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تقدیم به



مقدمه

اینکتابهدیهایستهرچندکوچکومختصربهتمامعزیزانیکه
ميخواهنددرمسیرزندگیخود،هنرواالیموسیقیراانتخابکنند.

و موسیقیایی آثار در بیشتر مطالعه با عزیزان شما که است امید
توسط شده طی راههای و زمین ایران بهنام موزیکسازان سرگذشت
آنان،دراینهنرواالجاودانشدهوآثاریشگرفودرخورشأنموزیک

ایرانداشتهباشید.

                                      میالد عربشاهی
1396                                       

  



۹موزیک ساز

موزیکسازانرابطهعجیبیباجهاندارند.

نتهایشان،سازهایشان،کتابهایشانوازهمهمهمترصدایشانمثلیک

شیرینیبعدازتلخی،روشناییبعدازتاریکییاغذاییبعدازگرسنگیاست.

بهشکلاسرارآمیزیخودشانرابرایهمهافرادجهانآمادهمیکنند؛

برایسربازانازجنگبرگشته،کودکانتازهمتولدشده،جوانانتازهعاشق

شدهوسالخوردگانیبهوسعتتنهایییکخانه؛بهگونهایکهباگوشدادن

بهیکیازآنموزیکهاانسانرابهشکوامیدارندکهگوییاینموزیکساز

درطولسالهایعمربامنهمراهبودهوزندگیورازهایمرامیداند.

آغازساختنبرایهرانسانیرویکرهزمینیادآورخاطراتخوباست؛

چهبساکهقراراستاینساختنآهنگیباشدبرایهمانسربازیاکودک

نوپایاجواِنعاشقپیشهویاآنپیرسالخوردهایکهوسعتتنهاییاشدر

خانهسوتوکورشجانمیشود.

آهنگیکهقراراستخستگییککشتاربیمنطقوسردراکهازهیاهوی
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چپوراستسیاسیبهیکبارهظهورپیداکردهراازتنآنجنگجوی

خستهبیرونکند.

کودکراباامیدبهاینکهروزیچرخهایظلمدرجهانازکارمیایستد

گولبزندوحرفهایاضطرابودلواپسیرادرجوانیکهازعشقلبریز

استازبینببردوخانهسوتوکورآنپیرسالخوردهراپرازهیاهوو

روشنیکند.

همهمابعدازساختنبهگونهایلذتمیبریم.لذتازکاریکهانجام

دادهایم.کاریکهقراراستدیگرانبرایآنماراموردستایشقراردهند.

ومابهخودببالیمودررویایخودغرقشویموخودرابهگونهایقهرمان

جلوهدهیم.

میلبهلذتبردندرمیاننسلهاتفاوتهایزیادیداردوساختارآن

دردورانماباگذشتگانمتفاوتاستودربرگیرندۀلذتهاییتازهاستو

ایندرصورتیاستکهچیزهاییدرلذتانسانیوامیالآدمیوجوددارد

کههمیشهتکرارشدهاند.

هرانسانیدراینفکراستکهلذتهایمتفاوتیرادرطولزندگیتجربه

کندواینلذتهاوآرزوهاتاپایمرگانسانراهمراهیمیکند.اماحقیقت

چیزدیگریاست.

کلمه خاطر به و نیست آن درک به قادر تنهایی به انسان که جایی

شکستقادربهپریدنبهاوجنیستوتمامیلذتهایشدرنهایتبهشکل

بیرحمانهایبایکاشتباهرازآمیزناتماممیماند.
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گوشدادنشان هم هنوز که بودند مسکنهایی بچگی دوران ترانههای

میتواندمایۀتسکینوآرامشباشدکهگوییمسافتزیادیراآمدهتا

کودکدرونمانرابیدارکند.مانندپیداکردنپدردرخیابانیشلوغکهچند

دقیقهقبلدستشرارهاکردهبودیم.

مرثیۀامروزمانبرایروزهایرویاییومعصومیتهایکودکانهاستکه

چقدرزودباوربودیموازدنیاجزچیزهایمحدودچیزینمیخواستیم.

کودکانهایکهروحمان،عالمیرادرخودجایمیداد.

عموزنجیرباف،

-بعله،

زنجیرمنوبافتی؟!

-بعله...

دستهایبههمگرهخوردهچندکودکدرکوچههایتنگیکهگنجایش

سادگیوبزرگیاینکودکانرانداشتودرستشدندایرهایکههیچ

ریاضیدانیقادربهمحاسبهقطرآننبود.

ودرآخرنواییکهمعنایآنراتابهامروزهیچکدامازآنکودکاِنبزرگ

شدهنفهمیدند.

کوچههادرگرمایتموزآهنگینمیشدندومردانوزنانیکهازکنار

اینکودکانبهراحتیمیگذشتندویکیازترسهایهمینکودکانبرهم

خوردنآندایرهبود.

باوداعازدورانکودکیوقصههایمادربزرگوآهنگهاوترانههایساده
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کهحتیامروزبابازخوانیوگوشدادنبهآن،حسنوستالژیکرادرمابه

وجودمیآوردوپانهادنبهدوراننوجوانیوروبهروشدنباحسیتازهتر،

دنیاییراتجربهمیکنیمکهباآنروزهامتفاوتاست.

ناتمامونبودوقتکافیو انرژیوصفناپذیرو شوروشعفییکباره،

و تلویزیون از سفید و سیاه خاطرات بینوسان؛ ثانیههای شدن سپری

ناتمامنبودندو انرژی این برنامههایکودکوآهنگهاییکهجوابگوی

بهناچاررویآوردنبهموزیککارتونهایخارجیکهبعدازچندینسال

معطلماندندرگمرکصداوسیمابرایگرفتنمجوزواردمنازلشده

و...،موزیکهایی ازکنتاروهاندا،ریچاردکالیدرمن بودند؛موزیکهایی

تأثیرگذارکهخالقانیتکرارناشدنیازسراسرجهانداشتندهمهوهمه

ارمغاندورانکودکیبودند.

نوجوانوقت برای ترانههادرعصربیآهنگیوبیسازی و ترنمها این

تاریخ من نسل برای که موزیکهایی میآوردند؛ پدید را خاص حسی

انقضایثبتنشدهدارد.

موزیکهاییکههرروزبخشزیادیازنتهایشراازدستمیدهدوبه

حرکتشتابندهایبهسویفراموششدندارد.

آیاایننسلمابودکهازاینآهنگهارابسانبتیشایستهپرستش

ساختهبودیااینموزیکسازانبودندکهحسیانرژیبخشرادرماپدید

میآوردند؛یابهگونهای،نبودمدیریترسانهایخوب،باعثشدکهاین

موزیکهاازمرزهایدیگریروانهبازاررسانهشوند.
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شایداگرتاریخمسیردیگریراطیمیکرد،هیچگاهوهیچوقتاین

آهنگهادرذهنسادۀایننوجوانانجاینمیگرفتوموزیکهایدیگری

باسلیقهوسبکوسیاقوسازمختلفیروانۀذهنبازنشدۀآنانمیشد.
موزیکساز نبود زمان در نتیجهمیرسیم این به اوصاف این با پس
درداخلکشوربههردلیلیودرهرزمانی،سبکوسازهایدیگراز
نقاطاینکرۀخاکیواردشدهوذهنتازهشکلگرفتۀیکنوجوانرابه
تسخیردرمیآوردوچراییخوبوبدآنبهعهدهخودخوانندهمیباشد.

موزیکهایبیکالمازآهنگسازانژاپنیکهکارتونهایشانتلویزیونمارا

تسخیرکردهبودوژانمیشلژارافسانهایدربرنامههایورزشی.

زمانیکهفوتبالتنهارشتهورزشیتلویزیونبودوآهنگبیکالمژانژار

قبلازشروعبرنامهجذابیتتماشایاینمسابقهپرطرفدارراچندصدبرابر

میکرد.نتهاییکهاسترسقبلازبازیرابهنقطهاوجمیرساندوحتی

سادهترینبازیهارابهفینالیجذابتبدیلمیکرد.

موزیکهاییکهگلولۀآتشیمیشدبهدلهوادارانتیمبازندهیاشورو

شعفبرایتماشاگرانتیمپیروزیاخاطرهایزیبامیشدندازیکبازییا

بازیکنکهگوییاینآهنگبرایآنساختهشدهاست.

موزیکیکهگویاقرارنیستبهبایگانیصداوسیمارفتهوفراموششود.

چهچیزدراینآهنگهاونتهاقراردارندکهنمیخواهندهیچگاهاز

ذهنآدمیفراموششوند.

هربارگوشدادنبهاینموزیکهایادآوردههاخاطرهاست.خاطراتیکه
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بعدازگذشتسالیانسالچیزیجزچندثانیهلبخندیاچندقطرهاشک

برایانسانباقینمیگذارند.

جامعهماهرروزدرحالفرارازگذشته،پاککردنخاطراتوپرحجم

کردنکتابتاریخاست.مردمانیکهازآشتیباگذشتههاوخاطراتخود

ناتوانندویادآوریآنرانوعیعقبماندگیمیدانند.

دامان به دست باید ناشناخته بیماری این درمان برای هم باز شاید

موزیکسازانونتهاوسازهاشد.

تابازهمباساختنواییزمانگذشتهرابهحالتبدیلکنند.

تابازهمخانهومحلهوکوچهپرشودازترانهوآهنگ.

آغوشهاپرشودازنتهاوسازها.

ترانههاپرشودازمقدسترینلحظاتزندگی.

یکموزیکسادهبرایکودکیاپرازهیجانبراینوجوانکهبیشاز

اندازهعمیقباشدوهیچگاهبهصفحهتاریخنرود.

یکیازآرزوهاوترسهایوالدینبهسنجوانیرسیدنفرزندانشاناست.

همانکودکانکوچهوخیابانکهگوییانگارهمیندیروزدرآنکوچه

باریکودلگیردستانیکدیگرراگرفتهبودندوباهمچهمنظمترانههای

کودکیرازمزمهمیکردند.آری،حالمغزآنکودکانتاحدودیبهتکامل

رسیدهوقدرتتعقلپیداکردهونسلسومزندگانیخودراشروعکردهاند.

جوانانیکههیچکدامشاننمیداننددرآیندهقراراستبخشزیادیاز

نشانههاوسمبلهاوقهرماناندورانخودراازدستبدهند.
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وخیلیزودبهسمتبیحافظگیوزوالعقلپیشبروند.

جوانانیکهقراراستوارددورهایشوندکهبیخیالگذشتهشوندودیگر

خبریازدستنوازشاطرافیانبهسرشاننیست.

جوانیکهخبرنداردممکناستیکترانهوآهنگقلباوراتسخیرکرده

وعقلاورادچارآلزایمرکند.

حالهرکدامازآننوجوانانکهاکنونبهسنجوانیرسیدهاند،میخواهند

برایخودراهیراانتخابکنندوهرکدامبرایخودقهرمانیدارند.

غافلازاینکهدرمیانۀراهدزدانفرهنگیراهآنانرابستهاند.

بهنوعیباگذرزمان،حالوقتشکوفاییدوبارهموزیکشده،دیگروقت

آنرسیدهتااینجوانانخودآستینباالزدهودستبهکارشوند.

شروعبهساختترانهوآهنگکنند.

امادراینراهدودستگیحاکمبرموزیکسازانکمیراهرابرایاینان

دشوارکردهاست.

ازشروعیدوبارهخواهیمگفت:

شروعدوبارۀموسیقی

جواناندهۀسیوچهلبرایمغزهایبستهدنبالشاهکلیدگشتندیا

بهتعبیریدیگر،سنگیبزرگبهاندازۀیککوهبرداشتندوبهدنبالحل

معماها،قلمبهدستگرفتند.

قلمیکهبهجرأتمیتوانگفتجوهرآنازخونخودشانپرشدهبود.

وحالزمانآنرسیدهبودکهتاریخازلحظهبازماند،ثانیههاازحرکت



موزیک ساز ۱۶

بایستندوسرنوشتطوردیگریرقمبخورد.

یکیمینوشت،

آنیکیمینواخت،

نفربعدمیخواند،

چهریتمهماهنگیبهوجودمیآمددرعصریکهتکنولوژیاستعداد

سازندهبودوبس.

موزیکهاییبرایشنیدن،بوییدن،دیدنودلسپردنوجاودانهشدن.

موضوعترانههاکاماًلجدیبودوهمراهباسیاست،فرهنگمردموعشق

ترانهسرایانزخمخوردهازروزگاروسانسورکهعمریکوتاهدراینراه

درکشورخودداشتند.اماهمینبرهۀکوتاهبرایاینانکافیبودتاهریک

شروعکنندهدورانموسیقینوینایرانباشند.

یک برایخلق نفره همکاریچند استعدادیشگرف، فوالدی، ارادهای

موزیک.موزیکیکهقراراستپلهبهپلهراهراطیکندوبعدهادرجهان

خودنماییکند.

ترانهسرایانشروعکنندهبودند،

مینوشتندازعشق،ازآغوشوبههمرسیدنبراینسلیکهمعشوقههایشان

رامیپرستیدندوبازاویهایمتفاوتنسبتبهامروزبهزندگینگاهمیکردند.

هیچچیزوهیچکسنمیتوانستبیتهایآنانراتحتکنترلواختیار

قراردهدوهمینسماجتولجبازیآنانبودکهباعثخلقبویگندمو

بویعیدیشد.
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آهنگهاییسرشارازانرژیوموزیکسازانیکهپابهپایهمبااعتمادبهنفس،

ترانههاوآهنگهاراازچهرهکودکانوجوانانوسالخوردگان،شکستخوردهها

یاقهرمانانماراتنزندگی،ازخیابانهاوکوچهها،اززیباییوزشتیها،از

سیاستهاییکههرروزبهروزمیشدندانتخابمیکردند.

درمدتزمانیکوتاه،هرساعتبهتعدادطرفداراناظافهمیشدولذت

گوشدادنبهسمفونیآناندراتاقهایکوچکخانههادوصدچندان

میشد.قدمبهقدمجلورفتنوترانهگفتنازرویاهاوآرزوهایتباهشده،

ازجوانان،جوانانیکهقراراستچندسالبعداینترانههاوموزیکهارابا

مارشجبههعوضکنند.موزیکسازانیکهترانهوآهنگوتنظیمآنانقرار

بودترسهایمردمرانابودکند.

وقتیکهدراستودیوهایتازهمدرنشدهآنزمانورودپیدامیکردی،در

چهرهموزیکسازانچیزیجزخستگیوبیخوابیدیدهنمیشد.خستگی

بعدازیککارپرزحمتبهدلیلنبودامکاناتوارائهآهنگبهمردمانیبا

فکربسته.

موزیکسازانیکهمیدانستندارائهموزیکآناندهههامسیرخودرابدون

هیچمیانبریطیخواهدکردوجاودانهخواهدشد.

ازهمهمهمتر،ذهنهایغمگینوآراموبستهرامتوجههمهچیز و

خواهدکرد.اماهمیشهدرکارهنرترسیغیرارادیبرایموزیکسازوجود

داشتوآنهمدیدسیاستبهکاراوستکهنکندممکناستنیمرخ

تاریککاررادرنظربگیردوبادستورینابهجاوبدونمنطقالزمهقسمت
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عمیقوجاندارکاررانشانهرفتهوتبدیلبهکاریزبانبستهکند؛که

همیشهاینامردرتمامیدورانهاکاررانشانهرفتهاست.

دستوراتیکهبعدازآن،سردردهاوبیخوابیهارابهموزیکسازتحمیل

میکرد.سردشدنهایبیموردموزیکسازانازانجامکارجدیدودرمقابل

فشارهوادارانبرایارائهکارنو.

کاریازجنساحساسبرایاحساسیشدن

را نت و قلم مسیر سیاستکاران اما بود، حرکت در سرعت به زمان

عوضمیکردندواینمیتوانستضربهایمهلکبهبدنۀموسیقیباشد.

ضربهای با تا میکشیدند را تازه موزیک یک انتظار که سانسورهایی

ناجوانمردانهقلبآنرامورداصابتقراردهند.

اماقلمسیاسیکارانکهجوهرآنباتهدیدباروتپرشدهبوددرمقابل

موزیکسازانیکهعشقبهکارشانحتیتالحظهشلیکدرجوخهاعدام

میایستادندناکارآمدبود.

در که نمیدانستند موزیکسازان و بود گذر در سرعت به لحظهها

مدتزمانیکوتاهاتفاقیعظیموغیرمنتظرهدرکشوررخخواهدداد؛که

بهطورکلیمسیرموزیک و وامیدارد بهتعجب را تمامسیاسیکاران

را خواننده انتظار که ارکستر صندلیهای میدهد. قرار تحتالشعاع را

میکشیدندتابااجرایآهنگبهانفجارخبریتبدیلشوند؛وعاشقانههای

زندگیخودشانرااززبانخوانندگانبشوند.رابطهعجیبومنحصربهفرد

مردمباخوانندگانمحبوبخودشان،خوانندههاییکهیکیبامدلمو،


