ایلیا فراهانی

صدای مردم عادی :بروس اسپرینگستین

)بخش سوم(

از خاکســـﱰ راک و فولـ ِ
ــک دهـــههای شصـــت و هفتـــاد گـــرایش اجت عـــی جدیـــدی از موســـیقی عامهپســـند
) (popular musicغیرتجاری ﴎبرآورد .دهــهی هفتــاد بــا تغییــر وســیع در عرصــهی هـ و سیاســت ــام شــد.
شکست جنبشهای اجت عی دههی شصت گرایش اجت عــی موســیقی عامهپســند را تــا حــدی بــه حاشــیه رانــد
)نک» .در جستوجوی اصالت«( .ه تجاریشده نهفقط موسیقی را به زایدهی ﴎگرمکننــده و ُمســکن سیســتم
تبدیل کرد بلکه حتا سیاست را هم بهعنوان کاﻻیی ه ی در بازار عرضه میکــرد .اکنــون دیگــر نــهتنها منــاظرات
انتخاباتی بدل به شوی تلویزیونی میگردند بلکه حتا ه پیشهها هم رئیسجمهور میشوند !١با رشــد تکنولــوژی
در این عرصه ،اکنون تلویزیون )و از سال  ۱۹۸۱بــهخصــوص امتــیوی  (MTVنقــش اصــلی را در تبلیغــات بـرای
موسیقی بازی میکرد و موزیسینها حاﻻ باید بــار تهیــهی موزیــکویــدیو را هــم بــه دوش مــیکشــیدند و از آن
مهمتر ساختار آهنگ را هم )مثﻼ بهجای جوکباکس یا صــفحهی گرامــافون( بــا نیازهــای موزیــکویــدیو منطبــق
میکردند .این البته به این معنا نیست که پیش از این ویدیو برای آهنگها تولید یشد ولی این جریــان جدیــد
به کمک گسﱰش تلویزیون کامﻼ تولید ویدیو را به سطحی دیگر میبُرد .٢از اینجا به بعد موزیســینهــای تجــاری
بیش از هرچیز نقش سلﱪیتیهای تلویزیونی را بازی میکنند .روندی که با ورود ریالیتی تیوی ) (Reality tvدر
میانهی دههی نود ﴎعتی غیرقابل تصور میگیرد .از طرف دیگر با رونق نسبی اقتصاد امریکا از میانــهی دهــهی
هشتاد و افزایش نسبی توان خری ِد بخشهای وسیعتری از جمعیت ،بــازار مﴫــف بزرگــی )بــهخصــوص داخلــی(
برای صنعت ﴎگرمی ) (Entertainment Industryفراهم آمد .وجود این بازار وسیع )بهویژه میــان بخــشهــای
فقیرتر جمعیت( درعینحال امکان سودآوری باﻻیی را برای آثــار موزیســینهــای بــا گـرایش اجت عــی کــه گــروه
هدفشان بخشهای محرومتر جامعه بود فراهم کرد .بهاینترتیب این امکان سودآوری باﻻ باعــث ﴎمایــهگــذاری
وسیع در این بخش شد .اکنون دیگر صاحبان ﴎمایه در صنعت ﴎگرمی آثار این موزیسینهــا را چنــان ســودآور
مییافتند که نهتنها به حذف ایدئولوژیک آنها یاندیشیدند بلکه دستکم به دﻻیل اقتصادی ح یت شــان هــم
میکردند.
در سطح فرم ،در درجهی اول و از میانهی دههی هفتاد ،موســیقی دیســکو ) ،(Disco musicبــهخصــوص بــا
تغییــر شــکل ســول ) ،(Soulآر انــد بــی ) ،(R&Bو فانــک ) ،(Funkبــدل بــه فــرم اصــلی در ژانــر اکنــون دیگــر
غالبشدهی پاپ )Pop Music؛ با موسیقی عامهپسند اشتباه نشود( میشــود .راک انــد رول و بلــوز نخســت بــه
 .١رونالد ریگان سالها پیش از ریاستجمهوری در هالیوود ه پیشه بود.
 .٢یکی از نخستین موزیــکویــدیوهای راک در شــکل امــروزیاش  (۱۹۸۵) Money for Nothingدایــر اســﱰیتز )(Dire Straits
بود .محصول نهایی چنان از نظر بﴫی نوآورانه و خیرهکننده بود که برای سالها محتوای بحثبرانگیز و هوموفوبیک آهنــگ
را از چشم بسیاری دور کرد.
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حاشیه میروند و سﭙس در میانهی دههی هشتاد نخست در قالب روایــتهــای از نظــر اجت عــی کــمخطرتــر و
احت ﻻ ســفیدتر )بـرای مثـال اســتیوی ری وان  (Stevie Ray Vaughanو ســﭙس در روایــتهــای تجــاریشــده و
سطحی )برای مثال گری مور  (Gary Mooreبازمیگردند .این طبعا به حذف کامل گـرایش اجت عــی نینجامیــد.
تﻼشهای مستمر تهیهکنندگان رادیکــال )امثــال جــان همونــد  John Hammondیــا جــان لنــداو (Jon Landau
در جهت کشﻒ استعدادهای جدید برای بازگرداندن این گرایش به صحنه ،در کنــار ﴐورتهــای بــازار ،زمینــه را
برای ﴎبرآوردن گرایش جدیدی که در باﻻ به آن اشاره شد فراهم کرد .گرایش جدید اما بیش از هــر چیــز دیگــر
این را ثابت کرد که این موزیسینها ،بهخصوص آنهــا کــه از طبقــهی زحمــتکش مــیآینــد ،بـرای ورود بــه دنیــای
بیرحم ﴎگرمی باید از هر نظر »بهﱰین« باشند ٣آنﭽنــان کــه حــذف آنهــا بـرای دســتگاه )(the establishment
دستکم دلیل اقتصادی نداشته نباشد.
ایــن مقالــه بــه یکــی از شــاخﺺتــرین و موفــقتــرین ونــههــای ایــن گ ـرایش یعنــی بــروس اسﭙرینگســتین
) (Bruce Springsteenمیپردازد.
در سال  ۱۹۷۲جان هموند تهیهکنندهی رادیکال و خﻼق کلمبیا رکوردز ) (Columbia Recordsقـراردادی بــا
کشﻒ جدیدش )جدیدترین گزینهاش برای پروژهی »دیلن جدید («٤یعنی بروس اسﭙرینگستین امﻀا کــرد .بــروس
جوانی بیستودو ساله ،کمتجربه و بسیار بلندپرواز بود که از نیوجرسی به امید تکـرار تجربــهی ورود دیلــن بــه
دهکدهی گرینیﭻ در نیویورک و نیز مﻼقاتش با گاتری ،با جیب خالی و یک گیتار قرضی بــه نیویــورک مــیآیــد و
مدیر برنامههایش را وادار میکند که با جان هموند ــاس بگیــرد .همونــد تاکیــد مــیکنــد کــه وقــت نــدارد .امــا
درنهایت با اکراه میپذیرد .بعد از اینکه اسﭙرینگستین چنــد آهنــگ بـرایش اجـرا مــیکنــد همونــد از صــداقت و
اصالت ترانهها شگفتزده میشود و با او قرارداد میبندد .اسﭙرینگستین گرچــه هرگــز طنــازی دیلــن را نداشــت
)هنوز هم ندارد( اما بهروشنی و از بسیاری جهات حتا مورد مناسبتری از خود دیلن برای پروژهی ه ِ مردمــیِ
دموکر ِ
اتیک هموند بود .دو آلبوم در سال  ۱۹۷۳منتﴩ میشوند Greetings from Asbury Park, N.J. :و The
 .٣این البته بههیﭻوجه محدود به عرصهی موسیقی عامهپسند نبوده و نیست .ﴎگذشت روزن بــار ) (Roseanne Barrکمــدین
میانسال کارگر برای ورود به عرصهی همزمان بهشدت مردانه و خردهبورژوای کمدی )چــه اســتندآپ و چــه ســیت ــ کــام sit-
 (comیا الن مــور ) ،(Alan Mooreجــوان آنارشیســت بریتانیــایی ضــدتاچر کــه در یــک گتــوی کــارگری ) The Boroughsدر
 (Northamptonو در یک خانوادهی کارگری بزرگ شده بود ،برای ورود به عرصهی بهشدت ناسیونالیستی امریکــایی و البتــه
عمیقا محافظهکار کامیک اســﱰیﭗ ) (comic stripمثــالهــای مهــم دیگــر ایــن نــابرابری هســتند .هــردوی اینهــا )روزن بــار و
الن مور( نهتنها با تﻼش بیوقفه و طبق همین قانون »بهﱰین« بودن خــود را بــه دســتگاه ) (the establishmentمدیومشــان
تحمیل کردند بلکه با تواناییهای منحﴫبهفردشان حتا گرامر این مدیومهــا را بـرای همیشــه تغییــر دادنــد )بـرای مثــال نــک.
سیت ـ کام کارگری روزن ) ۱۹۹۷-۱۹۸۸ (Roseanneکه نخستین سیت ـ کام تاریﺦ است که به زندگی یک خــانوادهی کــارگری
میپردازد؛ یــا کمیــکهــای اســتثنایی مــور ،وی مثــل ونــدتا )بــه ایتالیــایی :انتقــام( ۱۹۸۹-۱۹۸۸ ،V for Vendetta؛ و واچ ِمـن
) Watchmenیا نگهبانها(  ،۱۹۸۷-۱۹۸۶که از این دومی که یکی از انتقــادیتــرین و رادیکــالتــرین کمیــکهــای تــاریﺦ هــم
هست ،بهعنوان بهﱰین کمیک تاریﺦ یاد میشود( .همهی اینها البتــه بــا فــروش بســیار بــاﻻ و توجــه ویــژهی عمــوم مخاطبــان
همراه بود.
 .٤اسﭙرینگستین در مصاحبهیی بهطعنه میگوید» :دیلنِ قدیمی هنوز سی سالش نشده بود معلوم نبود چرا آنهــا اینقــدر دنبــال
یک دیلن جدید کوفتی بودند«.
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 .Wild, the Innocent & the E Street Shuffleبرای هردو اسﭙرینگستین گروهی از بﭽهمحلهایش )از جملــه
کﻼرنس »بیگ من« کلمونز ) (Clarence “Big Man” Clemonsساکسیفون ،دنی فـدریﭽی )(Danny Federici
پیــانو ،و وینــی »مــد داگ« لــوپز ) (Vini ”Mad Dog” Lopezدرامــز( را جمــع مــیکنــد و ای اســﱰیت بنــد
) (E Street Bandرا تشکیل میدهد .اعﻀای گــروه )بــهاضــافهی نوازنــدهی گیتــار ریــتم و نزدیــکتــرین دوســت
بروس ،استیو ون زنت ) (Steve Van Zandtمشهور به لیتل استیون ) (Little Stevenکــه بعــدها فعالیــتهــایی
برضد آپارتاید هم داشت (٥ه نها هستند که از ســال  ۱۹۶۹بــا هــم ایــن طــرف و آن طــرف ســاز مــیزدنــد .در
همهی این چند سال همهی آنها بهجز بروس کار یدی میکردند تا خرجشان را دربیاورند .ون زنت کار ســاخت ن
مــیکــرد و لــوپز در بنــدر مشــغول بــود .ون زنــت در جــایی تاکیــد مــیکنــد کــه »مــا از ﴎ هــوش و اســتعداد
منحﴫبهفردمان که به این راه نیفتادیم .ما بﭽههای آخر صﻒ بودیم .جلوییها همه دکﱰ و مهندس و فﻼنکاره
شدند ،این یکی به ما رسید« )رمنیک  .(۸ ،۲۰۱۲اما بروس مطمﱧ بود که کار موسیقیشان میگیرد .و قرارداد بــا
کلمبیا برای او عملی شدن این رویا بود .اما هموند از نتیجهی کار راضــی نیســت و از آن بــدتر فــروش آلبــومهــا
ناامیدکننده است.
با شکست پروژهی آلبومها و چنــد کنﴪــت نــاموفق ،اسﭙرینگســتینِ ﴎخــورده بــه اجـرا در کافــههــا و بارهــا
بازمیگردد .در این میان اما یک منتقد جوان راک کــه نــامش بــا مجلــهی روﻟﯿﻨــﮓ اﺳــﺘﻮن ) (Rolling Stoneگــره
خورده ،یعنی جان لنداو ،اسﭙرینگستین را کشﻒ میکند .لنداو ه ن منتقــدی اســت کــه بــا نقــد کوبنــدهاش بــه
اریک کلﭙتون ) (Eric Claptonو کریم ) ،(Creamدر اولین شـ رهی روﻟﯿﻨــﮓ اﺳــﺘﻮن ،راه کلﭙتــون ،جــک بــروس
) ،(Jack Bruceو جینجر بیکر ) (Ginger Bakerرا از هم جدا مــیکنــد )لنــداو  .(۱۹۶۷لنــداو )در هفتــهنامــهی
 (The Real Paperنقدی بسیار مثبت از آلبوم دوم اسﭙرینگستین مینویسد و بهخصوص از ترانههــا و خواننــده
تعریﻒ و تاکید میکند که اشکال کار در تولید کمدقت است .مقالهی بعدی لنــداو در  The Real Paperکــه بــه
کنﴪــت اسﭙرینگســتین بــهعنــوان اج ـرای کمکــی ) (opening actدر کنﴪــت بــانی ریــت ) (Bonnie Raittدر
 Harvard Square Theaterمیپرداخت داستان را عوض میکند .او نوشت» :پــنﺞشــنبهی پــیش ...مــن آینــدهی
راک اند رول را دیدم و نــام او بــروس اسﭙرینگســتین اســت« )رمنیــک  .(۱۷ ،۲۰۱۲لنــداو بــه ﴎاغ اسﭙرینگســتین
مــــیرود .بــــا او دوســــت مــــیشــــود .و کمــــک مــــیکنــــد تــــا آلبــــومهــــای بعــــدیاش ) Born to Runو
 (Darkness on the Edge of Townرا با کیفیتی بهﱰ عرضه کنــد .اکنــون دیگــر لنــداو بخشــی از تــاریﺦ بــروس
اسﭙرینگستین و ای اسﱰیت بند است.
نتیجهی کار ،هم از نظر تجاری و هم از نظر کیفــی ،خیــرهکننــده اســت .اسﭙرینگســتین حــاﻻ دیگــر ســتارهی
راک اند رول است و کنﴪتهایش آنقدر پرطرفدارند که استادیومها را پر کنند .امــا بـرای لنــدا ِو رادیکــال هنــوز
باید روی محتوای آهنگها کار بیشﱰی شود .بروس در محلهیی کارگری و فقیرنشین بــزرگ شــده اســت .پــدرش،
 .٥ون زنت در اواخر دههی هشتاد موزیسینهای موسیقی عامهپسند را به تحریم ه ی رژیم آپارتایــد افریقــای جنــوبی دعــوت
کرد که بسیاری احت ﻻ بهجز پــل ســایمون ) (Paul Simonو کــویین ) (Queenبــه او پیوســتند و Artists United Against
 Apartheidرا تشکیل دادند .او چند آهنگ هم برای این کمﭙین ساخت .از جمله سان سیتی ) .(Sun Cityاو همﭽنین آلبــوم
 (۱۹۸۳) Voice of Americaرا هم علیه ریگان منتﴩ کرد.
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داگ اسﭙرینسگتین ) ،(Doug Springsteenکارگر است ،رانندهی اتوبوس ،و درگیر با دورههــای بیکــاری متعــدد.
الکلی و خشن هم هست )کارلین  .(۱۷ ،۲۰۱۳راک اند رول برای بروس بیشﱰ یک پناهگاه بــود .یــک راه فـرار از
آن فقــر و روابــط سلســلهمراتبــی خــانوادگی .چیــزی شــبیه آنﭽــه جوانــان دهــهی ) ۵۰عﴫ ـ الــویس پریســلی
) ،(Elvis Presleyجــری لــی لــوییز ) ،(Jerry Lee Lewisو چــاک بــری ) (Chuck Berryو پــیش از تهــاجم راک
بریتانیایی ) (British Invationبه امریکا( از راک اند رول میفهمیدند .آهنگهای این دو آلبــوم گرچــه همـهی
اینها را بهخوبی نشان میدهد و از زندگی هرروزه و ناسازگار او و رفقایش میگویــد ،و بــهخصــوص کــه از نظــر
آهنگسازی هم بیشﱰ مت یل به راک کﻼسیک و فولک دهههای پنجاه و شصت هستند ،اما عمیقتر ــیشــوند
)بهخصوص نک) (Born to Run .مارکوزی  .(۱۲۴ ،۲۰۰۵لنداو فکر میکنــد بــروس مــیتوانــد زنــدگی هــرروزهی
همطبقهییهایش را هم بهخوبی تصویر کند .و به عبارت دیگر »صدای« آنها باشد.

نقش لنداو از اینجا به بعد دیگر فقط تهیهکننده یا مدیر برنامه نیســت .او راهــن ی ) (mentorبــروس هــم
هست .به او کتاب میدهد .از تاریﺦ ،سیاست ،نابرابری و مبارزه با او حرف میزند .او را با ادبیات )اســتاینبــک
 (Steinbeckو سین )جان فورد  (John Fordآشنا میکند .از طبقه و احساس تعلق به اجت ع )،(community
ایدئولوژی و فرهنگ غالب به او میگوید .و تاکید میکند کــه نقــش موزیســین ،بــیش از هرچیــز ،ﴎگــرم کــردن
مخاطبش است .لنداو میداند که بروس یک بستهی کامل است .هم آهنــگســاز خــوبی اســت کــه تــاریﺦ راک و
ژانرهایش را میشناسد ،هم خوانندهیی استثنایی است که لحن ) (phrasingبلد است و میتواند اصــل حــرف را
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به مخاطب انتقال دهد ،هم گیتار ریتم را بسیار خوب مینوازد ،هم یکی از بهﱰین نوازندههای هارمونیکا ســت،
هم خیلی خوب اجرا ) (performمیکند آنقدر که بتوان گفت یکی از بهﱰین اجراکنندگان راک است ،و از همــه
مهــمتــر ترانــهﴎایــی اســت کــه قصــه گفـ بلــد اســت )البتــه در فــرم ترانــه بیشــﱰ تحــتتــاثیر روی اوربیســون
) (Roy Orbisonاست تا هنک ویلیامز ) (Hank Williamsیا دیلن( .برای لنداو بروس میتواند پلی باشــد بــین
موسیقی پرطرفدار و موسیقی از نظر اجت عی آگاه.
در آلبوم بعدی  The Riverدر  ۱۹۸۰و در اوج رکود اقتصادی پایان دههی هفتاد ،اسﭙرینگســتین بــه همــین
مسایل پاسﺦ میدهد .آهنگهای این آلبوم به زندگی ،خانواده و ازدواج جوانان طبقهی کارگر میپردازند .زندگی
آنها که صدایشان در رسانههای تجاری شنیده یشود .آنها که عاشــق مــیشــوند امــا فقــر و بیکــاری ــیگــذارد
عشقشان ُر ِ
مانس فیلمهای رمانتیک هالیوودی یا آهنگهای پاپ تجاری را داشــته باشــد .آهنــگ  The Riverکــه
اسﭙرینگستین آن را براساس زندگی خواهر و شوهرخواهرش نوشته به زندگی بیروح زوج جوانی مــیپــردازد کــه
یک حاملگی ناخواسته آنها را به ازدواجی اجباری میکشاند .ازدواجی که هیﭻ شباهتی به تصویری که بورژواهــا
و خردهبورژواها از ازدواج میسازند ندارد:
بعدش مری حامله شد
فقط همین یه جمله رو توی نامهاش نوشت
و من واسه تولد نوزده سالگیم یه کارت عﻀویت اتحادیه و یه کت دامادی گرفتم
رفتیم محﴬ
و محﴬدار کارو یهﴎه کرد
نه لبخند روز عروسی ،نه سفرهی عقدی
نه گلی و نه لباس عروسی
و بدتر از این ،بیکاری و فق ِر حاصل از آن همین را هم برایشان جهنم میکند .اسﭙرینگستین تاکید میکند که
آن رویای امریکایی که قرار بود برای آنها رفاه و آزادی بیاورد نــه فقــط دود شــد و بــه هــوا رفــت بلکــه حتــا بــه
کابوس هم بدل شد.
دو سال بعد با آلبوم فولک نﱪاسکا ) (Nebraskaاسﭙرینگستین با گیتار آکوستیک و هارمونیکا به فﻼکتــی کــه
نﺌولیﱪالیسم ریگان به ارمغان آورده است میپردازد .بــه جمعیــت روزبــهروز گســﱰدهتــر وازدههــا ،طردشــدههــا،
بیکاران ،ساکنان گتوها و محلــههــای کــارگری و فقیــر ،بــیخا ــانهــا و بــدهکارها .بــه اینکــه ناامیــدی ،بیکــاری،
بیخا انی و بدهیهای کمرشکن به بانکها )»که هیﭻ آدم ﴍیفی از پسشان بر یآید«( طبیعی ست کــه آنهــا
را به دزدی ،ق ر و قتــل بکشــاند .مگــر راه دیگــری هــم مــیمانــد؟ )بـرای مثــال نــک .آهنــگهــای ،Johnny 99
 ،Atlantic Cityو .(Nebraska
لنداو اکنون راضی از نتیجهی کارش میداند که ارتش یکنفرهی بروس هنوز یک چیز کم دارد و آن توجه بــه
وظیفهی اصلی موسیقی عامهپسند یعنی ﴎگرم کردن مخاطب است .نتیجهی اﴏار لنــداو در ســال  ۱۹۸۴آلبــوم
 Born in the USAاست که بﻼفاصله تبدیل به یکی از پرفروشترینهای تاریﺦ میشود .اسﭙرینگستین اینجا هم
به از بین رف رویای امریکایی و نسل به نسل تکرار تجربهی فﻼکت برای طبقهی کارگر میپردازد ،به اینکه ایــن
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رویا دستکم رویای همهی مردم امریکا نیست .به جنگ میپردازد و بیهودگی کشته شدن هزاران جوان طبقهی
کارگر بـرای منــافع ﴎمایــهداران )نــک ،(Born in the USA .بــه رویــای جوانــان کــارگر بـرای ارتقــای طبقــاتی و
همخوابگی با زنان طبقات باﻻ )نک .(I’m on Fire .او به فرآیندهای ضد صنعتی شدن )(deindustrialization
و بیکاری وسیع ناشی از آن هم اشــاره دارد )نــک .(My Hometown .امــا هنــوز تــا  Dancing in the Darkرا
نساخته نتواسته است لنداو را راضی کند .بهﱰ نیست مردم برای رقصیدن هم به موزیک غیرتجاری گوش کنند؟
اما آنﭽه اکنون حتا از م ترانــههــا هــم مهــمتــر اســت ایــن اســت کــه اسﭙرینگســتین بــهخصــوص از طریــق
کنﴪتهایش توانسته اســت تجربــهیی جدیــد از بــودن در جمــع ) (communityرا بــه مخاطبــانش ارائــه کنــد.
مخاطبانی که او بهوضوح به آنها عشق میورزد .و تﻼش میکند که آنها هم مثل او این احساس مشــﱰک بــا هــم
بودن را در نهایتش تجربه کنند .کنﴪتهایش سه یا حتا چهار ساعت طول میکشند .و نحوهی اجرای او و دیگر
اعﻀای گروه طوری است که به باز ایی محیط کار میماند با ه ن سختی ،زحمت ،و جدیدت .و نتیجه ،انتقــال
حس درد مشﱰک به مخاطبانی است که بخش عمدهی زندگیشان را سخت کار کــردهانــد .موســیقی و اجـرای او
ستایش دراماتیک زندگی مردم زحمتکش با همهی خوشیها و سختیهایش است.
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از اینجا تا میانهی دههی نود اما اسﭙرینگستین افتی نسبی دارد .ای اسﱰیت بند را در اواخــر دهــهی هشــتاد
مرخﺺ میکند )اعﻀای گروه را اسﭙرینگســتین در اســتخدام دارد .بـرای همــین هــم او را »ریــیس« )(The Boss
لقب دادهاند( .آلبومهای این دوران )احت ﻻ بهجز  (Lucky Townبیشﱰ خنثی هستند .چندین آهنگ هم برای
فــیلم مــیســازد .بهــﱰین آهنــگ ایــن دوره آهنــگ  ۱۹۹۳ Streets of Philadelphiaاســت کــه بــرای فــیلم
 Philadelphiaساخته است که به رنﺞهای مبتﻼیان به  HIVمیپردازد و برایش اسکار هم گرفته است.
اما آشنایی بیشﱰش با تاریﺦ مردمی و مبارزات اجت عی در امریکا به کمک لنــداو در ســال  ۱۹۹۵بــه تهیــهی
یکی از بهــﱰین و اجت عــیتــرین آلبــومهــایش یعنــی  The Ghost of Tom Joadمــیانجامــد .آلبــومی فولــک،
بــهشــدت متــاثر از گــاتری و ســفرش بــا دیگــر کــارگران مهــاجر از اوکﻼه ـ بــه کالیفرنیــا پــس از طوفــان غبــار
) (Dust Bowlو نیــز دیلــن اوایــل دهــهی شصــت )نــک .در جســتوجــوی اصــالت( و بــیتوجــه بــه ﴐوریــات
آهنگسازی برای کنﴪتهای استادیومی ،که عمدتا با گیتار آکوستیک و هارمونیکا اجرا شده است .آهنــگهــای
آلبوم به مسایلی چون بیکاری ،ضد صنعتی شدن ،گلوبالیزاسیون ،کارگران مهاجر و بیگانههراســی مــیپــردازد ،بــه
اینکه فﻼکت این کارگران جهانی ست و دیگر فرقی یکند کجای جهان باشی تا از بیکاری ،فقــر و نــابرابری رنــﺞ
بکشی .در  Youngstownقصهی کارگران معدن سنگ آهن و صنایع فوﻻد شهر یانگســتاون در اوهــایو از اواخــر
سدهی نوزدهم تا اواخر دههی هفتاد و تعطیلی معدن و کارخانه و بیکاری کارگران را روایت میکنــد .کــارگرانی
که کارشان در دورههای مختلﻒ تهیهی فوﻻد و مه ت است برای جنگهای متعدد امریکــا از جنــگ داخلــی تــا
جنگ های جهانی و جنگ در ویتنام و کره .اینکه نه فقط باید در کارخانه و معدن جان بکنند تا ﴎمایهداران در
جنگ پیروز شوند بلکه باید جوانهاشان را هم بهعنــوان ﴎبــاز بــه جنــگ بفرســتند .و تــازه آخــرﴎ بــا تعطیلــی
کارخانه و معدن به بیکاری و فقر تن دهند .در  The Ghost of Tom Joadکــه بــهوضــوح یــادآور آهنــگهــای
 Tom Joadو  Deporteeگاتری است ،بهتکرار ماجرای مهــاجرت کــارگران از اوکﻼهـ بــه کالیفرنیــا ایــن بــار در
دههی نود میپردازد؛ به اینکه تنها چیزی که در دوران »نظم نوین جهــانی« فــرق کــرده ایــن اســت کــه ایــنبــار
کارگران از کشورهای جهان سوم میآیند و اینکه آنﭽه کم داریم تام جودی دیگر است که مبارزه را رهﱪی کند.
پس از جمع کردن دوبارهی ای اسﱰیت بند در حوالی سال  ۲۰۰۰و سﭙس با حمله به برجهای دوقلــوی مرکــز
تجــارت جهــانی در یــازده ســﭙتامﱪ ،اسﭙرینگســتین در ســال  ۲۰۰۲یکــی از ضــعیﻒتــرین و وطــنپرســتانهتــرین
آلبومهایش ) (The Risingرا منتﴩ میکند .آلبوم بیش از هرچیز انعکاس احساسات ناسیونالیستی مردم کوچــه
و خیابـــان پـــس از حمـــﻼت یـــازده ســـﭙتامﱪ اســـت و وجـــه عمیـــقتـــری نـــدارد و حتـــا ســـایهیی هـــم از
 The Ghost of Tom Joadدر آن نیست .در  ۲۰۰۶اما بار دیگر به فولک بازمیگردد .اینبار با بازسازی روایــت
پیت سیگر از قطعــات فولــک و نیــز موســیقی مــذهبی ســیاهان ) (spiritualبــا ارکســﱰ بــزرگ کــه از نظــر اجـرا
دستکم خیرهکننده است ).(We Shall Overcome: The Seeger Sessions
با رکود بزرگ ) (The Great Recessionدر  ۲۰۰۸اسﭙرینگستین بار دیگر به روزهای خوبش بــازمیگــردد .بــا
چهـــار آلبـــومی کـــه از ســـال  ۲۰۰۹تـــا ســـال  ۲۰۱۴منتﴩـــ کـــرد یعنـــی ،(۲۰۰۹) Working On A Dream
 ،(۲۰۱۲) Wrecking Ball ،(۲۰۱۰) The Promiseو  (۲۰۱۴) High Hopesاو داستان بدهیهای طبقهی کارگر
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به بانکها ،وامهای مســکن درجــهدو ) (sub-prime mortgageکــه بانــکهــا بعــد از رکــود بــزرگ براســاس آن
نهفقط وامگیرندگان را وادار به پرداخت قسطهای بعﻀا مادامالعمر کردند که خانههاشان را هم از آنها گرفتنــد،
بیکاری و شهرهای ورشکسته و مﱰوک ،برنامههای ریاضتی و حذف حداقل کمکهای بخش عمومی در درمــان و
آموزش و پولی شدن همهچیز حتــا عشــق را روایــت مــیکنــد )نــک،Working On A Dream ،Outlaw Pete .
Down In The ،Wrecking Ball ،Death To My Hometown ،Easy Money ،The Brokenhearted
.(High Hopes ،Frankie Fell In Love ،Hole
بروس اسﭙرینگستین در طول بیش از چهل سال فعالیتش راک و فولک را از نابودی و اضمحﻼل در )شبه(ه
تجاری نجات داد .او در عین اینکه تﻼش کرد »صدای مردم عــادی« باشــد توانســت ایــن صــدا را بــه گــوش انبــوه
مخاطبان برساند و حتا استادیومها را هم برای کنﴪتهای بعﻀا حتا چهارساعتهاش پــر کنــد .کنﴪــتهــایی کــه
مخاطبانش از شدت خوشی ،به گفتهی او ،باید در حالی آنها را ترک کنند که »دســتهاشــان درد کنــد ،پاهاشــان
درد کند ،کمرشان درد کند ،صداشان درنیاید ،و اندامهای جنسیشان تحریک شده باشــد« )رمنیــک  .(۴ ،۲۰۱۲او
همواره تﻼش کرده است اینــدهی اجت عــی ) (communityباشــد کــه از آن آمــده اســت .و احســاس بــودن در
اجت ع را به مخاطبش هم منتقل کند .از شهرت و نفوذش برای روشن نگه داشـ چـراغ موســیقی فولــک و نیــز
ح یت از موزیسینهای رادیکال دیگر که مهجور ماندهاند هم کمک گرفته اســت .آخــرین ونــهاش تــام مورلــو
) (Tom Morelloنوازندهی بینظیر گیتار الکﱰیک و فولک ،فعــال اتحادیــهیــی ،چــﭗگـرا و عﻀــو پیشــین گــروه
رپمتال و بهشدت ضددستگاهی  Rage Against the Machineاســت کــه از ســال  ۲۰۰۸بــه عنــوان نوازنــدهی
سولو و همخوان به گروه پیوسته اســت )نــک .اجـرای اســتثناییِ راک از  The Ghost of Tom Joadدر .٦(۲۰۰۹
٧
مورلو هم مانند اسﭙرینگستین آنقدر موزیسین قدری است که حتا با اینکــه همــواره در حــال آژیتاســیون اســت
کسی نتواند نادیدهاش بگیرد یا حذف اش کند .اسﭙرینگستین را بهحق »صدای زحمتکشان امریکــا« خوانــدهانــد.
بااینهمه او هرگز نتوانسته است از زیر سایهی تناقﻀی که در ام طول کارش با او بوده است )اینکه آنها که او
داستانشان را در آهنگهایش روایت میکند ﴐورتا آنها نیستند که به کنﴪتهایش میآیند( بیرون آیــد .٨درک
او از زندگی طبقهی کارگر ،درست برعکس دیلن و تا حدی گاتری ،بیشﱰ از هرچیــز غریــزی اســت و ارتبــاطی بــا
هیﭻ جنبش اجت عی ندارد .همین خﻼء یک جنبش اجت عی نیرومند است که باعث عدم انسجام در مواضــعش
و لغزشهایی از نوع موضعگیریاش در برابر حمﻼت یازده سﭙتامﱪ و آلبوم  The Risingمــیشــود .ســتایش او از
زندگی زحمتکشان اگرچه ارزشمند امــا دولبــه اســت .و در عــین اینکــه مــیتوانــد بســیار مﱰقــی باشــد مــیتوانــد
ه نطور که تجربهی  The Risingنشان داد بیانگر احساسات پیشپاافتاده و حتا ناسیونالیستی آنها هم باشــد.
 .٦خود مورلو هم بعدتر حامی گروه چﭗگرای دونفره و جوان ِد لست اینﱰنشنالی ) (The Last Internationaleشد.
 .٧فقط یک ونهاش شعار »بیخا انها را مسلح کنید« است که روی گیتارش نوشته است.
 .٨نک .مستند »اسﭙرینگستین و من« ) ۲۰۱۳ (Springsteen & Iکه اما بر اساس ویدیوهای دستی هــواداران اسﭙرینگســتین از
خاطراتشان با او و موسیقیاش و تجربهشان از محتوای آهنگهــای اوســت .چــه آن هــواداران کشــتهمــردهیــی کــه در همــهی
کنﴪتهایش ﴍکت میکنند چه آنها که برای اولین بار به کنﴪت رفتهاند و چه آنها که هرگــز آنقــدر پــول نداشــتهانــد کــه از
پس هزینهی کنﴪت رف برآیند اما میدانند که آهنگهای او زندگی آنها را روایت میکند.

۹ /  بروس اسﭙرینگستین: صدای مردم عادی....................................................................................................... rouZGar.com

 بــا، در ده سال نخســت کــارش،فقط ارتباط ارگانیک با یک جنبش اجت عی )از نوع ارتباطی که گاتری و یا دیلن
.جنبشهای عﴫشان داشتند( میتوانست جلوی چنین اشتباهاتی را بگیرد
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