
  
  

  
  ایلیا فراهانی

  صدای مردم عادی: استیو ارل
  (بخش چهارم)

  
  

عــی در فــرم و مقاالت به فــراز های پیشین این سلسله در بخش هــای مختلــف موســیقی  فرودهــای گــرایش اجت
ای صــد، و بلــوز، روایــت توامــان آزادی و بیگــانگی ؛جوی اصــالت و در جست .پسند در امریکا پرداختم (نک عامه

ن). مردم عادی: بروس اسپرینگستین بــازار کاپیتالیســتی  ی هــای پیشــین بحــث شــد توســعه بخشطور که در  ه
گرایش دارد به تولید انبوه و البته  این صنعت مدرن در صنعت رسگرمی کارکردی متناقض داشته است. از سویی

عــی در موســیقی بسیار سودآور موسیقی تجاری و سطحی و از سوی دیگر فروش بــاالی تولیــدات  گــرایش اجت
فقــط در ایــن دومــی البته گذاری برای تولید این آثار کند.  وادار به رسمایهصاحبان رسمایه را تواند  میپسند  عامه
هــای رونــق و افــزایش تــوان خریــد  دورهمثال ( ،به دالیل اقتصادییا  چنین بازاریپذیر است که  هایی امکان دوره

عییو  ،یا راک)در مورد بلوز  طبقات فقیرتر عی های رشد جنبش دوره مثال( ،ا به دالیل اجت  ها و مبارزات اجت
 تــاانــد  وابســتهبه رشد تکنولوژیک در خــود صــنعت رسگرمــی ها هم شود. و هر دوی اینفراهم  ،در مورد فولک)

. اسپرینگستین) Born in the USAدی با پخش آلبوم  زمانی اخرتاع سی(مثل هم امکان سودآوری را تضمین کند
پســند) بــا  جا موســیقی عامــهشود که هم در فرم و هم در محتوا محصول این صنعت (این ها باعث میاین ی همه

  گیری داشته باشد. تفاوت چشم ،فولکمورد خصوص در  به ،شاشکال پیشامدرن
عی کاندر  های این بازار متناقض فرصتی را برای دست رضورت ،های مختلف بنابراین در دوره اران گرایش اجت

گــذاری  صاحبان رسمایــه را وادار بــه رسمایــه ،آثار پرطرفدار ی پسند فراهم کرده است تا با ارائه در موسیقی عامه
کــه بــه زنــدگی دلیــل  ایــنکیفیتی کــه درســت بــه بــاآثــار  هــا تحمیــل کننــد.دیگر خود را بــه آن عبارت یا به کنند.

انــد بــا فــروش بــاال صــاحبان  ها باشند توانســتهی آن»صدا«کنند که  یاصطالح تالش م پردازند و به کشان می زحمت
عــی در مــورد شان کنند.  پذیرش هرسمایه را مشخصا به دالیل اقتصادی وادار ب رشد و موفیقت ایــن گــرایش اجت

تند طور سنتی از میــان کــارگران و کشــاورزان هســ ها بهکه مخاطبان آندلیل  اینرول به  اند فولک، بلوز و یا راک
ی تــر  هشتاد در کنــار دیگــر عــواملی کــه پــیش ی ی دهه رونق اقتصادی از میانهاما  رسد چندان عجیب به نظر 

کــار و حتــا در  چنــدان عمیــق، محافظــه تا پــیش از ایــن نــه برشمردم فرصت را برای رشد این گرایش در موسیقیِ 
 نشــینان یــا حاشــیه مالکــان عمــدتا خــرده اش یاصل مخاطبانکه هم  )Country Music(کانرتی  مواردی ارتجاعیِ 

  جنوبی بودند فراهم کرد.  سفید
عــی در موســیقی کــانرتی یعنــی اســتیو ارل (ایــن  ی ترین چهــره در این مقاله به شاخص  Steveگــرایش اجت

Earleپردازم. ) می  
کــه فــروش بســیار بــاالی آثــار بــروس ) ردم عــادی: بــروس اسپرینگســتینصــدای مــ .(نــکاشاره کردم تر  پیش

هفتــاد ســود هنگفتــی را بــه جیــب  ی کــارگر شــهری از اواخــر دهــه ی خصــوص در میــان طبقــه اسپرینگستین به
پاسخ اســتودیوداران و واقع در  استیو ارلریخته بود. ) Columbia Records(کنندگانی چون کلمبیا رکوردز  پخش
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اسپرینگستین بود که به امید دریافــت ســودی  ی به پدیده )Nashville( کنندگان موسیقی کانرتی در نشویل تهیه

 ۱۹۸۶در ســال  Guitar Townش گرچه چندین سال دیرتر (اولین آلبــوم رلا گذاری کردند. مشابه روی او رسمایه
هــای الزم بــرای ســتاره شــدن را  اییتوانــ ی چند سالگی به این عرصــه وارد شــد امــا همــهو  به بازار آمد) و در سی

چیره دست گیتار (ریتم و ملودی)، مانــدولین،  ی سازی ماهر، و نوازندهرسا و آهنگ یی قوی، ترانه داشت. خواننده
  رسید. گذاری روی او از هر نظر امیدوارکننده به نظر می رسمایهبانجو، بوزوکی، و هارمونیکا بود. 

) هــم بــود. اعتیــاد شــدیدی بــه vulgarمــزاج و عــامی ( قید، دمدمی ، بیبه شدت الابالی ارل حال عیندر ولی 
آن  ی . ارل همه)۲۰۰۵گی  مک .(نک ش کندا زور توانست ترک اش و به هروئین داشت که تنها پس از دستگیری

ورزشــکار  اســت. خــود با وسواس نگــران تصــویر عمــومی چیزهایی است که اسپرینگستین نیست. اسپرینگستین
رسوصدا و منســجمی  زندگی خانوادگی کمست که هرگز لب به مواد نزده است. اهایی است. یکی از معدود راکر 

شــان  کنون هفت ازدواج ناموفق داشته است که داســتان همــهجز ماجرای اعتیادش تا که ارل به حالیهم دارد. در 
عی کند موسیقی گستین سعی میاز طرف دیگر هرچه اسپرین. کشیده شده ها هم به رسانه تر کنــد و  اش را اجت

جــا علنــا جــا و آنش این، ارل حتا به قیمــت از دســت دادن مخــاطب دور باشدمورد سیاسی  های بی زنی از برچسب
و تــالش  نشــود) vulgarرکیــک (اســت تــا زبــانش خواند. یا هرچه اسپرینگســتین نگــران  خود را مارکسیست می

قــدر کــه دیلــن ارل بددهن و عامی است. آن ،قابل شنیدن کند »سنین ی همه«برای طالح اص بهکند اجرایش را  می
رها کــرد. البتــه ایــن تــا حــدی  هکار  نیمه fuck ی بیش از حدش از واژه ی یک تور مشرتک با او را به دلیل استفاده

. عمــدتا گردد. کانرتی موسیقی مردم هست اما رضورتا موسیقی برای مردم نیســت میمخاطب بر  ی مسالهبه هم 
و نیــز  )White trashنشینان سفید (یا  حاشیهموسیقی  و نیز سفید جنوبی است مالک خرده موسیقی کشاورزان

  جذاب هم هست.حتا گاهی  شانچنین لحنی برای که )Redneckها ( ردنک
دود شــدت تحــت تــاثیر موزیســین رادیکــال و از معــ ارل نیست. بــرای ارل کــه بــه ی ها مسالهکدام این اما هیچ
 ش) اســت و او را معلمــTownes Van Zandtزنــت ( ز وننْ کــانرتی یعنــی تــاوْ  ی کــرده هــای تحصــیل موزیســین

)mentor (رسایی که  در نوازندگی  فقط در ترانه ست. ارل نهابیش از فقط رسگرمی پسند  عامهموسیقی  ،داند می
کنــد متــاثر از هنــک  رشوع مــیشصــت  ی زنت که کــارش را از اواخــر دهــه زنت است.  خود ون هم متاثر از ون

بلــوز روایــت توامــان  .نــک، Lightnin’ Hopkinsنــین هــاپکینز  مثل الیــتهای تگزاس بلوز ( ویلیامز، موزیسین
ایی چـــون ویلـــی نلســـون هـــ موزیســـین ماننـــد. او ()۲۰۰۸(هـــاردی  ) و البتـــه دیلـــن بـــودآزادی و بیگـــانگی

Willie Nelson ـــالرک ـــای ک ـــریس  Guy Clarck، گ ـــو ه ـــدتر امیل ـــون Emmylou Harrisو بع ـــی پرت ، دال
Dolly Parton مرتری  یا جیمز مکJames McMurtry عــی عــد عمیــقبُ  کوشید می) همواره تــری بــه  تــر و اجت

اما هرگز نتوانسته بــود مخاطــب انبــوه را بــه ). Pancho and Lefty .موسیقی عمدتا سطحی کانرتی بدهد (نک
ن ســه آلبــوم نخســت زنــت از تگــزاس بــه نشــویل مــی ارل هــم مثــل وناش جلب کند.  موسیقی ش رود و بــا هــ

)Guitar Town ،Copperhead Road ،The Hard Wayکانرتی  ی هایش ستاره رادیکال آهنگرغم محتوای  ) به
دســتگیری و ســپس  ی اما وقفــه کند. زده می گذاران موسیقی کانرتی را ذوق و با فروش بسیار باال رسمایه شود. می
  که ژانرهای دیگر را هم بیازماید.دهد  فرصت می مزاج رِل دمدمیبه ا ،شترک

کنندگان  ) حسابی تهیهBluegrassنود و سپس بلوگرس ( ی دهه ی راک به فولک در میانه چرخش او از کانرتی
). تاثیر گاتری در این چرخش ۳۰۹، ۲۰۰۵نامند (مارکوزی  ریزد. حتا او را خائن می کانرتی در نشویل را به هم می

 ی که درست بعد از پیروزی کلینتون بــرای دوره Christmas in Washingtonآهنگ فولک  .مشهود است (نک
عی دوم خواند و در عرصِ  ملتمسانه خواستار بازگشــت مبــارزانی چــون  ،سکون و ناامیدی از هرگونه تغییر اجت

کنــد. کــه  در آن زنــدگی  مــی رشتنمرا  The Mountainآلبــوم بلــوگرس  ۱۹۹۹شد).  سپس در  هیل و جو گاتری
  ).The Mountain .کند (نک شان به معدن را روایت می هستیگی چیان و وابست معدن

) را Jerusalemکــانرتی  هــایش (یعنــی آلبــوم آلرتنــاتیو تــرین آلبــوم پس از یازده سپتامرب، ارل یکی از مســتقیم
کنــد کــه  گیرد. و یادآوری می شدت انتقادی می عکس اسپرینگستین موضعی به کند. و در آن درست به می منترش

که وجه قومی فقــر و ). و بدتر از آن اینAshes to Ashesدرختی است که امریکا خود کاشته است ( ی این میوه
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). دوران John Walker's Bluesهــای ارتجــاعی اســت ( چنین واکــنش ی امروز امریکا نطفه ی در جامعهنابرابری 

ها و  هم علیه نئوکان ،)Warrior .کند (نک هم ضدجنگ فعالیت می بوش اوج دوران فعالیت سیاسی ارل است.
و هم نسبت بــه  کم شده است ،حد یک شوخی تلخ درها که دیگر اکنون  هم برای گسرتش عضویت در اتحادیه

ــان بــی ی لها). بــه مســThe Gulf of Mexico .گیــرد (نــک بحران محیط زیســت موضــع مــی هــا و فقــر هــم  خا
رشکــت در تظــاهرات  ؛نویســد داســتان مــی ؛کنــد در فیلم بازی مــی ؛دهد ). کنرست میInvisible .پردازد (نک می
 ۲۰۰۹). در Revolution Starts Now .کننده است (نــک هایش اکنون بیش از پیش تهییج کند. محتوای آلبوم می

ــوم ( ــک آلب ــم ) Townesی ــاد ونه ــه ی ــت  ب ــیشتنمزن ــده ر م ــه در آن نوازن ــد ک ــو کن ــام مورل ــل ت ــایی مث  ه
)Tom Morello( ــه ــده ب ــوان نوازن ــی ی عن ــرا م ن اج ــ ــد. و رس  مه ــر در کنن ــی ۲۰۱۵آخ ــوز م ــم رساغ بل رود  ه
)Terraplane  .(  

های رادیکال مثل تام مورلو برای آژیتاسیون و تــرویج برگــزار  های متعددی با موزیسین در این دوران کنرست
ونــه نــک( کند می  Songwriter’sدر  ،This Land is Your Land، از آهنــگ مشــهور گــاتری ایــن اجــرا .برای 

Circle  درBush Hall ( لنــداو جــان . برخالف)۲۰۱۲ ،لندنJon Landau( ،را حتــا  پســند عامــه هــدف موســیقی
حتا گاهی شــعار  .گیری کند ها هم این هدف را پی کند در کنرست ی میداند. و سع ترویج می ،تر از رسگرمی مهم

کیفیت کار ارل چنــان   .است) »هاتان را نابود کنند نگذارید اتحادیه«ها  اش در کنرست ی(شعار دا دهد هم می
ی باالست که نه گرمــی  ی تاشــان نــامزد جــایزه هشــتکــرده  رشتنمشــود کــه از پــانزده آلبــومی کــه  فقط حذف 

نــد. در مقایســه بــا اسپرینگســتین ا تر شدهمحدودروز  بهروز ش وضوح مخاطبان شان برنده. اما بهتا شوند و سه می
صــدای «عالوه برای  تنه به جنگ رفته است. به گیرد اما ارل یک می گرچه در بسیاری مواقع مواضع سیاسی بهرتی

شنی در این مــورد شکســت خــورده رو  ارل به ی شدن بایستی به کمیت مخاطبان هم بها داد. پروژه »عادی مردم
  است.
  

 ی در عرص ســلطه فرصت داد که )اسپرینگستین (همچونارل  جذب مخاطب انبوه به که گرچهسخن آخر این
عی ه ت(شبه) عی نیرومند عمال تاثیر اجت جاری چراغ فولک و راک را زنده نگه دارد اما خالء یک جنبش اجت
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ال مــی کارش را کم کرده است. هــای  در زدن در و آن توانســت هــم جلــوی ایــن جنبشی که در صورت وقوع احــت

خــود  چون اسپرینگستینهم رلا  مخاطب را برای او حل کند.رفاز دست  ی پی ارل را بگیرد و هم مسالهدر پی
ســنتی کــه بــا توجــه ویــژه بــه پتانســیل  کند آن سنت را حفظ کنــد. داند. و تالش می می و دیلن را از تبار گاتری

عــی موســیقی عامــه هــ نــاب و هــ مبتــذل را بــه چــالش کشــید  ی انگارانــه پســند عمــال دوگــانگی ســاده اجت
ن«گوید:  دیلن میی  درباره جایی(اسپرینگستین در  بند رها کرد، دیلــن و های ما را از قید قدر که الویس بدن ه
ایندگی می .)»افکارمان را رها کرد ن اندازه که اسپرینگستین وجه مردمی گاتری را  اینــده اما به ه  ی کند ارل 

عی دهه با جنبش اوارگانیک  ی رابطهدو وجهی که در گاتری به لطف وجه سیاسی اوست.  هــای ســی  های اجت
  ند.ودخوبی جمع شده ب و چهل به
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