای ــر تلفیق ــا اث ــه« تنه ــا ایران ــه »اینج ــت. قطع ــی اس ــی ایران هویت
مجموعــه و از آوای ســاز تــار در آن اســتفاده شــده اســت. بهــرام در 
ــه بی پــروا  ایــن رپ نوشــته مســوولیت خــود را در بیــان وضعیــت زمان
برعهــده می گیــرد و ایــران را آن گونــه تعریــف می کنــد کــه می بینــد؛ 
ــط و  ــه از رواب ــنگرانه ک ــته ای روش ــا رپ نوش ــک، ام ــری تاری تصوی

ــد.  ــر کشــورمان ســخن می گوی شــرایط اجتماعــی فاســد حاکــم ب

آلبــوم 24 ســاعت اثــری اســت موفــق در بــه تصویــر کشــیدن چهــره 
بی هویــت و بیگانــه نســل جــوان ایرانــی پــرورش یافتــه در دوره 
ــی اجتماعــی  ــه در ســرآغاز آگاه ــران ک ــالمی ای ــالب اس ــد از انق بع
و سیاســی خــود بــه ســر می بــرد و شــرایط زیســت نامســاعد خویــش 
ــد؛ نســلی کــه در جســت وجوی  ــه روشــنی می بینــد و نقــد می کن را ب
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ــش در جهــت  ــت خوی ــای موجودی ــه بق ــرای ادام ــد ب ــی جدی راه حل
رســیدن بــه شــرایط انســانی تر و زندگــی آزاد اجتماعــی بهتــر در 

ــش اســت.  جنب

ــت موســیقایی خــوب  ــا کیفی ــوم 24 ســاعت مجموعــه ای اســت ب آلب
و محتوایــی زنــده و ملمــوس کــه بــا تپــش قلــب نســل جــوان ایرانــی 

همــگام و آشناســت. 

«تریپ هیچكس»، تریپ مردمی رپ فارس

ــا  ــی دارد ت ــب را وام ــت، او مخاط ــز اس ــری هیجان انگی ــس رپ هیچک
دربــاره اش حــرف بزنــد. مــن می توانســتم و می توانــم ســاعت ها 
ــه طــور  ــاره او حــرف بزنــم، امــا نصیرمشــکوری، دوســت مــن، ب درب
جــدی در مقالــه ای بســیاری از نقطــه نظرهــای مــرا بیــان کــرده اســت. 

ــد:34 ــه را بخوانی ــن تران نخســت، مت

بــه نــام خداونــد جــان آفریــن/ حکیــم ســخن بــر زبــان آفریــن/ خیابونا 
بــا مــا آشــنان/ قدم هامــون روشــون مونــدگاره/ کــی نفــس بکشــه یــا 
کــه نــه رســم روزگاره/ بچه هــا تــو خیابونــن امــا زیــاد تــوش نمی مونن 
ــی چــه خطــر داره/ کســی نیســت  ــن زندگــی خیابون چونکــه می دون

۳۴  . مقاله نصیر مشکوری از پایگاه اینترنتی بشکن (سپتامبر ۲۰۰۷).



624

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــی راه  ــون چــه ســنگینن وقت ــدم هام ــر حــذر داره/ ق کــه بکــس رو ب
ــه کمــر  ــا ب ــم/ قمه ه ــن جــا می گی ــپ بکســمون رو همی ــم/ تری می ری
زیــر لــب ایــن جملــه رو می خونیــم/ خــدا تــو جنــگل آســفالت 
ــان نما/  ــای انس ــی حیوون ه ــای آهن ــم/ درخت ه ــده بمونی ــذار زن بگ
رســم شــاخبازی رو تــو خیابــون می کنــن روا/ بچه هامــون هنــوز 
مثــل عشــاق مســتن/ نــوک تیغه هــا بــا ایــن بــدن آشــنا هســتن/ هنــوزم 
بکــس مــا بــا مرامــن/ مــی ذارن تریــپ معرفــت و برامــن/ دارم بــرادری 
پاهاشــو بینیــن تنــه آهنیــن/ امــا نیســتش از جنــس آدمی/ خــون آریایی 
ــن واژه حیاتــه کــه هنــوز داره شــریان/  ــم جریــان/ ای داره تــو رگ
ــلحه تو  ــگ اس ــت جن ــرم/ وق ــی می می ــم ایران ــی می کن ــی زندگ ایران
ــه/  ــص قم ــه رق ــروع می ش ــونه ش ــه دستش ــا ب ــرم/ قمه ه ــت می گی دس
معصومانــه می رقصنــد هــر چنــد هیجــان کمــه/ اینــه تریــپ مــا... تــوی 

ــا. . . خیابون

نصیــر مشــکوری دربــاره »تریــپ مــا«ی می نویســد: »حــدود دو ســال 
پیــش بــرای اولیــن بــار رپ »تریــپ مــا« را شــنیدم و آنچــه مــرا تحــت 
ــی  ــل ایران ــیقی اصی ــی موس ــاده و همگام ــاختار س ــرار داد س ــر ق تاثی
ــده از  ــهری برآم ــی ش ــاد فضای ــاپ، و ایج ــی هیپ ه ــم جهان ــر ریت ب
فرهنــگ جوانــان و دســته های خیابانــی تهرانــی بــود. دیدگاهــی نــو از 
ــان کــه  ــازه وارد رپ فارســی آن زم ــوج ت ــان م هیپ هــاپ کــه در می
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ــتقل و  ــری مس ــود، اث ــی ب ــه از رپ آمریکای ــدی و برگرفت ــراً تقلی اکث
ــود.«  متفاوتــی ب

ایــن قطعــه موســیقی بــا آوای ســاز ســه تار و همخوانــی ســنتی گــروه 
ــود  ــه وج ــگ ب ــه آهن ــس زمین ــل در پ ــنگین و اصی ــوی س ــر، ج ُک
مــی آورد کــه جایگاهــی مناســب بــرای ترانــه »تریــپ مــا« خلــق کــرده 
اســت. همــه ایــن عناصــر ســوار بــر ضــرب و گام هــای هیپ هــاپ بــه 

ــیده اند.  ــهری رس ــوس درون ش ــک و ملم ــی دراماتی بیان

محتــوا و کالم ایــن اثــر همراه بــا رپ برگرفته از زبان رایــج محاوره ای 
تهرانــی، بنیــادی محکــم و ترکیبــی بســیار دینامیــک ایجــاد کــرده کــه 
ــد.  ــان می کن ــی بی ــزرگ را در آن به راحت ــران ب حــس زندگــی در ته
ــازد،  ــدرن می س ــیقایی فرام ــه موس ــک حادث ــگ را ی ــن آهن ــه ای آنچ
ــت  ــار هوی ــه ت ــاز س ــا آوای س ــه ب ــت ک ــی اس ــگ خیابان ــق فرهن تلفی
ســنتی و ایرانــی خــود را حفــظ می کنــد و بــا ریتــم هیپ هــاپ مرزهــا 

ــود. ــی می ش ــکند و جهان ــم می ش را در ه

»تریــپ مــا« به رغــم کمبودهــای آشــکار فنــی و تجربــی کــه در تنظیــم 
ــی  ــای رپ فارس ــدود آهنگ ه ــد از مع ــود، بی تردی ــنیده می ش آن ش
بــا بیــان واقع گرایانــه از زندگــی خشــن و شــرایط غیرانســانی جوانــان 
ــه  ــس( ب ــگری )هیچک ــروش لش ــان س ــه از زب ــت ک ــران اس ــم ته مقی
ــم و آهنگســازی  ــه »Reveal« و تنظی همراهــی »مهــرک« معــروف ب
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ــراز می شــود.  ــژوم« اب »شــاهین پ

پایــان نمی رســد. جــز نمونه هایــی متنــوع  بــه  اینجــا  داســتان در 
از تجربه اندوزی هــای هیچکــس کــه در طــی 6 ســال گذشــته بــه 
بــازار زیرزمینــی رپ فــارس ارائــه شــده و همــه قطعاتــی کــه از او بــه 
ــده، چنــدی  ــه جــای مان ــت ب ــری )mp3( در اینترن ــی ت صــورت ام پ
پیــش آلبومــی هــم بــه طــور غیرمجــاز بــا عنــوان جنــگل آســفالت در 
ــه  ــران ارائ ــارج از ای ــازار خ ــه ب ــق Itunes ب ــاخته و از طری ــران س ای
ــی رپ  ــای کیف ــردن معیاره ــاال ب ــک در ب ــه بی ش ــی ک ــرد. آلبوم ک

ــد. ــا می کن ــزرگ را ایف ــی ب ــارس نقش ف

قبــل از بررســی ایــن آلبــوم می خواهــم کمــی بــر کلیــت پدیــده ای بــه 
ــرا واژه »هیچکــس« فقــط  ــام »هیچکــس« تمرکــز داشــته باشــیم. زی ن
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــتعداد ایران ــه و بااس ــوان باتجرب ــک رپ خ ــوان ی عن
ایــده منســجم و هدفمنــد موســیقایی اســت. مجموعــه ای از پدیده هــای 

مختلــف کــه تمامیــت فرهنگــی پیوســته ای را بــه وجــود آورده انــد. 

ــس«  ــوان »هیچک ــا عن ــام و ی ــاب ن ــه انتخ ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ب
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 هیپ هــاپ 
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ــر واژه »هیچکــس« متوجــه  ــر ب ــا نگاهــی دقیق ت ــل توجــه اســت. ب قاب
ــان  ــی هم ــی آن یعن ــار معنای ــبب ب ــه س ــم ب ــن اس ــه ای ــویم ک می ش
ــرد و  ــود می گی ــه خ ــی ب ــی اجتماعــی- فرهنگ ــودن«، هویت »کســی نب
برمی گــردد بــه یکــی از آداب ایرانــی کــه »تواضــع« نامیــده می شــود. 
در فرهنــگ عامیانــه فارســی بــه آن می گوییــم »خاکــی بــودن«؛ »زمینی 
ــی ایرانــی یعنــی  ــه از اصــول خرده فرهنــگ خیابان ــودن« کــه برگرفت ب
ــان  ــر در می ــه کمت ــده ک ــوش ش ــی فرام ــت؛ صفت ــری« اس »لوطی گ

ایرانی هــای امــروز رواج دارد.

عنصــر دیگــری کــه در موســیقی هیچکــس نقشــی مهــم جهــت ایجــاد 
هویتــی درون شــهری بــازی می کنــد شــیوه خوانندگــی و لحــن و 
ــده  صــدای ســروش لشــگری ســت. اگــر چــه صــدای خشــن و دری
او طبیعــی و ذاتــی اســت، امــا ایــن ویژگــی در کنــار لهجــه تهرانــی اش 
وســیله ای بــرای بیــان فرهنــگ خیابانــی و هــر چــه واقعگرایانــه جلــوه 

دادن درونمایــه موســیقی او فراهــم کــرده اســت.

«هیچكس» نماد کیست؟

ــرای  ــه ب ــد ک ــم درآم ــا ک ــی کار و ی ــاید ب ــی، ش ــوان تهران ــک ج ی
ــلوغ  ــای ش ــس کوچه ه ــه پ ــا و کوچ ــدام در خیابان ه ــان م ــه ای ن لقم
تهــران در تــالش اســت. او در خیابــان زندگــی می کنــد، همانجــا نفس 
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ــواده اش  ــد. دوســتانش خان ــه می کن می کشــد و هســتی خــود را تجرب
ــهری  ــای ش ــت؛ کوچه ه ــران اس ــای ته ــه اش کوچه ه ــتند و خان هس
کــه نقــش مویرگ هــای وجــود او را بــازی می کننــد و بــه او هویــت 
می دهنــد. شــهری بــی در و پیکــر کــه مرکــز تجمــع میلیون هــا ایرانــی 

در رفــت و آمــد اســت. 

ــی اســت کــه کســی او را  ــی نامرئ »هیچکــس« نمــاد آن جــوان تهران
نمی بینــد و از وجــود او خبــر نــدارد. کســی نــه می خواهــد، نــه وقتــش 
ــد. »هیچکــس« آن جــوان  ــه او بدان ــه اجــازه دارد راجــع ب را دارد و ن
تهرانــی اصیلــی اســت کــه ســخنگوی همــه جوانــان نامرئــی و بیگانــه 

شــهر اســت.

...اینجــا تهرانــه/ یعنــی شــهری کــه/ هرچــی کــه تــوش می بینــی باعــث 
ــا تــو آشــغال دونی/ می فهمــی تــو هــم  تحریکــه/ تحریکــه روحــت ت
ــوای  ــن/ می خ ــه گرگ ــا هم ــودی/ اینج ــغال ب ــه آش ــتی ی ــه آدم نیس ی
ــک  ــم ی ــن وا کن ــت رو م ــم و گوش ــذار چش ــره/ ب ــه ب ــل ی ــی مث باش

ذره/. . .

ــد،  ــا خــورده نشــی/ اینجــا نصــف عقده ای ان ــگل، بخــور ت اینجــا جن
نصــف وحشــی/ اختــالف طبقاتــی اینجــا بیــداد می کنــه/ روح مــردم 
و زخمــی و بیمــار می کنــه/ همــه کنــار هــم فقیــرن و مایــه دار خفــن/ 
تــوی تاکســی همــه می خــوان کرایــه نــدن/ حقیقــت روشــنه خــودت 
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ــزن/  ــس بمــون، جــا ن ــم پ ــزن/ روشــن ترش می کن ــه اون راه ن و ب

ــد ســالی باهــات حــرف دارم/ خــدا پاشــو پاشــو  خــدا پاشــو مــن چن
نشــو ناراحــت از کارم/ کجاهاشــو دیــدی تــازه اول کارم/ خــدا پاشــو 

مــن یــک آشــغالم باهــات حــرف دارم. . .

بخشی از رپ «اختالف» از مجموعه آهنگ های آلبوم جنگل 
آسفالت.

ــن  ــوم کامــل هیچکــس اســت. ای ــن آلب ــگل آســفالت اولی ــوم جن آلب
ــیقی  ــب موس ــاظ ترکی ــوا و از لح ــت پرمحت ــه ای اس ــوم مجموع آلب
بســیار رســا و از لحــاظ بنیــاد ریتمیــک اثــری متنــوع اســت. در مجموع 
ــیار  ــرداری بس ــی و صداب ــه فن ــار از زاوی ــم آث ــط و تنظی ــت ضب کیفی
حرفــه ای اســت و بــا توجــه بــه شــرایط و محدودیت هــای موجــود در 

ــاال و عالــی برخــوردار اســت. ایــران از کیفیتــی ب

ــی  ــاختار اصل ــه س ــی ک ــی و حس ــای ذهن ــوم آن پدیده ه ــن آلب در ای
ــی  ــی، فرهنگ ــت اجتماع ــدی هوی ــد بع ــان چن ــد، بی ــکل می دهن را ش
ــی اســت کــه در ترکیب هــای بکــر  و ملــی درون شــهری امــروز ایران
موســیقایی امــروزی تصویــری رنگــی و چشــم  اندازی از حقیقــت 
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وجــودی ایــن جوانــان را بــه نمایــش می گــذارد. ایــن آلبــوم برآمــده 
از وجــدان آگاه جوانــی اســت کــه خــود و زندگــی اجتماعــی خویش 
را ماننــد گزارشــگری بــه تصویــر می کشــد. گزارشــی مســتند از 
ــان و تــراژدی روزمرگــی  زندگــی پرخطــر و تنش هــای روزانــه جوان
نســل فرامــوش شــده و منــزوی کــه حتــی در خیابان هــای شــهر خــود 
در کنــار میلیون هــا تهرانــی دیگــر بیگانــه ای بیــش نیســتند؛ گزارشــی 
ــردای  ــه ف ــد ب ــا سرشــار از امی از نســلی فرامــوش شــده و خامــوش ام

خویــش.

هیچکــس در آلبــوم جنــگل آســفالت می کوشــد تــا بیــان موســیقایی 
ــد و  ــف کن ــاپ کش ــبک هیپ ه ــوپ س ــه ای را در چهارچ دگرگون
بتوانــد رپ فارســی را بــه عنوان یک ســبک موســیقی مســتقل در ایران 
بــه ثبــت برســاند و از ایــن رو می آزمایــد و بــه دنبــال راه حل هــای نــو 
ــا  ــیقی ها و فرهنگ ه ــق موس ــه تلفی ــه نقط ــد ب ــردد. او می خواه می گ
برســد و همزمــان تضادهــای روزانــه نســلی ســردرگم را مســتقیم 
ــه  ــان آورش ب ــفتگی خفق ــم و آش ــای دره ــس کوچه ه ــه پ از کوچ

تصویــر بکشــد.

ــده  ــث ش ــیقی اش باع ــم موس ــس در تنظی ــه هیچک ــتکار نوپردازان پش
اســت کــه تامــل بــر آثــار ایــن آلبــوم ماننــد ســفری از میــان انگاره هــا 

ــد.  ــی باش ــدی مردم ــی هنرمن ــت های ذهن و برداش
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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 دســت نیافتنی 
ــا  ــد. ایــن آهنــگ ب ــه از زندگــی شــخصی خــود رپ می خوان برگرفت
ضــرب ســاز تنبــک شــروع می شــود کــه بنیــاد ریتمیــک سراســر ایــن 
قطعــه را تشــکیل می دهــد و بــا نــوای نــی و آواز خوانــی ســنتی همــراه 
اســت. ایــن اثــر تجربــه تازه ایســت و بــا موضوعیتــی کــه در محتــوای 
رپ آن وجود دارد و همچنین اســتفاده از ضرب و ترکیبات موســیقی 
ســنتی، بی شــک رپ فــارس را بــه اوج قله هــای جدیــدی ارتقــا داده 
ــیقایی رپ  ــده موس ــی ای ــه تجرب ــی ادام ــه نوع ــده و دل« ب ــت. »دی اس
»تریــپ ما«ســت کــه گونــه ای آگاهانه تــر و منســجم تر بــه خــود 

گرفتــه اســت.

را می گشــاید.  دیگــر  دروازه هایــی  »اختــالف«  کنــار آن رپ  در 
ملموس تریــن  و  امروزی تریــن  پراحســاس ترین،  از  آهنــگ  ایــن 
آهنگ هــای رپ هیچکــس اســت کــه به راحتــی بــا مخاطبانــش 
بــا آوا و ملــودی  ایــن قطعــه  برقــرار می کنــد.  ارتباطــی حســی 
در  را  نگران کننــده  کــه حســی  می شــود  آغــاز  اضطراب آمیــزی 
شــنونده برمی انگیــزد و در آمیــزش بــا رپ »اختــالف« و قــدرت 
بیانــی اســتثنایی هیچکــس، تهــران در ســرآغاز فاجعــه ای مخــرب بــه 

نقــد کشــیده می شــود.
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یکــی دیگــر از آهنگ هــای جالــب ایــن آلبــوم رپ »اون منــم« 
ــی از یکــی از آهنگ هــای قدیمــی  ــان بخش های ــا چیدم اســت کــه ب
گوگــوش بــه همیــن نــام ســاخته شــده اســت. هیچکــس در ایــن قطعــه 
خــودش را بــرای مخاطبانــش می گشــاید و از کودکــی و کمبودهــای 
ــه  ــاختاری ک ــات س ــا خصوصی ــگ ب ــن آهن ــد. ای ــود رپ می خوان خ
ــه  ــی ک ــی«35 در بخش های ــه چین ــن »نمون ــتفاده از ف ــژه اس دارد، به وی
ــد  ــت، می توان ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوش ب ــدای گوگ ــگ و ص از آهن
ــا مخاطبــان جدیــدی آشــنا کنــد کــه موســیقی پــاپ  رپ فــارس را ب
می پســندند. امــا ایــن واقعیــت کمــی نگــران کننــده اســت کــه 
ــاپ  ــیقی پ ــه موس ــی ب ــا نزدیک ــس ب ــی هیچک ــنگین و اجتماع رپ س
می توانــد آغــازی باشــد بــرای گــذار او از هنرمنــدی مردمــی بــه 

ــند.  ــدی مردم پس ــوی هنرمن س

بــا همــه اینهــا ایــن آهنــگ حــس نســتالژیک و غریبــی را در شــنونده 
ــد و  ــل جدی ــا نس ــر را ب ــل های قدیمی ت ــی نس ــه نوع ــزد و ب برمی انگی
تحول طلــب امــروز آشــتی می دهــد و ایــن خــود ویژگــی منحصــر بــه 

فــردی اســت کــه در ایــن آهنــگ شــنیده می شــود. 

ــا  ــی ب ــگ رپ فارس ــه ای از 11 آهن ــفالت مجموع ــگل آس ــوم جن آلب
ویژگی هــای نــو و گویاســت، ماننــد رپ »زنــدان« و »قانــون« کــه 

Sampeling. ۳۵



633

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

می تــوان تک تــک آنهــا را از زوایــای مختلــف نقــد و بررســی 
کــرد امــا شــاید بهتــر باشــد کــه شــنوندگان آگاه هیچکــس خــود نیــز 

قضاوت هــای خــود را داشــته باشــند.

»مهدیــار« از جملــه موســیقی پردازانی اســت کــه در تنظیــم و تکمیــل 
ــا هیچکــس همــکاری کرده انــد. او ســازنده و  موســیقی ایــن آلبــوم ب
تنظیم کننــده آثــار هیچکــس اســت. آهنگســاز جــوان 18 ســاله ای کــه 
ــن  ــا میزان هــا و ترکیب بندی هــای موســیقی رپ آشناســت و همچنی ب
ــی و  ــیقی ایران ــگ و آوای موس ــا فرهن ــی او ب ــگ حس ــه تنگاتن رابط
ــه ای کــه دارد، از  ــا قــدرت و بیــان موســیقایی خالقان شــرقی همــراه ب

ــه شــمار مــی آیــد. پایه هــای اصلــی رپ هیچکــس ب

دیگــری  هنرمنــد  انگلیســی تبار،  ایرانــی-  رپ خــوان  ریویــل، 
ــت  ــته اس ــی داش ــته همکاری های ــس در گذش ــا هیچک ــه ب ــت ک اس
ــد. او از  ــوش می رس ــه گ ــال ب ــور او کام ــم حض ــوم ه ــن آلب و در ای
موســیقی پردازان جــوان هیپ هــاپ در صحنه هــای رپ زیرزمینــی 
لنــدن بــه حســاب می آیــد کــه بــه اعتقــاد مــن همــکاری و تاثیرهــای 
ــی  ــب تجل ــدی موج ــا ح ــس ت ــار هیچک ــی از آث ــی او در بعض تجرب
ــان  ــه زب آن نیــز شــده اســت. همــکاری ایــن رپ خــوان کــه عمومــاً ب
ــه  ــی اســت کــه رپ هیچکــس را ب ــد از دالیل انگلیســی رپ می خوان

ســوی جهانی تــر شــدن ســوق می دهــد.
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موســیقی رپ هیچکــس ســخنان هنرمندی اســت امروزی کــه در زمان 
خــود زندگــی می کنــد. او آگاه از محدودیت هــا و موقعیت هایــی 
اســت کــه جامعــه ایــران در برابــر او نهــاده اســت. او از همــان ســنت و 
ــاور دارد و  ــد، آن را ب ــد می کن ــود، در آن رش ــه می ش ــگ تغذی فرهن
در آغــوش آن متحــول می شــود. 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 
ــه نســل خــود و حقــوق پایمــال شــده  ــرای انعــکاس زمان آینــه ای را ب

ــد.  ــا می کن آن ایف

ــرا در روزگار  هیچکــس هنرمنــدی مردمــی و دگراندیــش اســت، زی
آشــفته مــا، زمانــی کــه عقایــد ایســتا جایــی بــرای رشــد و آگاهــی و 
ــدان  ــان و وج ــزد و زب ــد، او برمی خی ــی نمی گذارن ــرفت اجتماع پیش
آگاه نســل خــود می شــود. او بــا بهره گیــری از زبــان آزاد هیپ هــاپ 
بــه جــای تخریــب آنچــه باقــی مانــده اســت از آن پاســداری و خــالف 
جهــت جریــان رایــج عوام پســندانه روز حرکــت می کنــد. هیچکــس 
بــدون شــک در دوره نابــودی ارزش هــای انســانی و آداب برتــر 
پارســی ســنت شــکن اســت، زیــرا حافــظ تــه مانده هــای آن اســت. 

ــپتامبر 2007 در  ــکوری، در س ــر مش ــت )نصی ــا نیس ــن راه تنه او در ای
ــة زيرزميــن منتشــر شــده اســت.( مجل
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مــن ترجیــح می دهــم نکاتــی را دربــاره هیچکــس فهرســت وارد 
ــم: ــنده کن ــن بس ــه همی ــم و ب بگوی

1( واژه »هیچکــس« بــا فرهنــگ رپ نوعــی تضــاد دارد؛ مبنــای 
شــخصیت پردازی در رپ معمــوال شــاخ و شانه کشــی اســت کــه 
ــی کــه هیچکــس  ــی شــروع می شــود، در حال ــا و رو کــم کن ــا ادع ب
ــه آن را  ــد، بلک ــاع نمی کن ــهر دف ــد. او از ش ــکار می کن ــودش را ان خ
ــد و امیــدوار اســت یــک روز خــوب  ــه می دان دارای وضــع بیمارگون
بیایــد. ولــی او وضــع شــهر را گــزارش می کنــد و گــزارش او از شــهر 
گــزارش روشــنفکر آگاه اســت. یعنــی کســی کــه از نظر ظاهری شــبیه 
بچه هــای 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 
ــی  ــچ قضاوت ــا هی ــس تقریب ــت. هیچک ــه اس ــی ظالمان ــود در فضای خ
نمی کنــد. برخــالف شــاهین نجفــی از آفتابــه بــه گردن هــا دفــاع 
ــا شــهری کــه نشــان می دهــد شــهری اســت کــه در  ــد و اتفاق نمی کن
حاشــیه قــرار دارد. او بــه نمایــش شــهروندان حاشیه نشــین می پــردازد. 
ــا  ــی، در کلیپ هــای هیچکــس م برخــالف فیلم هــا و موســیقی خیابان

ــم. ــچ کــس جــز خــودش و اعضــای گروهــش را نمی بینی هی

2( در فرهنــگ شــیعی ایرانــی کــه در نــگاه هیچکــس خــون آریایــی 
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هــم در آن هســت و قمــه هــم ســروکله اش پیــدا می شــود، هیچکــس 
بــه معنــای انــکار خــود بــه معنــای یکــی مثــل بقیــه اســت. او از شــیوه 
نادیــده انگاشــته شــدن اســتفاده می کنــد و بیشــتر از همــه دیــده 
ــودن در  ــچ ب ــودن و هی ــچ ب ــای هی ــه معن ــودن ب ــزرگ ب ــود. ب می ش
مقابــل شــهری بــزرگ کــه نمی گــذارد 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 می گویــد یکــی از آدم هــای 

معمولــی شــهر اســت.

اســتفاده  هیپ هــاپ  شــده  شــناخته  فرم هــای  از  هیچکــس   )3
ــه از  ــت، گرچ ــی اس ــی اجتماع ــع سیاس ــرض وض ــه معت ــد، ن نمی کن
وضــع راضــی نیســت، نــه عضــو گنــگ اســت و بــا نوچه هایــش پــوز 
ــه  ــنفکری ک ــت، روش ــد اس ــنفکر جدی ــی روش ــد. نوع ــه را می زن بقی
ــا مشــارکت اســت. او اگــر  شــهر را گــزارش می کنــد امــا گــزارش ب
شــکایتی هــم دارد ناشــی از اختــالف او بــا خداســت. او از اینکــه چــرا 
ــرده در  ــت، پ ــاش نیس ــکایت دارد. فح ــت ش ــن اس ــت چنی کل وضعی
نیســت، در شــهری کــه میلیون هــا تــن معتــاد هســتند او معتــاد نیســت. 
ــا  ــوای او ب ــدارد. دع ــگ ن ــم جن ــا ه ــا آنه ــت، ب ــا نیس ــدار دزده طرف
ــرای  ــر ب ــنفکرانه ترین تعابی ــی از روش ــت؛ یک ــفالت« اس ــگل آس »جن
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شــهر. 

ــگار  ــاش و روزنامه ن ــاز و نق ــم از فیلمس ــد اع ــگران هنرمن 4( گزارش
معمــوال از بیــرون از وضعیــت شــکایت می کننــد، خودشــان جزئــی از 
مشــکل یــا بخشــی از درد نیســتند، امــا هیچکــس چنیــن اســت؛ نــه بچه 
سوســولی اســت کــه بــا نشــان دادن فاحشــه ها قــرار اســت غریبه هــا را 
از فاجعــه آگاه کنــد نــه بــه شــهری کــه هســت افتخــار می کنــد. او بــا 
زبــان خیابــان گــزارش می کنــد و گــزارش او هــم بــه ریتمــش کامــال 
می نشــیند. گاه احســاس می کنــی ســرگردان اســت. آیــا او بــه مقابلــه 
ــه یــک روز خــوب فکــر  ــا ب ــا دشــمن مــی رود و کشــته می شــود، ی ب
ــد  ــل خواه ــکل او را ح ــد مش ــه می آی ــی ک ــا روز خوب ــد؟ آی می کن
ــتن  ــم و نداش ــه ظل ــت ن ــی اس ــض و بی عدالت ــکل او تبعی ــرد؟ مش ک
ــد روی  ــد، نمی خواه ــلیک کن ــر ش ــه کالنت ــد ب آزادی. او نمی خواه
ماشــین پولدارهــا خــط بینــدازد. او ناراحــت اســت؛ تنــش می خــارد و 

ــش نشــان دهــد. می خواهــد واکن

ــم.  ــن فکــر نمی کن ــن اســت؟ چنی ــه یــک لمپ ــا هیچکــس نمون 5( آی
اولیــن نشــانه لمپــن ســرگردانی و عــدم آگاهــی اوســت، در حالــی کــه 
ــر  ــه ضعیف ت ــر اســت و ب ــن تســلیم قوی ت هیچکــس آگاه اســت. لمپ
زور می گویــد. لمپــن شــدچار بی ارزشــی اســت، در حالــی کــه 
هیچکــس اینهــا نیســت. او حتــی از وضــع شــخصی اش هــم ناراضــی 
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نیســت. او از موقعیــت عمومــی ناراضــی اســت. شــاید بــه گونــه ای از 
ــا ناراحــت اســت.  ــدان جغرافی ــدان اجتمــاع و زن زن

6( هیچکــس به شــدت ایرانــی اســت. ایرانــی بــه روز اســت. او ایرانــی 
شــماره دار و تاریــخ دار اســت. کشــور را نــه بــرای بعدهــا کــه خــوب 
ــوده اســت. او  ــرای قبــال کــه خــوب ب ــه ب خواهــد شــد می خواهــد، ن
حتــی مثــل شــاهین نجفــی و رپرهــای همانند او چســناله های سوســولی 
هــم نمی کنــد. او می دانــد کــه جغرافیایــش کجاســت؛ ممکــن اســت 
از محلــی کــه هســت راضــی نباشــد، ولــی می دانــد کجاســت. شــاید 

از ایــن نظــر او موجــودی منحصــر بــه فــرد اســت.    

زبان رکیك در موسیقی هیپ هاپ ایران

زبــان رکیــک از مشــکالت رپ خوانــی رســمی در ایــران بــوده 
ــه  ــه ب ــود ک ــدی ش ــکلی ج ــه ش ــد کار رپ ب ــا باش ــر بن ــت، اگ و هس
ــا فحاشــی  ــک شــود، طبع ــان نزدی ــت معمــول خــودش در جه موقعی
و شــاخ و شــانه کشــیدن و اســتفاده از الفــاظ رکیــک در آن جــا 
بهتریــن کارهــای رپ معاصــر  خواهــد داشــت، اگرچــه گاه در 
ــراض  ــه اعت ــری موســیقی ب ــران کــه از اغلــب گونه هــای دیگــر هن ای
ــوان و  ــا ت ــک ب ــاظ رکی ــدون الف ــته ب ــن رپ نوش ــدند، مت ــک ش نزدی
قــدرت نوشــته شــد و بســیار هــم موفــق بــود. نکتــه اینکــه همزمــان بــا 
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شــکل گیری رپ در ایــران در دهــه هفتــاد و هشــتاد زبــان مخفــی در 
ــج  ــان رای ــان جوان ــوص در می ــران بخص ــای ای ــب خرده فرهنگ ه اغل

ــد. ــمار می آم ــه ش ــهری ب ــوی ش ــج گفت وگ ــان رای ــود و زب ب

ــاپ  ــد از هیپ ه ــرای تقلی ــوی ب ــک فرانس ــر ی ــه اگ ــم ک ــه کنی توج
آمریکایــی بایــد فحــش را بــه فرهنگ خیابانی بکشــاند، مــا در فرهنگ 
کنونــی فارســی بــه طــور عــادی فحــش را اســتفاده می کنیــم و تنــوع 
ــت.  ــده اس ــی ش ــال تخصص ــه کام ــت ک ــدی اس ــترش آن به ح و گس
ــن  ــی موفق تری ــف اجتماع ــل مختل ــه دالی ــاپ ب ــن هیپ ه ــر م ــه نظ ب
شــیوه موســیقی متفــاوت غربــی اســت کــه در ایــران موفــق می شــود. 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــی ب ــم کن ــی و روک ــه: رجزخوان ــت اینک نخس
فرهنــگ هیپ هــاپ اصــوال بخــش مهــم فرهنگــی ماســت. دوم اینکــه: 
فحاشــی در ایــران بخشــی بســیار مهــم، متنــوع و چنــد الیــه در انــواع 
فرهنگ هــای ماســت. ســوم اینکــه: فرهنــگ کوچــه و فرهنــگ خیابان 
ــد کــه  ــان مخصــوص خــود اســتفاده می کن ــا و زب ــران از واژه ه در ای
ــری هــم  ــن هــم هســت و شــکل هن ــی آهنگی ــوارد حت در بســیاری م
دارد. چهــارم اینکــه: حاشیه نشــینی از مســائل واقعــی زندگــی شــهری 
در ایــران اســت. در طــول 50 ســال گذشــته بــه طــور دائــم 45 درصــد 
کل جامعــه از روســتا بــه شــهر منتقــل شــده و همیشــه حلقــه ای بــزرگ 
در اطــراف همــه شــهرها )بــا توجــه بــه نظریــه پــارک( خرده فرهنــگ 
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حاشیه نشــینان را حمــل می کردنــد. پنجــم اینکــه: اصــوال اگــر در 
آمریــکا یــا فرانســه حاشیه نشــینان بــرای ورود بــه حــوزه هنــر رســمی 
ــوند، و  ــق ش ــا موف ــد ت ــی بکنن ــالش خاص ــد ت ــت، بای ــورد حمای و م
ــان  ــای جه ــب هیپ هاپ خوان ه اصــوال اخــالق سیاســی و تفکــر اغل
ضدیــت بــا ســرمایه داری و پولدارهاســت، در ایــران ایــن تفکــر خــود 
ــاپ  ــولی هیپ ه ــه سوس ــر بچ ــل اگ ــن دلی ــه همی ــت. ب ــت اس حکوم
ــا او  ــت ب ــت دول ــن اس ــاورد، ممک ــا را دربی ــد و ادای پابرهنه ه بخوان
مشــکل پیــدا کنــد، امــا اگــر هــر کســی از هیپ هاپ خوان هــا همــان 
حرف هایــی را در ایــران بزننــد کــه بــه طــور طبیعــی می زننــد، مشــکلی 
ایجــاد نخواهــد شــد. در ایــران اعضــای حکومــت بســیار بی ادب تــر و 

رکیک تــر از گروه هــای هیپ هــاپ حــرف می زننــد. 

در حقیقــت می شــود گفــت کــه هیپ هــاپ ایــران در واقــع زمینه ســاز 
ورود زبانــی ُرک و صریــح در موســیقی مردم پســند ایــران شــد. ایــن 
رویکــرد بیانگرایانــه در وصــف هرآنچــه در زندگــی جامعه شهرنشــین 
ایــران می گــذرد موجــب خلــق آثــاری محبــوب و مانــدگار شــد. در 
ــی تحولــی در فرهنــگ مردم پســند  واقــع فــن رپ نویســی و رپ خوان
ایــران ایجــاد کــرد و بــرای اولیــن بــار موســیقی مردم پســندی در تاریخ 
موســیقی های ایرانــی بــه وجــود آمــد کــه نــه فقــط مــورد پســند اقشــار 
متنــوع و گســترده ای 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»

شــکل گیری  و  موســیقی  جنبــش  اســت:  معتقــد  نظریــه  یــک 
ــات  ــرای نج ــد ب ــیله ای ش ــکا وس ــاپ در آمری ــگ هیپ ه خرده فرهن
یــک نســل؛ یعنــی خالقیــت و موســیقی جایگزیــن خشــونت و 
نــام گرفــت  ایــن موســیقی کــه هیپ هــاپ  و  خالفــکاری شــد 
ــد. از  ــان ش ــن جوان ــره ای ــات روزم ــت موضوع ــرای روای ــانه ای ب رس
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 هیپ هــاپ ایــران 
ــف  ــق مختل ــان از مناط ــان رپ خوان ــز می ــای تحقیرآمی رجزخوانی ه
تهــران و فحاشــی های 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 مهمانی هــای پنهــان 
را روایــت می کــرد. امــا بیانگــر روابــط اجتماعــی بــود کــه در کوچــه 
بــازار و خیابــان میــان عــام مــردم بــه طــور روزمــره زندگــی می شــد36.

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 مصاحبه ای بــا زدبازی پرســید: 
»شــما اولیــن گروهــی بودیــن کــه فحــش رو تــوی آهنگ هــای رپ 

ایرانــی آوردیــن. چطــور شــد ایــن کار رو کردیــن؟«37

ــی  ــه! وقت ــیقی رپ ــگ موس ــزو فرهن ــش ج ــت: »فح ــدن گف ــراد هی مه
ــر نمي گــردی بگــی »بــی ادب  ــا کســی دعــوات میشــه دیگــه ب شــما ب
چــرا ایــن کار رو مي کنــی؟ دیگــه دوســتت نــدارم!« ایــن جــوری کــه 
نمي شــه! فحــش یــک جــور رو راســت بودنــه. بــه نظــر مــن همــه بایــد 
ــه کــرد:  ــرن کــه خودشــون باشــن.« ســهراب MJ هــم اضاف ــاد بگی ی
ــط  ــران فق ــش در ای ــن فح ــر م ــه نظ ــتم! ب ــن کاره هس ــودم ای ــن خ »م
تــوی محیــط خانــواده بــده! ولــی هــر کســی تــوی محیــط مدرســه بــره 
و ببینــه، متوجــه مي شــه کــه فحــش مثــل نقــل و نبــات از دهــن بچه هــا 
مــي آد بیــرون و کســی بــراش مهــم نیســت و دیگــه اون زشــتی قــرن 
ــوی  ــی، ت ــگ رپ غرب ــدا از فرهن ــده. ج ــت می ــم از دس ــش رو ه پی
فرهنــگ خــود مــا، »ایــرج میــرزا« تــوی شــعرهاش خیلــی حرف هــای 
ــوی  ــی ده فحــش ت ــس نشــون م ــی داد. پ ــی زد و فحــش م رکیکــی م
ــرده  ــه کار ب ــد ب ــا نبای ــه ج ــته و هم ــه زش ــود اینک ــا وج ــا ب ــات م ادبی

مشکوری (۳۰ فروردین ۱۳۹۰). منتشر شده در پایگاه اینترنتی بشکن
۳۷  . گفت وگوی بهزاد بلور از بی بی سی فارسی با اعضای گروه زدبازی (جمعه ۱۶ تیر ماه 

.(۱۳۸۵
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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 صحبت هایــی کــه تــو روز آدم 

ــه!«  ــه و فحــش یــک قســمت از اون ــا دوســتاش می کن ب

رویل: «رپر باید همون طور که با مادرش حرف می زنه رپ بخونه»

رپ خوانــان  از  گلســتان،  کاوه  پســر  گلســتان(،  )مهــرک  رویــل 
ــاره رابطــه زبــان  ایرانی تبــار مقیــم انگلیــس و از یــاران هیچکــس درب
ــری  ــک س ــر ی ــد38: »... اگ ــاپ می گوی ــیقی هیپ ه ــی در موس خیابان
مــردم تــوی جامعــه ایــن جــوری )رکیــک( صحبــت می کنــن... 
ــن  ــت... م ــت نیس ــه درس ــوی جامع ــزی ت ــه چی ــه ی ــی ده ک ــون م نش
همیشــه ســعی می کنــم کلماتــی کــه خــودم بــه طــور طبیعــی اســتفاده 
می کنــم تــو رپــم اســتفاده کنــم. مــن اعتقــاد دارم یــه رپــر اون جــوری 
ــا  ــاً ب ــه... اگــر واقع ــد رپ بخون ــه بای ــت می کن ــادرش صحب ــا م کــه ب
مــادرت ایــن جــوری حــرف می زنــی بیــا و رپــت رو هــم ایــن جــوری 
بخــون... می دونــی... ببیــن! اَدا درآوردن درســت نیســت... اگــه یکــی 
فکــر می کنــه چــون رپــر هســت بایــد بیشــتر خیابونــی صحبــت کنــه، 
ــی...  ــودت باش ــد خ ــاپ بای ــو هیپ ه ــه... ت ــارو احمق ــن ی ــر م ــه نظ ب

۳۸  . مقاله «زبان رکیک و گویش هنجارگریز در موسیقی هیپ هاپ ایران»، همان.
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اون جــوری کــه هســتی صحبــت کــن... اگــر هــم بچــه مثبــت هســتی 
ــرات احتــرام قائلــم. . .« همــون جــوری صحبــت کــن... بیشــتر ب

مسعود کوثری: «اصوال زبان رپ خشن است»

ــگاه  ــي دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــتاد دانش ــری اس ــعود کوث ــر مس دکت
تهــران، در مقالــه »موســیقی زیرزمینــی در ایــران« کــه در مجلــه 
ــی هفــت ســنگ منتشــر شــد، نوشــته اســت39: »موســیقی رپ،  اینترنت
نظیــر راک، بخشــی از موســیقی زیرزمینــی ایــران بــه شــمار می آیــد. 
امــا، بیــش از راک توجــه نوجوانــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 
بــه طــوری کــه خواننــدگان و نوازنــدگان رپ از میانگیــن ســنی حتــی 
پایین تــری نیــز برخــوردار هســتند. عــالوه بــر آن، اگــر چــه موســیقی 
ــدی  ــان رپ از تن ــا زب ــادی دارد، ام ــی و انتق ــه اعتراض ــز وج راک نی
ــود.  ــت نمی ش ــه در راک یاف ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــنی خاص و خش
صراحــت لهجــه و رک گویــی چنــان در رپ بــا موســیقی درآمیختــه 
اســت کــه گویــی ایــن کالم اســت کــه بــر موســیقی ســلطه دارد. دقیقاً 
ــد  ــل رپ را یــک جــور ریتمیــک حــرف زدن می دانن ــن دلی ــه همی ب
ــذار  ــرد. کالم تاثیرگ ــورت می گی ــی ص ــان خیابان ــک زب ــه کم ــه ب ک

ــه شــمار مــی رود.«  بخــش مهــم هــر آهنــگ رپ ب

۳۹  . دکتر مسعود کوثری، مجله هفت سنگ، نوشته نصیر مشکوری (۳۰ فروردین ۱۳۹۰).
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شاهین نجفی: برای مسووالن ایرانی هرچه غیردینی است رکیك 
است

شــاهین نجفــی رپ خــوان ایرانــی دربــاره زبــان رکیــک در بیــان 
»در  می گویــد:  هیپ هــاپ  موســیقی  و  فرهنــگ  در  ناهنجاری هــا 
فرهنــگ شــفاهی هــر جامعــه - رکیــک - را بــه تناســب ســقف 
ســقفی  هیــچ  هنــر  در  امــا  می ســنجند.  جامعــه  همــان  فرهنگــی 
ــاق  ــه کــه در هنــر اتف ــی آنچ ــته باشــد. یعن ــود داش ــد وج نمی توان
ــرای  َــرم روزمــره جامعــه نیســت... . ب میفتــد لزومــاً بازتــاب عینــی و ن
مســووالن ایرانــی هرچــه غیردینــی و ســنتی اســت رکیــک اســت، بــا 
ــل  ــودن را حم ــک ب ــن رکی ــز ای ــان نی ــی خودش ــات سیاس ــه ادبی اینک
ــک  ــی ی ــت، یعن ــات اس ــا از کلم ــتفاده نابج ــان اس ــن هم ــد. ای می کن
سیاســی نمی توانــد بــا زبــان کوچــه حــرف بزنــد. زبــان سیاســت بایــد 
ــان پروپاگاندایــی و لمپنیســم  ــان فنــی باشــد. جــز ایــن می شــود زب زب

ــت.«40 ــی اس ــره طبیع ــان روزم ــان در زب ــن زب ــا همی ــی. ام سیاس

هیچكس: «ما رپ فارسی رو نمی خوایم مثل رپ غرب بكنیم»

هیچکــس از آن دســته رپ گویــان اســت کــه از کاربــرد زبــان رکیک 
و بی پــرده در رپ نوشــته هایش از ســرآغاز دوری می جســت و معتقــد 

۴۰ . مقاله «زبان رکیک و گویش هنجارگریز در موسیقی هیپ هاپ ایران»، همان.
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اســت کــه ایــن رویکرد بــا فرهنــگ اجتماعی ایرانــی همخوانــی ندارد. 
ــا  ــری ب ــگ لوطی گ ــرده فرهن ــش خ ــش از گوی او در رپ آهنگ های
ــوای رپ نوشــته هایش بیشــتر  ــرد و محت ــی بهــره می گی ــاری خیابان رفت
ــت شــرایط و زندگــی شــهری  ــط اجتماعــی و روای موضوعــات رواب
جوانــان اســت. امــا از فحــش و کالم رکیک در آثارش خبری نیســت. 
جالــب توجــه اســت کــه پیــروی او از خــرده فرهنــگ لوطی گــری و 
ــر  ــه هنجارهــای رســمی حاکــم ب ــدی وی ب ــان پایبن ــی، و همزم جاهل
ــاد فرهنــگ  جامعــه گویــای تناقضــی اســت کــه برآمــده از فشــار زی
حاکــم اجتماعــی و خــط قرمزهــای موجــود در جامعــه اســت. او در 
ــی  ــبکه اجتماع ــی ش ــگاه اینترنت ــش در پای ــن فعالیت ــال های آغازی س
ُاركاد در صفحــه رپ فارســی و هیپ هــاپ41 در پبغامــی بــرای دیگــر 
ــان گذاشــت: »... در مــورد فحــش هــم بایــد بگــم، مــا رپ   رپ خوان
ــرم  ــد ف ــا بای ــم... رپ م ــل رپ غــرب بکنی ــم مث فارســی  رو نمی خوای
اصــالح شــده رپ غــرب باشــه، و حتــی بهتــر... اشــتباهات دیگــران رو 

مــا نبایــد تکــرار کنیــم. . .«)دهــم مــاه ژوئــن 2004(42

Persian rap and hiphop . ۴۱
۴۲ . هیچکس، مقاله «زبان رکیک و گویش هنجارگریز در موسیقی هیپ هاپ ایران»، همان.
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ساتراپ: «دری وری خوندن که کاری نداره»

گــروه نابغه هــا 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 می گویــد: »... دلیلــش ایــن بــود کــه 
گروه هایــی کــه کارهــای فحــش دار می ســاختن 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 
ــا رایــج بــود دادیــم بیــرون، ...  ــه زبونــی کــه بیــن جوون قــوی ولــی  ب
ــه  ــا نمی تون ــر از م ــوی اون ســبک کســی  قوی ت چــون می دونســتیم ت
کار کنــه... و بــه یــک نــوع اون جریــان رو از بیــن بردیــم. چــون همــه 
می دونســتن کــه دیگــه رو دســت اون آهنــگا نمی تونــن بســازن، 
ــود.  ــارزه منفــی  ب ــوع مب ــا یــک ن ــرای م ــان عــوض شــد. ب پــس جری
االن بــه خاطــر ایــن بــه اون شــکل کار نمی کنیــم کــه زندگی هامــون 
کال عــوض شــده... چنــد ســاله... کال الزم بــود اون موقــع یــه کار اون 
شــکلی انجــام شــه کــه بگیــم کاری نــداره َدری َوری خونــدن... مهــم 

چیــز دیگــه ای هســت!«43

۴۳  . ساتراپ، مقاله «زبان رکیک و گویش هنجارگریز در موسیقی هیپ هاپ ایران»، همان.
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جریان محافظه کار، جریان رادیكال در رپ فارسی

جریــان محافظــه کار و اخالق گــرا در موســیقی هیپ هــاپ ایــران کــه 
ــای رســمی  ــه هنجاره ــد و ب ــه شــده معتق ــاری تصفی ــار و گفت ــه رفت ب
ــا گرایشــات  حاکــم بــر فرهنــگ جامعــه پایبنــد اســت، در مــوازات ب
تنــدرو و غیراخالقــی کــه خــود را مــدام بــه خرده فرهنگ هــای 
کوچــه بــازاری، زبــان و اخالقیــات پنهــان رایــج نزدیــک می کردنــد 
ــکال  ــان رادی ــن دو جری ــد. ای ــو رفتن ــه جل ــم ب ــار ه ــا ســال ها در کن ت
بــا مســن تر شــدن رپ خوانانــش و تجربه انــدوزی آهنگســازانش 
ــی  ــران هویت ــاپ ای ــی هیپ ه ــان مفهوم ــه زب ــد و ب ــام ش ــم ادغ در ه
درون شــهری بــر آمــده از کوچــه و خیابــان دادنــد بــا ایــن تفــاوت کــه 
ــان رکیــک و  ــان نســل دوم از زب ــری از رپ خوان ــروز شــمار کمت ام

ــد. ــره می گیرن ــیقی به ــن موس ــز در ای تحقیرآمی

محمد مهدی موالیی: تجارت در هیپ هاپ تغییر جهات داد

محمــد مهــدی موالئــی در پاســخ بــه اینکه آیــا زبــان تنــد و تحقیرآمیز 
ــر رپ  ــد: »اگ ــت، می گوی ــه اس ــی جامع ــگ عرف ــه فرهن ــراض ب اعت
فارســی روزگاری صرفــا یــک ماجراجویــی نوجوانانــه بــود، این روزها 
بــه بخشــی از صنعــت پردرآمــد ســرگرمی تبدیل شــده اســت. ورود به 
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صنعــت ســرگرمی بــرای بخشــی از رپ کن هــای جــوان منافــع مالــی 
ــرای پذیرفتــه شــدن در ایــن  قابــل توجهــی داشــته اســت، آنهــا نیــز ب
جریــان تغییراتــی در کارشــان ایجــاد کرده انــد. برخــی از آنهــا حــاال 
بــا شــرکت های تجــاری قرارداهــای مالــی دارنــد و کلیپ هایشــان در 
شــبکه های ماهــواره ای پخــش می شــود، برخــی از آنهــا کنســرت های 
ــر در  ــی دیگ ــد و برخ ــزار می کنن ــور برگ ــارج از کش ــمی در خ رس
ــق اجــرای موســیقی در  داخــل کشــور به صــورت غیررســمی از طری
مراســم هایی مبالغــی دریافــت می کننــد و به طــور کلــی رپ کنــی 
ــن  ــه ای ــل شــده اســت. ورود ب ــد تبدی ــرای کســب درآم ــی ب ــه محل ب
میــدان مســتلزم هماهنگــی بیشــتر بــا شــرایط عرفــی جامعــه بــوده کــه 
ــد. در  ــن داده ان ــر ت ــن تغیی ــه ای ــل ب ــا کمــال می برخــی از رپ کن هــا ب
حــال حاضــر تعــدادی از رپ کن هــا هــم مثــل بخشــی از خواننــدگان 
ــده اند  ــل ش ــند تبدی ــگ مردم پس ــتاره های فرهن ــه س ــاپ ب ــیقی پ موس

ــی نیســتند.«44 ــای زیرزمین و دیگــر چهره ه

بهرام: «فحش یك قسمت از فرهنگ ایرانیه، دروغ نگیم»

در قســمت ششــم رادیــو ديــوار کــه اولیــن رادیــوی غیرمجــاز اینترنتــی 

۴۴  . محمد مهدی موالیی، مقاله «زبان رکیک و گویش هنجارگریز در موسیقی هیپ هاپ 
ایران»، همان.
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ــا 1387(، برنامــه ای تهیــه شــده  ــود )1384 ت ویــژه هیپ هــاپ ایــران ب
ــان رکیــک در هیپ هــاپ و جایــگاه آن در موســیقی  ــاره زب بــود درب
ــان  ــود می ــی ب ــه گفت وگوی ــن برنام ــی از ای ــران. بخش ــاپ ای هیپ ه
احســان آتــور )از پیشــگامان بیت ســاز هیپ هــاپ ایــران( و بهــرام )از 
رپ خوانــان 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 خیلی هــا معنــی 
دقیقــش رو نمی دونــن... واژه فرهنــگ... خیلی هــا می گــن الفــاظ 
رکیــک و فحــش تــو زبــون و فرهنــگ مــا جــا نــداره... فرهنــگ رو 
بــه مجموعــه ای از رفتــار و گفتــار و کــردار مــا می گــن... خــب وقتــی 
مــن مــی آم تــو رفتــارم و حــرف زدن عادیــم، بــا افــرادی کــه باهاشــون 
صمیمــی هســتم فحــش مــی دم و بددهنــی می کنــم... پــس حتمــاً تــو 
ــو  ــه... ت ــی ام دیگ ــه ایران ــم ی ــه... من ــا داره دیگ ــا ج ــگ ایرانی ه فرهن
روابــط اجتماعــی کــه بــا دوســتامون داریــم، [بــا] اون راحتــی کــه در 
کالم داریــم، حتمــاً فحــش هــم تــوش جــا داره... ایــن یــه چیــزه خیلــی 
ــگ ظاهــری دارن... حــاال اون  ــه فرهن ــا... ی ــه... منتهــی ایرانی ه طبیعی
فرهنــگ ظاهــری رو اسمشــو مــی ذارن سیاســت زندگــی، یــا مثــاًل - 
ــگ  ــو فرهن ــرف زدن ت ــور ح ــن ج ــه ای ــی ک ــرام - ... در صورت احت
ــیقاییم  ــگ موس ــن رو وارد فرهن ــی آم ای ــط م ــن فق ــت... م ــن هس م
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می کنــم، ولــی بعضی هــا نمی کنــن و اون فرهنــگ ظاهــری رو حفــظ 
ــیقی  ــو موس ــری رو ت ــگ ظاه ــم اون فرهن ــد داری ــا قص ــن... م می کن
رپ بذاریــم کنــار... رپ یــه فرهنــگ عامیانــه داره... اصــاًل بــه خاطــره 
همینــه کــه این قــدر محبوبــه... چــون راحتــه... از مردمــه برای مــردم... 
ــده کــه واقعــا  ــزی رو می خــواد نشــون ب ــه و اون چی یعنــی حــرف دل
ــی  ــه در روز کل ــو صحبت هــای عامیان ــم ت ــی اگــر میایی هســتیم... یعن
ــر  ــم، مگ ــوش رو بگیری ــون جل ــو رپ م ــم ت ــم نمی تونی ــش می دی فح
اینکــه طــردش کنیــم... اگــرم جلــوش رو بگیریــم یعنــی داریــم فیلــم 

ــه. . .«45 ــم دیگ ــازی می کنی ب

۴۵  . بهرام، مقاله «زبان رکیک و گویش هنجارگریز در موسیقی هیپ هاپ ایران»، همان.
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تصاویر فصل دهم

طرح جلد آلبوم ۲۴ ساعت کار بهرام٬ خواننده رپ
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طرح جلد آلبوم زیر و مب زیرزمین که سه سال طول کشید تا متام شود

پوستر اجنام وظیفه. کاری از مهدیار، هیچ کس، ریویل، قاف و فدائی



654

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

سالومه و پوستر آهنگ عنکبوت اش

طرح جلد آلبوم انگلیسی یاس
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فصل يازدهم
متال و متال مترقی امروز ایران

فرزاد گلپایگانی، متال، راک و آلترناتیو

ــزاد  ــد »به ــت. او فرزن ــران اس ــد 1358 در ته ــی متول ــرزاد گلپایگان ف
فارغ التحصیــل  )نقــاش و گرافیســت 1364-1317( و  گلپایگانــي« 
ــت  ــم فعالی ــمی ه ــای تجس ــه هنره ــت و در زمین ــک اس ــته گرافی رش
ــوز  ــل و مج ــال 1381تکمی ــک( را س ــود )ی ــوم خ ــن آلب دارد. او اولی
انتشــار آن را بــه عنــوان نخســتین آلبــوم رســمی و متــال ایــران دریافــت 
ــار  ــرد. آث ــزار ک ــال 1382 برگ ــود را س ــروه خ ــرت گ ــن کنس و اولی
موســیقی فــرزاد گلپایگانــی »متــال مترقــی ایرانــی« و »تلفیقــی« اســت و 
ــار  ــه اجــرای تکنیکــی گیت ــوان ب ــات آهنگ هــای او می ت از خصوصی
الکتریــک )هفــت ســیم( و آکوســتیک، اســتفاده از کوک هــای 
شــرقی بــرای گیتــار آکوســتیک، بهره بــردن از بداهه نــوازی، اســتفاده 
و تلفیــق موســیقی شــرقی، ایرانــی و کالســیک بــا متال، و تنــوع فضای 
آهنگ هــا در یــک آلبــوم اشــاره کــرد. فــرزاد موســیقی آلبوم هایــش 
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ــی  ــتر و طراح ــس، مس ــرداری، میک ــم، صداب ــرا، تنظی ــته و اج را نوش
ــار الکتریــک و آکوســتیک،  جلــد را شــخصا انجــام داده اســت. گیت
ــه ای  ــرای ســازهای کوب ــه و معمــوال ب ــن را نواخت ــاس و ویول ــار ب گیت
ــرا  ــری اج ــای کامپیوت ــیله نرم افزاره ــه وس ــته و ب ــت نوش ــورد ن و کیب

کــرده اســت. 

نــام آهنگ هــای فــرزاد گلپایگانــی فقــط عــدد اســت. ایــن اعــداد در 
ــل  ــب آهنگ هــای ســاخته شــده در لیســت او هســتند. دلی ــع ترتی واق
ایــن کار اهمیــت برداشــت موســیقایی از آهنگ هاســت تــا برداشــتی 
ــرای  ــخصی، ب ــای ش ــوم ه ــر آلب ــالوه ب ــان. او ع ــر نامش ــت تاثی تح
ــاه  ــم کوت ــن، فیل ــری، انیمیش ــای کامپیوت ــی، بازی ه ــای بازرگان پیام ه
و غیــره نیــز موســیقی می ســازد. فــرزاد گلپایگانــی عــالوه بــر فعالیــت 
در صحنــه موســیقی غیرمتعــارف و راک ایــران، نقاشــی هــم می کنــد 
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 
ــا مخاطــب مــی شــود. آیــا فــرزاد گلپایگانــی  برقــراری ارتبــاط اثــر ب

ــد؟ ــری می کن ــن فک چنی

ــام نخســتین آلبــوم او يــك  ــا توضیحــی کــه دادیــم ن طبیعــی اســت ب
باشــد. آلبــوم يــك )بهــار و تابســتان 1381( در ســبک متــال تلفیقــی 
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ــته و  ــا را نوش ــی آهنگ ه ــرزاد گلپایگان ــه ف ــت ک ــدون کالم اس و ب
اجــرا، تنظیــم و صدابــرداری کــرده و حتــی طــرح جلــد کار اوســت. 
آلبــوم از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مجــوز دارد و از تیرمــاه 
1383 توســط 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 1384 در دســت 
ــه دلیــل متوقــف شــدن مجــوز ســرانجام در مــرداد  انتشــار بــود کــه ب
ــد. ــر ش ــگ منتش ــم آهن ــری ب ــی و هن ــه فرهنگ ــط موسس 1385 توس
ایــن آلبــوم کــه شــامل 11 آهنــگ اســت، ماننــد يــك متــال تلفیقــی 
ــط   ــم شــده و فق ــط و تنظی ــدون کالم اســت و توســط او اجــرا، ضب ب
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 )1382 تــا 1383( ضبــط 

شــد.

ــاه  ــال در دي م ــه س ــس از س ــی پ ــرزاد گلپایگان ــد ف ــوم جدی ــه آلب س
ــط  ــت و فق ــی اس ــی ایران ــال مترق ــوم مت ــن آلب ــد. ای ــل ش 1386 تکمی
ــت.  ــه اس ــا 18 دقیق ــدود 17 ت ــدام ح ــر ک ــگ و ه ــه آهن ــامل س ش
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بــرای  برنامه نویســی  آوا،  بــاس،  آکوســتیک،  الکتریــک،  گیتــار 
درامــز و کیبــورد توســط فــرزاد انجــام شــده اســت. همچنیــن »آرش 
ــد آلبوم هــای  ــه اســت. همانن ــوکا و دف نواخت جعفــری« کــوزه، دارب
ــام  ــرزاد انج ــد را ف ــی جل ــترینگ و طراح ــم، مس ــط، تنظی ــین ضب پیش
ــه  ــاوت ب ــای متف ــق تم ه ــوم تلفی ــن آلب ــای ای ــت. از وی ژگي ه داده اس
ــه اســت.  ــی و خاورمیان ــل مشــاهده از موســیقی ایران ــر قاب همــراه تأثی
نــام آهنگ هــای ایــن آلبــوم 14، 39 و 47 اســت. در ایــن آلبــوم یــک 
قطعــه  آهنــگ مخفــی1 بــه شــکل بازنــوازی از تعــدادی قطعــات راک 
و متــال از بلــک ســابات، جیمــی هندریکــس، دیــپ پارپــل، کیــس2، 
ــرا8 اجــرا  ــل5، ســپولتورا6، مگــدث7 و پانت ــکا4، اوورکی اســالیر3، متالی

شــده اســت. 

ــر  ــاه 1388 منتش ــی در دی م ــرزاد گلپایگان ــارم ف ــوم چه ــار آلب چه
ــال نیســت.  شــد. برخــالف آلبوم هــای قبــل ایــن آلبــوم در ســبک مت

۱  . آهنگ مخفی (Hidden Track)، ترانه یا ترانه هایی است که در سی دی گذاشته می شود و 
استفاده کننده می تواند از آن استفاده کند یا نکند.

Case . ۲
Slayer . ۳

Mettalica . ۴
Overkill . ۵

Sepultura . ۶
Megadeth . ۷

Pantera . ۸
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در هیــچ یــک از قطعــات از گیتــار الکتریــک و حتــی ســاز کوبــه ای 
ــار آکوســتیک  ــوم گیت ــن آلب اســتفاده نشــده اســت. ترکیب ســازی ای
ســیم فلــزی و نایلــون، گیتــار رزونانــس9، گیتــار بــاس و ویولــن اســت. 
از دیگــر مشــخصه های ایــن آلبــوم »تلفیقــی« تاثیرپذیــری از موســیقی 
ــا  ــتیک ب ــار آکوس ــتفاده از گیت ــن اس ــه و همچنی ــی و خاورمیان ایران
ــه شــده اند،  ــرزاد نواخت کــوک شــرقی اســت. همــه ســازها توســط ف
نیــز در دو آهنــگ آخــر آلبــوم »علــی ثنایــی« )بــاس گیتــار( نواختــه 

اســت.

اعضای گروه فرزاد گلپایگانی

اگرچــه کــه اغلــب کارهــای فــرزاد گلپایگانــی توســط خــودش 
ــف  ــرت های مختل ــدگان در کنس ــی از نوازن ــود، گروه ــام می ش انج
بــا او همــکاری کرده انــد: »علــی ثنایــی«: گیتــار بــاس )1386(، آرش 
جعفــری: کــوزه، داربــوکا و دف )1386(، »ادوارد واســنیج«: درامــز، 
داربــوکا )1386(، »نعیــم مســچیان«: گیتــار بــاس)1385(، »وحیــد 
ــار  ــراقی«: گیت ــش اش ــهیل دان ــال10 )1385(، »س ــدم«: دف، تب ــت ق ثاب

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 

می شود. این ساز در سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ در کالیفرنیا و غرب آمریکا ساخته شد.
۱۰  . تبال یا طبال دو طبل کوچک که با دو دست نواخته و روی زمین گذاشته می شود. در 
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ــاس )1382- ــار ب ــاش«: گیت ــگ بش ــتیک11، آوا)1385(، »بهرن آکوس
1383(، »مهیــار وثوقــی«: گیتــار الکتریــک، کیبــورد )1383-1382(، 
»مهیــار پورحســابي«: درامــز )1382-1383(، »رضــا شــفقتی«: ســه تــار 
)1382-1383(، »امیــر جدید االســالم«: تمبــک، دف )1383-1382(، 
فــرزاد گلپایگانــی: گیتــار الکتریــک هفــت ســیم، گیتــار آکوســتیک.

فــرزاد گلپایگانی را عموم راک بازان و طرفداران موســیقی راک ایران 
می شناســند. چــه از آن دوره کــه در گــروه متــال »اَمرتــاد« می نواخــت 
و چــه بعــد از آن کــه بــه طــور انفــرادی شــروع بــه آهنگســازی کــرد 
ــال  ــبک های مت ــته در س ــرادی غیروابس ــوم انف ــش آلب ــروز ش ــا ام و ت
ارکســترال12 و متــال مترقــی بــا رویکردهــای تجربــی و تلفیقــی ســاخته 
و تنظیــم کــرده اســت. ایــن روزهــا نیــز موسســه ای بــا نــام »راکســتان« 
ــیقی پردازان راک  ــرای موس ــژه ای ب ــات وی ــه خدم ــرده ک ــیس ک تاس

ــم:13 ــه می دهــد. گوشــه هایی از نظراتــش را بخوانی ــران ارائ ای

موسیقی مذهبی هند بخصوص قوالی از آن استفاده می شود.
۱۱  . گیتاری است که وسیله ای جز بدنه، صدای سیم ها را تقویت منی کند.

۱۲  . اجرای ارکسترال با سازهای متال.
۱۳  . گپی با فرزاد گلپایگانی درباره آلبوم شش، دیدگاهش و خالقیتش در موسیقی راک و 
متال ایران. نصیر مشکوری، پایگاه اینترنتی بشکن (۹ خرداد ۱۳۹۱)؛ همه نقل قول های فرزاد 

گلپایگانی از همین گفت وگوست.
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خالقیت در موسیقی یعنی چه؟

»خالقیــت در رســیدن بــه روشــی منحصــر بــه فــرد هســت. در 
آهنگســازی جــدا از تجربیــات شــخصی، تاثیــر از موســیقی های 
موفــق قبــل یــا همزمــان بــا اثــر هــم تاثیرگــذارن. ولــی آهنــگ خــالق 
آهنگــی هســت کــه بــرای دســتیابی بــه ترکیــب زیبــا از راه حل هایــی 
ــتفاده  ــد اس ــدا کرده ان ــال پی ــه قب ــازهای دیگ ــا و آهنگس ــه گروه ه ک
ــم  ــه کن ــد اضاف ــو هــم بای ــه و شــیوه خــودش رو داشــته باشــه. این نکن
ــال جلــب شــنونده  ــه دنب ــی کــه فقــط ب ــرای گروه های ــن کار ب کــه ای
ــورد  ــار م بیشــتر هســتند روش صحیحــی نیســت. چــون بی شــک معی
پســند واقــع شــدن در برابــر عامــه اثــر خــالق بــه وجــود آوردن 
نیســت. در حــال حاضــر هــم بعضــی موزیســین های ایرانــی صرفــا در 
ســبک هایی کــه پیشــتر توســط گروهــای غربــی مطــرح شــده فعالیــت 
ــد و شــناخته شــده هســتن. گاهــی  ــاد شــنونده دارن ــی زی ــن ول می کن
ــی  ــک آواز فارس ــه کم ــا ب ــه تنه ــن و ب ــی می ش ــعار فارس ــط اش فق
مضامیــن از نمونه هــای دیگــه متمایــز می شــن و آهنگ هــا بــدون 
صــدای خواننــده همــون چیــزی هســتند کــه در نمونه هــای غربیشــون 
ــه وزن هنــری موســیقی اهمیــت  ــه شــخصه ب وجــود داره. ولــی مــن ب
ــم  ــم ه ــام نبین ــادی از کاره ــتقبال زی ــم اس ــر ه ــی دم. اگ ــتری م بیش
ــم. همــون طــور  ــا کار نکن ــدم ی ــر ب باعــث نمی شــه معیارهــام رو تغیی
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کــه در طــول ایــن ســال ها تــن بــه موســیقی کــه بهــش اعتقــاد نداشــتم 
نــدادم. شــرایط نامســاعد بــرای موزیــک راک و متــال در ایــران بــرای 
ــده،  ــالش ش ــیدن از ت ــت کش ــرای دس ــل ب ــن دلی ــیاری بزرگ تری بس
ــر  ــاش درگی ــوز باه ــم و هن ــوب می شناس ــکالت رو خ ــم مش ــن ه م
ــم  ــا ه ــه محدودیت ه ــرض هم ــر ف ــر ب ــم اگ ــی مطمئن ــتم ول ــم هس ه
برداشــته بشــه اوضــاع می تونــه از خیلــی لحــاظ بدتــر هــم بشــه. چــون 
اون وقــت موســیقی تجــاری روی کل بــازار ســایه مینــدازه و بــا وجود 
تعــداد زیــاد کار، کیفیــت پایین تــر میــاد. نظــر شــخصی مــن اینــه کــه 
جایــی کــه مــن زندگــی می کنــم، ترکیــه، چنیــن وضعیتــی داره و در 
ــرا  ــده می شــن کــه اکث ــی گــروه دی کلوپ هــای راک و رســانه ها کل

ــت دارن.« کارهــای کلیشــه ای و کــم کیفی

ترانه سرایی در راک ایران

»چیــزی کــه در ایــران اتفــاق میفتــه بیشــتر ترانه ســرایی بــه زبــان 
ــا  ــده ی ــان خوانن ــت و زب ــا ملی ــا ب فارســی هســت. در کل نمی شــه تنه
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 
ــان  ــه زب ــه اش ب ــا تران معاصــر یــک کشــور نیســت. موســیقی کــه تنه
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ــتفاده  ــی اس ــاز ایران ــک س ــازیش از ی ــا در ترکیب س ــه ی ــی باش فارس
شــده رو هــم ایرانــی تلقــی کــردن کمــی ســطحیه. در صورت اســتفاده 
از ترانــه فارســی بایــد عناصــر زیــادی رو در نظــر گرفــت کــه کار رو 
ســخت تر می کنــه. 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 آلبوم هــا و بــه طــور کلــی وقــت گذاشــتن بــرای موســیقی 
و حتــی نقاشــی بــرای مــن روال عــادی زندگیــم هســت، تجربــه کردن 
ــرام الزمــه و بهــم آرامــش و احســاس رضایــت  و بیشــتر یادگرفتــن ب
مــی ده. اگــر ایــن فعالیت هــا رو نداشــته باشــم جــای یــک چیــزی در 
ــر  ــی درگی ــرای مــدت طوالن ــی می شــه. اوقاتــی کــه ب روزمــره ام خال
ــاره فرصــت ادامــه  کارهــای دیگــه می شــم روزشــماری می کنــم دوب
ــون  ــه ازش ــم ک ــدارم بگ ــی ن ــم. ابای ــدا کن ــخصیم رو پی ــای ش کاره
درآمــد کمــی دارم و در واقــع اصــال بــرای کســب درآمــد ایــن 
ــی  کارهــا رو انجــام نمــی دم. خوشــبختانه محــل درآمــد مــن کارهای
هســتند کــه بــا کارهــای صــرف هنــری ام ارتبــاط دارن. مثــل طراحــی 
ــم،  ــازی، تنظی ــای آهنگس ــا کاره ــیقی، ی ــوزش موس ــک، آم گرافی
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مســترینگ کــه ســفارش می گیــرم. 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 می شــن 
ــر  ــه در ه ــه هم ــی ک ــت، در صورت ــد داش ــد خواهن ــی درآم ــا کل ی
ــتر کار  ــه بیش ــم و هرچ ــه داری ــاد و تجرب ــه کار زی ــاج ب ــطحی احتی س
ــه  ــال ب ــم و اص ــن داری ــه آموخت ــاز ب ــتر نی ــیم بیش ــه می ش ــم متوج کنی
دنبــال ســتاره شــدن بــودن اشــتباه هســت. حتــی اگــر یــک نفــر واقعــا 
ــا  ــیقی ب ــاختن موس ــای س ــه ج ــش ب ــی هدف ــه ول ــیقی بش ــتاره موس س
ــی اون  ــه به راحت ــه ممکن ــن باش ــرار گرفت ــه ق ــز توج ــا مرک ارزش تنه
ــه شــرایطی برســه کــه  ــه ب ــا می تون ــده ی ــت رو هــم از دســت ب موقعی
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 
ــا  ــه ت ــا نرفت ــه اروپ ــد و ب ــته باش ــری داش ــت فک ــا امنی ــده ت ــارج ش خ
ــی  ــور زندگ ــن کش ــت در ای ــال اس ــد. دو س ــک باش ــران نزدی ــه ای ب
ــودش را  ــکالت خ ــرزاد مش ــول ف ــه ق ــم ب ــه ه ــه ترکی ــد. البت می کن
دارد، و گاه ایــن مشــکالت بســیار شــبیه ایــران اســت. البتــه خــودش 
فکــر می کنــد روال زندگیــش شــبیه ایــران اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه 
ــه  ــه ب ــب در خان ــت. اغل ــر اس ــش کمت ــری و درگیری های ــغله فک مش
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ــد.  ــس می کن ــردازد و تدری ــیقی می پ ــی و موس ــای گرافیک فعالیت ه
بــه زودی آلبــوم شــش تمــام می شــود و ایــن بــرای او کــه آلبوم هایــش 

ــد.  ــازده اســت، اوضــاع را ســخت می کن ــی دیرب ــه لحــاظ مال ب

چگونه می شود با ترک ها کار کرد؟

»از وقتــی کــه بــه ترکیــه اومــدم پیگیــر آمــاده کــردن گروهــم بــودم و 
تــا بــه حــال بــا تعــدادی از موزیســین های ایرانــی و تـُـرک 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 موزیســین های 
ترکیــه وارد یــک پــروژه جــدی شــدن خیلــی ســخت هســت. اکثــرا 
ــای کوچــک فکــر  ــط بــه بازنــوازی و پــول درآوردن از اجراه فق
ــن، کنســرت،  ــد، تمری ــه جدی ــرای تجرب ــت گذاشــتن ب ــد. وق می کنن
انتشــار آلبــوم یــا حتــی اجــرای خــارج از کشــور براشــون بی اهمیــت 
هســت و کال انگیــزه ای کــه معمــوال مــا موزیســین های متــال ایــران بــه 
ــد. در طــول دو ســال گذشــته در  دلیــل محدودیــت داشــتیم رو ندارن
ــا  ــی موقعیت ه ــتم از خیل ــود می تونس ــاده ب ــم آم ــه گروه ــی ک صورت
ــارم،  ــود بی ــه وج ــرفت ب ــم پیش ــای گروه ــم و در اجراه ــتفاده کن اس
ــه ی اعضــا تمــام اون  ــل احســاس مســوولیت نکــردن بقی ــه دلی ــی ب ول
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ــر  ــودم راحت ت ــران ب ــل ای ــر داخ ــت دادم. اگ ــا رو از دس موقعیت ه
می تونســتم بیــام ترکیــه و کنســرت بــدم، همــون طــور کــه پنــج ســال 
ــه  ــود اینک ــا وج ــر ب ــال حاض ــی در ح ــردم ول ــن کار رو ک ــش ای پی
اینجــا زندگــی می کنــم ایــن کار بــرام ســخت تر هســت. بــه هــر 
حــال تمریــن رو بــرای اجــرا ادامــه مــی دم. بــرای آمــاده شــدن گــروه 
ــن ســاز زدن یــک تعــدادی آهنــگ رو  ــدن در حی ــه خون و عــادت ب
بــرای بازنــوازی انتخــاب و تــا حــد زیــادی آمــاده کــردم. مــن حــدود 
ــاز  ــرای س ــادی ب ــابقه زی ــی س ــم ول ــاز می زن ــه س ــت ک ــال هس 18 س
زدن بــه همــراه خونــدن نــدارم، بــرای همیــن مدتــی روی ایــن مــورد 
کار کــردم و حــاال تواناییــش رو دارم. همچنــان بــار موســیقی بــدون 
کالم در آهنگ هــای بعــدی مــن بیشــتر خواهــد بــود ولــی بــه احتمــال 
ــم  ــت. تصمی ــراه هس ــا آواز هم ــی ب ــم در بخش های ــوم بعدی ــاد آلب زی
دارم آهنگ هایــی کــه بازنــوازی کــرده ام 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 هیجان انگیــز را از 
ســال های اصالحــات )1377( آغــاز کــرده. می گویــد: »می خواســتیم 
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ــد:  ــدد و می گوی ــد می خن ــه؟« بع ــوری ی ــم چط ــم ببینی ــک بزنی موزی
ــرف  ــم رو ص ــام زندگی ــد تم ــه بع ــدم از اون ب ــردم دی ــاز ک ــم ب »چش
موســیقی کــردم.« او از اینکــه توانســته بخشــی از بهتریــن کارهایــش 

ــد، خوشــحال اســت.14 ــوم جمــع و منتشــر کن ــن آلب را در ای

ترانــه »مدرســه« از بهتریــن قطعــات موســیقی از نظــر شــعر، موزیــک 
ــرای گــروه  ــان ب ــی اســت کــه توســط علــی عزیزی و شــیوه ترانه خوان

هشــت انجــام شــده اســت. در بخشــی از ایــن ترانــه آمــده اســت: 

اون بــه کفشــامون نــگاه کــرد/ دســتامون رو از هــم جــدا کــرد/ اون بــه 
ــد/ اون  ــش می رقصی ــو آتی ــل کســی کــه ت ــد/ مث عشــقامون می خندی
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 توانایی هــای 
بچه هــا در سیســتم ســنتی مدرســه در ترانــه »مدرســه« بــه بهتریــن 
ــا  ــردن ی ــاس ک ــه اقتب ــت ک ــی اس ــا جای ــا اینج ــده و اتفاق ــکل آم ش

۱۴  . موسیقی راک ایران نابالغ و عاجز از بیان جامعه خویش است. گفت وگوی نصیر مشکوری 
با علی عزیزیان، پایگاه اینترنتی بشکن (اسفند ۱۳۸۹).
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برداشــت کــردن معنــا می دهــد. سیســتم مــدارس دهــه 1360 کــه همــه 
ایــن بچه هــا پــرورده آن سیســتم بودنــد مــورد اعتــراض قــرار گرفتــه 

اســت. 

ــم  ــی دل ــد: »خیل ــه می گوی ــن قطع ــاختن ای ــاره س ــان درب ــی عزیزی عل
می خواســت 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 آهنگ هایــی کــه از مــن می شــنوین هــر 
کــدوم در شــرایط خاصــی از زندگــی مــن ســاخته شــده کــه گویــای 
اون تجربــه یــا حــس خــاص مــن بــوده. در واقــع ایــن آلبــوم می تونــه 
ــن  ــورد ای ــاد. در م ــه حســاب بی ــن ب ــر خاطــرات م ــا دفت ــه ی زندگینام
ــا  ــزه اش از کج ــن انگی ــه اولی ــه ک ــوب یادم ــی خ ــم خیل ــگ ه آهن
ــه،  ــتم خون ــر می گش ــه ب ــام وظیف ــازمان نظ ــتم از س ــد. داش ــروع ش ش
چنــد ماهــی می شــد کــه هــر روز می رفتــم اونجــا بــرای انجــام کارای 
ــا  ــذارش اون طرف ه ــی گ ــت. هرکس ــح نیس ــه توضی ــم، الزم ب معافیت
ــه  ــوش ب ــه، خ ــم ن ــی ه ــم، هرک ــی می گ ــه چ ــوب می دون ــاده خ افت
ــه  ــد بی نتیج ــه روز بلن ــد از ی ــتن بع ــوی راه برگش ــه ت ــش! خالص حال
بــه صــدای  از توهیــن و تحقیــر و بی نظمــی، نظــرم  پــر  دیگــه، 
افکتــی جلــب شــد کــه تــوی آهنگــی کــه داشــتم گــوش می کــردم 
می شــنیدم، 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 
ــم.  ــی می کنی ــوش زندگ ــر روز ت ــه ه ــت ک ــه ای هس ــورد مدرس در م
جایــی کــه بــر اســاس بی اهمیت تریــن چیزهــا قضــاوت می شــی، 
بــه بی معنی تریــن گناه هــا محکــوم می شــی و در نهایــت نــه تنهــا 
راهــی بهــت نشــون داده نمی شــه، بلکــه طــوری روحــت رو بــه 
ــوان جســت وجو  ــرن کــه دیگــه حتــی خــودت هــم ت تمســخر می گی
ــه  ــا ب ــه تنه ــن مدرس ــت و ای ــی داش ــت رو نخواه ــرای حقیق ــردن ب ک
اون کالس هــای تاریــک بــا المپ هــای مهتابــی و زمیــن ســرامیک... 
ــن و از  ــو ســانت می کن ــدازه موهات ــی کــه هــر روز ان ــا اون ناظم های ب
ــو  ــم اون ــه، کم ک ــی ش ــدود نم ــرن مح ــراد می گی ــلوارت ای ــگ ش رن
ــزا  ــون، تــوی پــارک، تــوی پیت ــی ببینــی، تــوی خیاب همــه جــا می تون
ــوار«  ــیقی »دی ــه در موس ــر مدرس ــد تصوی ــا مانن ــی و. . .« )دقیق فروش

ــد.( پینــک فلوی

ــد:  ــن فکــر می کن ــراض چنی ــه و فلســفه اعت ــاره درونمای ــان درب عزیزی
ــی  ــای راک غرب ــی از نمونه ه ــی خوب ــا کپ ــم ت ــالش کردی ــال ها ت »س
ارائــه بدیــم، در صورتــی کــه هرگــز نــه غــرب رو شــناختیم نــه انســان 
غربــی رو و نــه در واقــع غربزدگــی رو درســت شــناختیم! پــس چطــور 
ــی  ــم کپ ــی می تونی ــات حت ــل اطالع ــن حداق ــدون ای ــم ب ــر کردی فک
ــن  ــن و مهم تری ــق معمــول اولی ــن طب ــه نظــر م ــم؟ ب ــه بدی ــی ارائ خوب
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ــم  ــاد می گرفتی ــک ی ــن موزی ــای ای ــد از ابداع کننده ه ــه بای ــی ک اصل
ــی  ــرف م ــی ح ــان غرب ــه زب ــی ب ــرا غرب ــه چ ــود ک ــن ب ــم ای و نگرفتی
ــاد  ــد ی ــم بای ــا ه ــه! م ــن زبانش ــون ای ــت،... چ ــاده س ــواب س ــه؟ ج زن
ــن ســاز  ــی از ای ــم. چــرا غرب ــون حــرف بزنی ــان خودم ــه زب ــم ب بگیری
ــای خــودش در - غــرب  ــی تــوی خیابون ــه؟ چــرا غرب اســتفاده می کن
ــت...  ــوان قهــوه دستشــه؟ اون وق ــپ می ســازه؟ چــرا لی ــو کلی - ویدئ
مــا تــا »دبــی« می ریــم... بــرای ســاختن یــه کلیــپ کــه مبــادا خیابونــای 
تــوی کلیپ مــون شــبیه ایــران باشــه! مســخره اس. مثــل جریــان کســی 
کــه دیــد همســایش داره حیاطــش رو تمیــز می کنــه، دیــد کــه نظافــت 
ــاط  ــت حی ــر روز می رف ــد ه ــه بع ــت، از اون ب ــاد گرف ــه و ی چــه خوب

ــرد!«  ــز می ک ــایه رو تمی همس

ــان،  ــی عزیزی ــم، عل ــر بگویی ــا بهت ــت ی ــروه هش ــر گ ــوم آخ در آلب
ــار«،  ــرد«، »بب ــی م ــه«، »لعنت ــد«، »مدرس ــر ش ــه«، »بدت ــای »لطیف ترانه ه
ــده  ــرا ش ــارون زده« اج ــاغ ب ــه« و »ب ــر«، »تاریک ــزن«، »بلندت ــرف ب »ح
ــت در  ــترس اس ــوب در دس ــه در یوتی ــا ک ــن ترانه ه ــب ای ــت. اغل اس
ــل  ــته و قاب ــای برجس ــب کاره ــده اند و اغل ــده ش ــال خوان ــبک مت س
ــه شــمار می رونــد. نــوای گیتــار  ــه عنــوان موســیقی راک ب توجهــی ب
او و صــدای خشــدارش ویژگــی ترانه هــای او هســتند. ترانه هــای 
ــر  ــادی و عصیانگ ــعاری انتق ــر« اش ــزن« و »بلندت ــرف ب ــه«، »ح »مدرس
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دارنــد، امــا ســایر ترانه هــا ماننــد بســیاری از ترانه هــای موســیقی راک 
ــه  ــا گالی ــی ی ــه جدای ــقانه لحظ ــای عاش ــان آه و ناله ه ــا در هم صرف
از تــرک معشــوق خالصــه می شــود. 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 
ــیک و  ــک کار ش ــو ی ــت. ویدئ ــده اس ــاخته ش ــرزادگان س ــا می رض
تمیــز اســت کــه می توانــد توســط هــر گــروه فرنگــی در هــر کشــور 
خارجــی ســاخته شــده باشــد. حــال و هــوای ترانــه »نتــرس« و ویدئــوی 
ــک  ــوار پین ــوم دی ــن«15 آلب ــای م ــی از دگرگونی ه ــه »یک ــه تران آن ب
فلویــد نزدیــک اســت. ترانــه »بــاغ بــارون زده« نیــز همــان ترانه ســیاوش 
قمیشــی اســت کــه بازخوانــی شــده اســت. ایــن ترانــه را در مجمــوع 
ــه حســاب آورد.  ــاپ ب ــی خــوب پ ــوان یــک بازخوان ــه عن ــوان ب می ت

کدام راک ایرانی درست است؛ راک فارسی یا راک کاور؟

ــا دو دســته موزیســین طــرف  علــی عزیزیــان می گویــد: »مــا در کل ب
ــی  ــی دن اون های ــکیل م ــم تش ــت رو ه ــه اکثری ــته اول ک ــتیم: دس هس
ــت  ــی هس ــان انگلیس ــوص زب ــتند راک مخص ــد هس ــه معتق ــتن ک هس
ــرای فارســی کــردن اون بیهــوده و بی نتیجــه خواهــد  و هــر تالشــی ب

۱۵  . «یکی از تغییرات من» (One of My Turnes) از آلبوم دیوار پینک فلوید، ۱۹۷۹.
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ــه  ــت رو اول ب ــن خیان ــن دارن بزرگ تری ــه نظــر م ــن دســته ب ــود. ای ب
ــن  ــتش ای ــن. راس ــی می کن ــیقی راک ایران ــه موس ــون و دوم ب خودش
بگــم  بــرات  بــذار  نمی زنــم،  وطن پرســتی  روی  از  رو  حرف هــا 
ــرف  ــرای ح ــی ب ــی راه ــم غرب ــه گفت ــا ک ــن! اونج ــه. ببی ــورم چی منظ
ــن  ــان خــودش- حــرف زد، منظــورم همی ــه زب ــدا کــرد و - ب زدن پی
بــود؛ زبــان یــک ملــت زبــان قلبــش، فکــرش، فرهنگــش و احساسشــه. 
خوبی هــا  و  بدی هــا  نفرت هــا٬  و  عشــق ها  ایــن  تمــام  واقــع  در 
هســتن کــه خودشــون را در قالــب ابــزاری بــه اســم - زبــان - متجلــی 
ــی، چــه  ــا در کشــورمون احساســات، رســوم و ارزش های ــد. م می کنن
ــدارن  ــود ن ــه وج ــورهای دیگ ــه در کش ــم ک ــد، داری ــه ب ــوب و چ خ
ــی در زبان هــای دیگــه نیســت کــه  ــا کلمات ــر عکــس. پــس طبیعت و ب
صــد درصــد گویــای احساســات مــا باشــه. در نتیجــه تغییــر دادن اِلِمــان 
ــی  ــوا منته ــر محت ــه تغیی ــادی ب ــد زی ــا ح ــاراً ت ــیقی اجب ــان در موس زب
می شــه. شــما هیچ وقــت نمی تونــی احساســات و مشــکالت یــک 
فارســی زبــان رو بــه زبــان انگلیســی توضیــح بــدی چــرا کــه اون زبــان 
ــا  ــه اس ی ــکالت غریب ــا اون مش ــاً ب ــه اساس ــی داره ک ــه فرهنگ ــه ب تکی
ــر  ــی تصوی ــاید بتون ــت ش ــه! در نهای ــکل نمی دون ــا رو مش ــاًل اونه اص
ــه  ــل درک و ن ــان قاب ــرای انگلیســی زب ــه ب ــی کــه ن ــق کن ناقصــی خل
ــان را ارضــا می کنــه. ایــن نکتــه خیلــی مهمیــه کــه ظاهــرا  فارســی زب
َرپِرهــای ایرانــی ذکاوت درکــش رو داشــتن امــا راکرهــا نــه! بــه نظــر 
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مــن ایــن بزرگ تریــن دلیلــی هســت کــه از راکرهــای ایرانــی کمتــر 
ــای  ــته دوم راکره ــنویم. دس ــزدار می ش ــده و مغ ــای تکان دهن ترانه ه
فارســی زبــان هســتن کــه تعدادشــون هــم چنــدان زیــاد نیســت. ایــن 
ــه رو هســتن. نوشــتن  ــا مشــکالت خــاص خودشــون روب گــروه هــم ب
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 می شــه 
کــه موزیســین متاســفانه مجبــور می شــه محتــوای ترانــه اش را در 
ــم اگــه  ــن فکــر می کن ــده. در مجمــوع م ــرار ب ــت ق درجــه دوم اهمی
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 کم کــم ترانه هایــی ازشــون بشــنویم کــه درد دل هامــون باشــه، 

ــه. . .« ــده و اشــک از چشــمامون ســرازیر کن تکونمــون ب

موسیقی راک به مسیر درستی نمی رود

ــان راک  ــن جری ــد م ــفانه از دی ــت: »متاس ــد اس ــان معتق ــی عزیزی عل
ــه. در کل  امــروزه ایــران چنــدان تــو مســیر اصلیــش حرکــت نمی کن
ــور  ــه عب ــن موســیقی در حــال حاضــر در یــک مرحل ــن ای ــه نظــر م ب
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ــی  ــف گروه های ــه لط ــیدی، ب ــاد خورش ــه هفت ــره. در ده ــر می ب ــه س ب
ــد. در  ــروع ش ــی ش ــاب و خالص ــت ن ــرخس حرک ــام و س ــل اوه مث
دهــه هشــتاد خورشــیدی هــم بــا پیشــرفت تکنولــوژی، و باالتــر رفتــن 
ــی،  ــای مقطع ــش موزیســین ها و تکنیک شــون، و بعضــی آزادی ه دان
ــردازی  ــک و صداپ ــه تکنی ــمگیری در زمین ــرفت چش ــیقی پیش موس
ــاهد  ــیدی ش ــود خورش ــه ن ــوی ده ــه ت ــی دم ک ــول م ــت ق ــرد و به ک
ــا، و  ــه هفتادی ه ــت ده ــت و خالقی ــوص نی ــنگی از خل ــب قش ترکی
ــن فکــر  ــود. م ــم ب ــه هشــتادی ها خواهی تکنیــک و سخت کوشــی ده
می کنــم موزیــک راک ایــران هــم ِخــَرد و هــم قــدرت رو جداگانــه 

ــره.« ــه کار بب ــا رو همزمــان ب تمریــن کــرده و حــاال وقتشــه کــه اون

آیا موسیقی راک هنجار شكن و هنجار گریز است؟

ــک  ــک راک موزی ــن... موزی ــر م ــه نظ ــد: »ب ــان می گوی ــی عزیزی عل
هنجــار شــکن و هنجــار گریــزی هســت، امــا اصــراری بــه ایــن نــداره 
کــه بگــرده ببینــه آدمیــزاد چــی کار می کنــه و الزامــا در خــالف جهــت 
ــای  ــا هنجاره ــارزه ب ــک مب ــک راک موزی ــه... موزی ــه راه بیفت اون ب
ــه.  ــل می ش ــادت تبدی ــه ع ــان ب ــول زم ــه در ط ــه ک ــط و بی اساس غل
اگــه نظــر منــو می خــوای،... بــه امیــد اون روز کــه همــه چــی اِن قــدر 
خــوب و درســت و قشــنگ باشــه کــه هیــچ آدم خورده گیــری دلیلــی 
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بــرای اعتــراض و عصبانیــت پیــدا نکنــه و دیگــه موزیــک راکــی هــم 
در کار نباشــه. و اینکــه چــرا هنــوز عــده ای ســعی می کنــن از وزارت 
ارشــاد مجــوز بگیــرن اینــه که ایــن واقعــا آخریــن شانس شــون در اوج 
نامیــدی بــرای شــنیده شــدن هســت. ببیــن مــا داریــم راجــع بــه گروهی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــن طفلکی ه ــه ای ــم ک ــت می کنی ــان ها صحب از انس
ــای  ــول صداه ــن. گ ــه باش ــاس جامع ــر حس ــراره قش ــاًل ق ــد، مث هنرمن
ــا در عــوض طــوری  کلفــت وصورت هــای اخموشــون رو نخــور، ام
ــوان  ــا حی ــه مشــت جذامــی ی ــگار ی باهاشــون برخــورد می شــه کــه ان
وحشــی هســتن کــه بایــد جامعــه رو از دستشــون در امــان نگــه داشــت. 
ایــن تــالش بــرای گرفتــن مجــوز صرفــاً بــرای اینــه کــه بگــن: بــه خــدا 
مــا اون غول هــای بی شــاخ و دمــی کــه شــما می گیــن نیســتیم. و 
ــر  ــک راک منحص ــه موزی ــط ب ــوع فق ــن موض ــم ای ــر می کن ــن فک م
نمی شــه. ببیــن! موســیقی یــک محصــول مــادی نیســت کــه بــه روش 
مــادی تعییــن کیفیــت بشــه... وقتــی صحبــت بــه مقولــة روح و ســلیقه 
می رســه... ایــن دیگــه امــکان نــداره کــه بشــه اونــو در قالبــی جــا داد... 
ــم،  ــی فکرشــم نمی کنی ــه ای کــه حت ــد کــه تران از کجــا می شــه فهمی
جایــی، دل کســی رو تکــون نــده؟ پــس ایــن اصــاًل معنــی نــداره کــه 
کســی یــا گروهــی ایــن اجــازه رو بــه خــودش بــده کــه بــرای ســلیقه 
ــردم  ــام م ــعور تم ــه ش ــن ب ــن توهی ــرن... ای ــم بگی ــت تصمی ــک مل ی

هســت... مــردم خودشــون خــوب و بــد رو تشــخیص مــی دن.«
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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 
ــه  ــرای گــزارش کــردن وضــع اجتماعــی جامعــه، اعتــراض ب راهــی ب
نابســامانی های موجــود و تــالش بــرای تغییــر اســت یــا نــه؟ گفت وگــو 
ــای  ــه ترانه ه ــت، ک ــروه هش ــر گ ــخنگو و مدی ــان، س ــی عزیزی ــا عل ب
ــه وضعیــت اجتماعــی کشــور ســاخته اســت،  مختلــف اعتراضــی علی

تــا حــدی دیــد و نــگاه مــا را روشــن می کنــد. 

علــی عزیزیــان در 20 تیر مــاه 1358 بــه دنیــا آمــد. او از ســن 10 
ســالگی موســیقی را بــا کالس هــای ارف در مدرســه آغــاز کــرد و در 
14 ســالگی بــا دیــدن ویدئویــی از گــروه »نیروانــا« در ســال 1994 بــا 
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 می کــرد آنچــه در ایــن کالس 
ــن دوره  ــدارد ای ــیقی راک ن ــه موس ــی ب ــود ربط ــوزش داده می ش آم
ــد  ــا خری ــالگی ب ــان در 17 س ــی عزیزی ــرد. عل ــرک ک ــی را ت آموزش
یــک گیتــار برقــی کهنــه اولیــن تجربه هــای خــود را جهــت یادگیــری 
ــار برقــی آغــاز کــرد. در 18 ســالگی یعنــی ســال 1376  نواختــن گیت
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ــت.  ــل پرداخ ــه تحصی ــران آب ب ــته عم ــد و در رش ــگاه ش وارد دانش
ــا دوســتان دانشــجویی کــه  ــاط ب ــا آغــاز زندگــی دانشــجویی و ارتب ب
ــی  ــدم در راه موســیقی گذاشــت کــه حت ــد، ق ــز ســاز می زدن ــا نی آنه
ــی  ــل پیش بین ــر قاب ــال ها غی ــران در آن س ــش در ای ــور موجودیت تص
ــا موســیقی گــروه اوهــام، از پیشــگامان  ــود کــه ب ــود. نــوزده ســاله ب ب
موســیقی راک ایــران، آشــنا شــد. یــک ســال بعــد هــم خــود او 
ــه  ــد ب ــکیل دادن ــی را تش ــتانش گروه ــماری از دوس ــکاری ش ــا هم ب
ــام »کــم«. علــی عزیزیــان آهنگســاز، خواننــده و گیتاریســت گــروه  ن
بــود و مهــدی خراســانی زاده درامــز مــی زد، ســعید علیرضایــی گیتــار 
بیــس، پویــا محمودیــان کیبــورد و بعدهــا اِلیــکا خواجــه امیــری گیتــار 

می نواختنــد. 

ــران  ــیقی ته ــرواتوری موس ــالگی وارد کنس ــان در 21 س ــی عزیزی عل
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 
ــه کار کــرد.  ــردار شــروع ب ــه عنــوان دســتیار صداب ــم آشــنا شــد و ب ب
ــه ی  ــری حرف ــر یادگی ــالوه ب ــه ع ــی داد ک ــه او م ــی ب ــن کار موقعیت ای
صدابــرداری بتوانــد موســیقی خــود را نیــز مجانــا در اســتودیو ضبــط 
و تهیــه کنــد. او تــا آن زمــان آهنگ هــای خــود را در یــک کامپیوتــر 

ــرد. ــط می ک ــری ضب ــش کامپیوت ــای ویرای ــی و برنامه ه خانگ
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ــا مهــدی پیرحســینلو، نوازنــده گیتــار و حمیــد ســعیدی، نوازنــده  او ب
گیتــار بیــس گــروه هشــت را در ســال 1381 تشــکیل داد. گروه هشــت 
ــه در  ــن قطع ــا ای ــد و ب ــط کردن ــم و ضب ــده« را تنظی ــگ »می خن آهن
مســابقه موســیقی تهــران اونیــو شــرکت کردنــد و برنــده این مســابقه ی 
اینترنتــی شــدند. در همــان ســال اعضــای گــروه هشــت بــه دالیــل مالی 
گــروه را تــرک کردنــد ولــی علــی عزیزیــان کمــاکان پــروژه گــروه 
ــتفاده از  ــدگان و اس ــر نوازن ــکاری دیگ ــا هم ــروز ب ــا ام ــت را ت هش
برنامه هــای ویرایــش موســیقی کامپیوتــری ادامــه داد و در ســال 1389 
ــوم  ــب آلب ــت را در قال ــروه هش ــای گ ــه ای از آهنگ ه ــز مجموع نی
بلندتــر بــه بــازار موســیقی غیرمجــاز ایــران ارائــه داد. گــروه هشــت بــه 

ــردازد. ــال می پ ــه موســیقی در ســبک نومت ارائ

صدای راک «فرشید اعرابی» در تاالر میالد

در ســال 1389 بــود کــه بهمــن بابــازاده، روزنامه نــگار، بــرای کنســرت 
فرشــید اعرابــی، تیتــر »هجــوم متــال باز هــا بــه میــالد« را انتخــاب کــرد. 
ــه دوســتداران  ــی برنامــه اش را ب ــود در آن اعراب ــرار ب کنســرتی کــه ق
ــن موســیقی خــاص را  ــم و عطــش دوســتداران ای ــال تقدی راک و مت
بــر طــرف کنــد. در روز برنامــه هــم اتفاقــات جالــب توجهــی افتــاد؛ 
اســتقبال بــه قــدری بــاال بــود کــه هیــچ کــس نمی توانســت پیش بینــی 
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ــه  ــن برنام ــد ای ــرای تمدی ــی ب ــه زن ــد گمان ــث ش ــن باع ــد و همی کن
ــش  ــوری پی ــز ج ــه چی ــی هم ــود. ول ــر ش ــه پررنگ ت ــه لحظ ــه ب لحظ
ــه امــروز هیــچ  رفــت کــه بعــد از آن برنامــه پــر شــور و خــاص، تــا ب
ــا  ــده در رســانه ها منتشــر نشــود ت ــن خوانن ــی از ای ــر و گفت وگوی خب
تنــور شــایعات و اخبــار ضــد و نقیــض داغ بمانــد. یعنــی از یــک ســو 
ــر  ــوی دیگ ــراوان رخ داد و از س ــتقبال ف ــا اس ــاده و ب ــی فوق الع اجرای

پــس از آن اجــرا هیــچ اتفاقــی نیفتــاد. 

بســیاری از منتقــدان و صاحب نظــران موســیقی حــدس می زدنــد کــه 
ــن  ــرای ای ــی ب ــی دلیل ــد، ول ــده باش ــکار ش ــوع ال ــی ممن ــید اعراب فرش
ــا ایــن همــه هیــچ خبــری از فرشــید اعرابــی  وضــع وجــود نداشــت. ب
ــت  ــاره عل ــی درب ــد. اعراب ــر نش ــت منتش ــال بازهاس ــوب مت ــه محب ک
بی خبریــش می گویــد: »نــه، ممنــوع الــکار نبــوده و نیســتم و فقــط در 
حــال جمــع آوری آلبــوم جدیــدم هســتم. خــودم تصمیــم گرفتــم کــه 
ــرم و  ــش بب ــیقی ام را پی ــای موس ــری فعالیت ه ــل خب ــکوت کام در س
چیــزی هــم کــه هســت شــخصیتم طــوری نیســت کــه دنبــال ایــن قبیــل 
ــه  ــت ک ــد اس ــم.«16 او معتق ــانه ای باش ــای رس ــازی ها و ماجراه خبرس
ــد:  ــود و می گوی ــش نمی ش ــزش طرفداران ــب ری ــری موج ــن بی خب ای
»همیشــه ترجیحــم بــر ایــن بــوده کــه در فرصت هــای مناســب برنامــه 

۱۶ از گزارش بهمن بابازاده با عنوان «صدای راک منی آید»، پایگاه اینترنتی موسیقی ما، پنج تیر 
۱۳۹۱



681

سید ابراهیم نبویسید ابراهیم نبویآوازهای زیرزمین

ــد  ــوده. هــر چن ــر ب ــم مهم ت ــت برای ــم و کیفیــت کار از کمی اجــرا کن
مــن ایــن روز هــا واقعــا پــرکار هــم هســتم و همه وقتــم را صــرف تولید 
ــه تدریــس  ــوم بعــدی ب آلبــوم ســومم کــرده ام.« او جــز کار روی آلب
موســیقی و ســاختن موســیقی تئاتــر هــم می پــردازد. اگرچــه اســتقبال 
فــراوان از کار او در تــاالر میــالد نویــد یــک ســال پــرکار مــی داد، امــا 

تنهــا اتفاقــی کــه ســال بعــد از آن افتــاد ســکوت مطلــق بــود.

 فرشــید اعرابــی می گویــد: »در اجــرای برنامــه ســال قبــل ارشــاد واقعــا 
ــا داشــت. واقعــا همــه  ــا م ــل توجهــی ب همــکاری بســیار خــوب و قاب
ــکلی  ــچ مش ــدون هی ــان ب ــا برنامه م ــد ت ــک کردن ــا کم ــه م ــوره ب ج
اجرایــی شــود. ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه کنســرت گذاشــتن در 
ــاال  ــام آوری ب ــرز سرس ــه ط ــا ب ــده و هزینه ه ــخت ش ــی س ــران خیل ای
رفتــه. طــوری کــه بایــد قیــد خیلــی چیز هــا را بــرای برگــزاری یــک 
برنامــه زد. هــر چقــدر هــم کــه ارشــاد بــرای برگــزار شــدن برنامه هــا 
ــد کــه  ــی پیــش می آی ــرون از ارشــاد ماجراهای ــد، بی همــکاری می کن
کال دلســردت می کنــد و دیگــر انگیــزه ای برایــت باقــی نمی گــذارد. 
تــو بــا یــک انــرژی باالیــی شــروع می کنــی ولــی بــه مــرور بــه قــدری 
ــزه ای  ــر انگی ــوی و دیگ ــیمان می ش ــه پش ــی رود ک ــل م ــت تحلی انرژی

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 
ــراری  ــودن اص ــر کار ب ــرای پ ــن ب ــد: »م ــا او می گوی ــد. ام دور بمان
ــت.  ــنگینی اس ــدل س ــم م ــدل کاری ــت. م ــن اس ــبکم ای ــدارم و س ن
ــگ و  ــی و موســیقی کــه رن اســتفاده از شــعرهای کالســیک و پرمعن
بــوی خــودش را دارد. شــلنگ تختــه نمی انــدازم در کارم. ارشــاد 
هــم تــا حــد زیــادی ایــن ســبک و مــدل را پذیرفتــه و از دیــد آن هــا 
هــم موجــه شــده. مراحــل تولیــد و اعطــای مجــوزش طــول می کشــد 
ــه هــر حــال مســیر و مخاطبــش را پیــدا کــرده. پــس در یــک  ــی ب ول
چنیــن شــرایطی قبــول کنیــد کــه مــن نمی توانــم از ایــن شــاخه بــه آن 
شــاخه بپــرم و تغییــر کنــم. چــرا؟ فقــط بــه خاطــر اجراهــای بیشــتر و 
ــه مــن و  ــر رنگ تــر؟ مــن اصــال موافــق نیســتم. ایــن روی حضــوری پ
سیاســت کاریــم اســت. بایــد حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــی و اال 

ــم.«   ــر نمی بین ــد و بی تاثی ــور ممت ــرای حض ــی ب دلیل

»آلبــوم ســوم مــن در آخریــن مراحــل اخــذ مجــوز اســت و بــه رنــگ 
شــب نــام دارد. ایــن آلبــوم شــامل ده قطعــه بــا کالم اســت کــه 
ــاس روشــن زاده« اســت و شــعر ســه  ترانه ســرای هفــت قطعــه آن »عب
قطعــه دیگــر هــم از موالناســت. آهنگســازی و تنظیــم آلبــوم هــم بــر 
عهــده خــودم بــوده و نوازنده هایــی چــون نیمــا نواپــور و آرش مقــدم 
ــکلی  ــچ مش ــوم بی هی ــن آلب ــدوارم ای ــد. امی ــور دارن ــم در آن حض ه
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ــد و برنامه ریزیمــان ایــن اســت  مراحــل اخــذ مجــوز ش را ســپری کن
کــه تابســتان امســال آن را در اختیــار دوســتدارانمان قــرار دهیــم. بایــد 
ــرای آلبــوم میفتــد و چقــدر واکنــش زا خواهیــم  ببینیــم چــه اتفاقــی ب
بــود. در صــورت مســاعد بــودن اوضــاع، قطعــا بــه کنســرت هــم فکــر 

می کنیــم.«

«آرسامس»

ــی  ــال ایران ــک دث مت ــال/ ملودی ــک گــروه دث مت ــام ی آرســامس ن
ــکل گیری  ــت. ش ــکل گرف ــهد ش ــفند 1381 در مش ــه در اس ــت ک اس
ــی  ــد یوســفی فاوران ــه حمی ــی مادرشــاهی ب آرســامس از پیشــنهاد عل
ــال و پیوســتن شــاهین  ــرش17/ دث مت ــر ایجــاد یــک گــروه ت ــی ب مبن
فنایــی بــه آنهــا آغــاز شــد. آرســامس18 تــا دو ســال هیــچ نامی نداشــت 
تــا اینکــه در ســال 1384 بــه 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 

Thrash Metal . ۱۷
Arsames . ۱۸
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ــام و شــعر  ــن موضــوع در ن ــد و ای ــودن خــود افتخــار می کن ــی ب ایران
ــود. ــده می ش ــال دی ــا کام آهنگ ه

ــی گــروه  علــی مادرشــاهی، »مرتضــی شــهرامی«،  ــام اعضــای کنون ن
»احمــد تکلــو«، »روزبــه زورچنــگ«، و »ســعید شــریعت« و نــام اعضای 
پیشــین آن »علــی اظهــری«، »علــی ثنایــی«، »حامــد عزیــزی«، و »حمیــد 

یوســفی فاورانــی« اســت. 

اســفند 1381 علــی مادرشــاهی، نوازنــده درامــز و خواننــده، پیشــنهاد 
همــکاری و تشــکیل یــک گــروه موســیقی متــال را بــه حمیــد فاورانی، 
ــار  ــده گیت ــی، نوازن ــار، داد، پــس از چنــدی شــاهین فنای ــده گیت نوازن
ــت،  ــراح و گرافیس ــس، ط ــار بی ــده گیت ــه، نوازن ــا مالئک و محمدرض
ــه خوانندگــی  ــدا  ب ــا ملحــق می شــوند. مادرشــاهی در ابت ــه آنه ــز ب نی
ــن  ــود ای ــز، خ ــده درام ــودن نوازن ــت نب ــه عل ــی ب ــود ول ــد ب عالقه من
ــه آرســامس  ــه اعضــای اولی ــر عهــده گرفــت و بدیــن گون نقــش را ب
مشــخص می شــود، هرچنــد کــه تــا دو ســال نامــی بــر گــروه گذاشــته 
ــه ویــژه  نشــد. گــروه تمرینــات خــود را در عرصــه موســیقی متــال، ب
در ســبک دث متــال دنبــال می کنــد تــا اینکــه پــس از گذشــت 
ــه  ــار ب ــخصی ناچ ــای ش ــت گرفتاری ه ــه عل ــه ب ــال، مالئک ــک س ی
ــروه  ــم گ ــی ه ــاهین فنای ــدی ش ــس از چن ــود. پ ــروه می ش ــرک گ ت
ــاهی  ــامس، مادرش ــه از آرس ــی مالئک ــس از جدای ــرد. پ ــرک ک را ت
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ــا  ــا علــی ثنایــی، نوازنــده گیتــار بیــس گــروه پــاپ شــنتیا، آشــنا و ب ب
ترغیــب و راهنمایی هــای مادرشــاهی، علــی ثنایــی بــه موســیقی متــال 
عالقه منــد  شــد و بــا پیوســتن بــه آرســامس نقــش نوازندگــی بیــس را 
بــر عهــده می گیــرد. آرســامس بــرای تکمیــل اعضــای خــود حســین 
افخــم الشــعرا را بــرای نوازندگــی گیتــار بــه کادر خــود  افــزود، 
ــاورد  ــاه بیشــتر دوام نی ــا گــروه شــش م ــد کــه همــکاری او ب هــر چن
ــین از  ــی حس ــه جدای ــی ب ــفی فاوران ــد یوس ــا حمی ــات او ب و اختالف
آرســامس انجامیــد. اواخــر ســال 1384 و اوایــل 1385، علــی اظهــری، 
ــه  ــار آرتیمــوث، پــس از جــدا شــدن حســین از گــروه ب ــده گیت نوازن
آرســامس پیوســت، کــه دورادور بــا حــال و هــوای گــروه آشــنا بــود. 
بــا پیوســتن اظهــری، ترکیــب گــروه بــه ثبــات نســبی دســت یافــت و 
ــن  ــد. در همی ــه ش ــری پی گرفت ــورت جدی ت ــه ص ــیقی ب ــن موس تمری
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«19 بــود کــه در 
اواخــر ســال 2005 در اســتودیویی در مشــهد ضبط شــد. حــال و هوای 
ــه شــدت  قطعــه کــه تحــت تاثیــر حــال و هــوای خــود گــروه بــود، ب
بروتــال )وحشــی( دث متــال بــود. گــروه چنــد قطعــه دیگــر را نیــز بــا 

Adiposer . ۱۹
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امکانــات محــدود خانگــی ضبط کرد ولــی کیفیت ضبط بــه هیچ وجه 
راضی کننــده نبــود. بــه پیشــنهاد مادرشــاهی، همــه آهنگ ها مجــددا در 
اســتودیوی خانگــی اظهــری، ایــن بــار بــا کیفیتــی بهتــر ضبــط  شــدند.
تــا ســال 2006 آرســامس بــدون خواننــده فعالیــت می کــرد، تــا اینکــه 
ــه  ــرای پیوســتن ب حامــد عزیــزی، خواننــده گــروه پویینــت آو دث، ب
گــروه ابــراز عالقــه می کنــد و اعضــای آرســامس نیــز بــا ورود او بــه 
گــروه موافقــت می کننــد. پــس از پیوســتن حامــد، اشــعار آهنگ هــا 
توســط مادرشــاهی بــه طــور کامــل ســاخته و پرداختــه می شــود. 
آرســامس در اســتودیوی دیگــری در مشــهد صــدای خواننــده را 
ضبــط و روی آهنگ هــا کــه پیــش از ایــن ضبــط شــده بــود میکــس 
می کنــد. 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 
ــرف  ــن از ط ــرد. همچنی ــت ک ــی را دریاف ــتیوال بین الملل ــد فس در چن
چنــد ناشــر نیــز پیشــنهاد انتشــار آلبــوم برایشــان فرســتاده شــد، امــا بــه 
علــت اینکــه ناشــران چنــدان نام آشــنایی نبودنــد و گــروه نیــز اهــداف 

ــد. ــان را نپذیرفتن ــد پیشــنهاد آن ــری را در ســر می پروان بزرگ ت
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در ایــن دوره آرســامس تصمیــم گرفــت تــا بیشــتر وقــت و انرژیــش را 
صــرف تمریــن و شــرکت در فســتیوال های موســیقی بکنــد تــا بدیــن 
ــا  ــر ب ــرارداد بهت ــرای عقــد ق ــگاه مناســب تری ب ــد در جای وســیله بتوان

ناشــران بهتــر قــرار بگیــرد.

ــامس  ــه ای از آرس ــی دعوتنام ــتان ط ــت« ارمنس ــال فران ــتیوال »مت فس
درخواســت کــرد در فســتیوال متال فرانــت20 2008 بــا حضــور گــروه 
ــن  ــز ای ــامس نی ــد. آرس ــور یاب ــش حض ــرائیلی ملک ــال21 اس ــک مت بل
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 
ــاگاه  ــه ن ــد ب ــران بودن ــان در ته ــه در آن زم ــز ک ــری نی ــی و اظه ثنای
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.

بــه  را  آرســامس  عــدم حضــور  خبــر  نامــه ای  طــی  مادرشــاهی 
مســووالن متــال فرانــت اعــالم کــرد و از آمادگــی گــروه متــال 

Metal Front Festival . ۲۰
Black Metal . ۲۱
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دیگــری بــه نــام »واســپوهر«22 بــرای اجــرا خبــر داد. بــا موافقــت 
ــفر  ــازم س ــاهی ع ــود مادرش ــت خ ــا مدیری ــپوهر ب ــت، واس ــال فران مت
ــد. ــت ش ــال فران ــتیوال 2008 مت ــده در فس ــرای زن ــتان و اج ــه ارمنس ب

ــه  ــدی ب ــی مادرشــاهی نظــم جدی ــس از بازگشــت از ارمنســتان، عل پ
ــرای  ــد را ب ــو جدی ــد و دو عض ــامس می ده ــری آرس ــیوه عضوگی ش
پیوســتن بــه گــروه برمــی گزینــد. مرتضــی شــهرامی، نوازنــده گیتــار 
و پیانــو، جایگزیــن علــی اظهــری می شــود و روزبــه زورچنــگ، 
ــت آو دث، هــم نقــش نوازندگــی  ــار بیــس ســابق پویین ــده گیت نوازن

ــرد. ــده می گی ــر عه ــس را ب بی

ــان ســال  ــرد و در هم ــد کار را از ســر می گی ــب جدی ــا ترکی گــروه ب
بــرای شــرکت در فســتیوال »متــال کمــپ« اســلوونی اعــالم آمادگــی 
می کنــد. ایــن فســتیوال چنــد گــروه را بــه عنــوان گــروه اصلــی 
)هدالینــر(23 دعــوت کــرده بــود، گروه هایــی چــون نایــت ویــش24، 
بالینــد گاردیــن25، لمــب آف گاد26 و آمــن آمــارث27 و گروه های 
دیگــر نیــز از طریــق یــک نظرســنجی اینترنتــی بــه آنهــا ملحــق 

Vaspooher . ۲۲
۲۳  . گروه اصلی (Headliner): گروه اصلی که در یک فستیوال روی آنها حساب می شود.

Night Wish . ۲۴
Blind Guardian . ۲۵
Lambs of God . ۲۶
Amon Amarth . ۲۷
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می شــدند. آرســامس بــا درخشــش در ایــن نظرســنجی و کســب مقــام 
ــه جمــع گروه هــای حاضــر در ایــن فســتیوال پیوســت و نامــش  اول ب

ــال کمــپ حــک شــد. در پوســتر تبلیغاتــی فســتیوال مت

ــتیوال  ــه فس ــامس ب ــپ آرس ــال کم ــوی مت ــمی از س ــه ای رس ــی نام ط
2009 متــال کمــپ دعــوت شــد، امــا ایــن پایــان داســتان نبــود. گــروه 
بــه تمرین هــای ویــژه و منظــم روی آورد تــا بــا آمادگــی کامــل روی 
صحنــه بــرود، همــه چیــز بــه خوبــی پیــش می رفــت تــا اینکــه درســت 
کمــی مانــده بــه برگــزاری فســتیوال، گــروه بــا مشــکلی جــدی 
ــرد  ــودداری ک ــد خ ــلوونی از دادن روادی ــت اس ــرد: دول ــورد ک برخ
ــز راه  ــپ نی ــال کم ــاهی و مت ــای مادرش ــش ها و نامه نگاری ه و کوش
بــه جایــی ن بــرد و آرســامس از شــرکت در ایــن فســتیوال بــاز  مانــد.
ــری  ــپ اث ــال کم ــتیوال مت ــامس در فس ــور آرس ــدن حض ــی ش منتف
ــا را  ــت آنه ــت و نتوانس ــامس نداش ــروه آرس ــای گ ــه اعض در روحی
ــی راک«28  ــتیوال »یون ــروه از فس ــی گ ــه اندک ــد. در فاصل ــرد کن دلس
ترکیــه بــرای حضــور در فســتیوال 2009 دعــوت شــد، آرســامس نیــز 
ــا پذیرفتــن آن دعــوت، ســر از ترکیــه و یونــی راک 2009 درآورد. ب

اجرایــی  فســتیوال  ایــن  آرســامس در روز ســوم و آخریــن روز 
خیره کننــده را از خــود بــه نمایــش گذاشــت. اجــرای خوب آرســامس 
عــالوه بــر اینکــه توجــه هــواداران را بــه خــود معطــوف ســاخت، نظــر 

Unirock Festival . ۲۸
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ــا  ــامس ب ــه آرس ــی ک ــا جای ــرد ت ــب ک ــود جل ــه خ ــز ب ــدان را نی منتق
ــد. ــه ش ــپولتورا« مقایس ــون »دث«29 و »س ــی چ گروه های

دو مــاه پــس از اجــرای آرســامس در یونــی راک ترکیــه، حمیــد 
ــای  ــر برنامه ه ــری ب ــی او تاثی ــا جدای ــد ام ــدا  ش ــروه ج ــی از گ فاوران
آرســامس نداشــت و گــروه بــه تمرین هــای منظــم و برنامه ریــزی 
شــده اش ادامــه  داد. در همیــن زمــان و در میــان همیــن تمرین هــا 
حمیــد علیــزاده، خواننــده و نوازنــده گیتــار واســپوهر کــه پیــش از ایــن 
بــا مادرشــاهی و نحــوه مدیریــت او در ســفر بــه ارمنســتان و شــرکت 
ــت و  ــامس پیوس ــه آرس ــود ب ــده ب ــنا ش ــت آش ــتیوال متال فران در فس

ــر  کــرد. ــد یوســفی را پ ــی حمی جــای خال

آرســامس بــا ترکیــب جدیــد خــود، تمرین هــای منظــم را ادامــه داد. 
ــن  ــایلم«، از معروف تری ــال اس ــل 2010( »مت ــتان 1388 )آوری در زمس
متــال کالب هــای امــارات متحــده، از آرســامس بــرای برگــزاری یک 
ــده  ــوان خوانن ــه عن ــاهی ب ــی مادرش ــرد. عل ــوت ک ــده دع ــرای زن اج
ــن پیشــنهاد را  پذیرفــت. آرســامس اجــرا را  ــر گــروه ای ــی و رهب اصل
بــا موفقیــت پشــت ســر  گذاشــت و دوبــاره بــه جلــب نظــر هــواداران 

موفــق  شــد.

Death . ۲۹
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آژیراک

هســته و بنیــان گــروه آژیــراک را ســهیل الفــت و بابک فرخــی نهادند. 
ایــن دو از طریــق نوریــک میســاکیان30، استادشــان، بــا هــم آشــنا شــده 
و شــروع بــه کار روی قطعــات پیــش ســاخته بابــک فرخــی کردنــد که 
حاصــل آنهــا پــس از نــه مــاه آلبــوم اطالعــات وحشــت31 شــد. گــروه 
ــت  ــد و کیفی ــر گســتره فعالیت هایشــان افزودن ــه ب ــراک32 در ادام آژی
ــد و کارهــای جدیدشــان  ــاال بردن ــی ب ــل قبول ــا حــد قاب کارشــان را ت
ــا  ــراک ب ــروه آژی ــز گ ــته نی ــای گذش ــی ماه ه ــد. ط ــروع کردن را ش
حضــور در مســتند پــر ســر و صــدای راک آن حضــور فعالــی داشــتند. 

ــراک  ــد: »آژی ــراک، می گوی ــروه آژی ــت گ ــت، سرپرس ــهیل الف س
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 
ــار، آهنگســاز،  ــت )گیت ــده، آهنگســاز، ترانه ســرا(، ســهیل الف )خوانن
ــار(، حســین صالحــی  ــی )گیت ــده، ترانه ســرا(، کســری مومن تنظیم کنن

Norik Missakian . ۳۰
(Scared Info)۳۱  . اطالعات ترس

Azhirock . ۳۲
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)گیتــار بیــس(، شــاهین جبلــی )درامــز؛ مهمــان(«33

ــدادی  ــت. تع ــده اس ــر ش ــی منتش ــار مختلف ــروز آث ــا ام ــراک ت از آژی
تــک ترانــه و نمونــه و یــک ویدئــو. همچنیــن آلبومــی بــه نــام دوزخ 
ــهیل  ــی دارد. س ــی و انگلیس ــان فارس ــه زب ــی ب ــه ترانه های ــرس34 ک ت
الفــت معتقــد اســت کــه دوزخ تــرس فقــط یــک کار تجربــی بــود. در 
حقیقــت نخســتین آلبــوم آژیــراک انهــدام شــيطان تــا چنــد مــاه دیگــر 
ــدود  ــوم ح ــن آلب ــط ای ــاخت و ضب ــل س ــد. مراح ــد ش ــه خواه عرض
ــو  ــد«35 طــول کشــید. دو ویدئ یــک ســال و نیــم در اســتودیو »بی یاون
هــم بــرای آهنگ هــای »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 رگه هایــی از نــو متــال 
اســت. ایــن را از مطالعــه متــن ترانه هــا می تــوان دریافــت. ســهیل الفــت 
ــق و  ــر اســاس عالی ــرور و ب ــه م ــا ب ــد: »خوشــبختانه ســبک م می گوی
ــان را از  ــا خودم ــارت دیگــر م ــه عب ــت. ب توانایی هایمــان شــکل گرف
ابتــدا محــدود و پایبنــد بــه ســبک خاصــی نکردیــم بلکــه ایــن ســبک 

۳۳  . مصاحبه با سهیل الفت، سخنگوی اصلی گروه آژیراک، در پایگاه های مختلف موسیقی 
دستیاب است.

Scared Inferno . ۳۴
Beyond . ۳۵



خــود بــه خــود و بعــد از گذشــت چنــد ســال بــه ایــن شــکل درآمــد.« 
دربــاره مخاطبــان بایــد ابتــدا بگویــم ســلیقه مخاطبــان راک و مخاطبان 
ــا هــم متفــاوت اســت.  متــال )آن هــم دث متــال!( در اغلــب مــوارد ب
ــت  ــبک دریاف ــن س ــه ای ــد ب ــنوندگان عالقه من ــا از ش ــه م ــخی ک پاس
ــا در  ــی. ام ــر ایران ــی شــنوندگان غی ــود، حت ــت ب ــا مثب ــم، عمدت کردی
ــر  ــر قش ــق و از ه ــر طری ــه ه ــب ب ــب مخاط ــال جل ــه دنب ــا ب ــت م نهای
نیســتیم. البتــه قطعــا ســبک آژیــراک همیشــه متــال باقــی خواهــد مانــد 
ــال را  ــر مت ــاخه های دیگ ــخصه هایی از زیرش ــم مش ــه بخواهی ــا اینک ام
وارد موســیقی خودمــان کنیــم یــا خیــر، بســتگی بــه عوامــل متعــددی 
دارد کــه گــذر زمــان آنهــا را مشــخص می کنــد. البتــه ســبک مــا متــال 
ــان  ــه شــرایط و زم ــر هــم همــواره بســته ب ــود، تغیی اســت و خواهــد ب
ــر اســت. در کل تعــداد شــنوندگان چنــدان اهمیتــی  امــری امکان پذی

بــرای مــا نــدارد.« 

چرا انگلیسی؟

آلبوم هــای آژیــراک بــه دو زبــان تهیــه شــده اند، ولــی کارهــای 
جدیــد گــروه بــه زبــان انگلیســی اســت. ســهیل الفــت ترانــه انگلیســی 
را بــرای کار ترجیــح می دهــد و می گویــد کالم فارســی مناســب 
راک و متــال نیســت و تاکیــد می کنــد »شــاید هــم هنــوز چنیــن کاری 



ــن  ــاره ای ــه نحــو احســن انجــام شــده باشــد نشــنیده ایم.« او درب کــه ب
موضــوع می گویــد: »نمی شــود 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

ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــزار مهم ــه اب ــد: »تران ــت می گوی ــهیل الف س
بیانگــر تفکــر انســان باشــد، امــا در کل بــه عبــارت »ســاحت مقــدس« 
اعتقــادی نــدارم! آنچــه از ذهــن فــرد تــراوش می کنــد بیانگــر ســطح 
ــی و  ــد معن ــا فاق ــروز غالب ــای ام ــر ترانه ه ــت. اگ ــعور اوس ــر و ش فک

ــت«. ــراینده های آنهاس ــکال از س ــتند، اش ــوم هس مفه

شرکت در فیلم راک آن

مدتــی پیــش فیلمــی بــه نــام راک آن بــه کارگردانــی شــهریار کبیــری 
تهیــه شــد کــه کم وبیــش موضــوع آن همــان موضــوع کســی از 
ایــن  در  آژیــراک  گــروه  بــود.  نــدارد  خبــر  ایرانــی  گربه هــای 
ــا  ــم راک آن ب ــت فیل ــد اس ــت معتق ــعید الف ــرد. س ــرکت ک ــم ش فیل



ــای  ــه ج ــتند ب ــن مس ــاوت دارد. ای ــی تف ــی خیل ــای ایران ــم گربه ه فیل
ــیقی راک  ــز موس ــث و آنالی ــه بح ــدف٬ ب ــدون ه ــرایی های ب مرثیه س
ــت  ــتند اس ــک مس ــت راک آن ی ــردازد. در نهای ــی می پ ــال ایران و مت
ــل هــم بابــک خرمــی  ــن دلی ــه همی ــده. ب ــم ســرگرم کنن ــه یــک فیل ن
ــه  ــت گفت ــهیل الف ــد. س ــرکت کردن ــم ش ــن فیل ــت در ای ــهیل الف و س
ــت  ــم دریاف ــاره فیل ــی مختصــر درب ــی حــاوی توضیحات اســت: »ایمیل
ــده  ــم ش ــور در فیل ــه حض ــوت ب ــراک دع ــه در آن از آژی ــردم ک ک
بــود. بــا کمــال میــل پذیرفتیــم و چنــد هفتــه بعــد هــم رفتیــم جلــوی 
ــان  ــری برایم ــهیار کبی ــا ش ــنایی ب ــم، آش ــه فیل ــدا از قضی ــن! ج دوربی
ــم  ــاره علــت حضــورش در فیل باعــث خوشــحالی اســت.« الفــت درب
می گویــد: »بعــد از صحبــت بــا شــهیار متوجــه شــدم کــه فیلــم صرفــا 
ــه مســائل  ــال می پــردازد، ن ــه مســائل تخصصــی موســیقی راک و مت ب
حاشــیه ای. ســاخت چنیــن مســتندی در ایــن شــرایط بســیار الزم بــود 
و حضــور در ایــن مجموعــه حداقــل کاری بــود کــه مــا می توانســتیم 
انجــام دهیــم. تــا جایــی کــه می دانــم ایــن اولیــن نمونــه اســت. 
ــتای  ــر در راس ــای بزرگ ت ــرای قدم ه ــد ب ــی باش ــاز راه ــدوارم آغ امی
شناســاندن چهــره حقیقــی موســیقی راک و متــال ایــران بــه دنیــا. ایــن 
ــه  ــد و همیــن کــه اراده و جرئــت ب تیــم بســیار صمیمــی و ماهــر بودن
ــه ســاختن چنیــن مســتندی  ــار دســت ب ــرای اولیــن ب ــد و ب خــرج دادن

ــر اســت.« ــل تقدی ــد قاب زدن



آژیــراک بــه فکــر آلبوم بعــدی، اجراهــای بعــدی و احتمــال همکاری 
بــا گروه هــای دیگــر ایرانــی اســت. 
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