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  صدای مردم عادی: بروس اسپرینگستین
  (بخش سوم)

  
  

عـــی جدیـــدی از موســـیقی عامه دهـــه از خاکســـرت راک و فولـــِک  پســـند  های شصـــت و هفتـــاد گـــرایش اجت
)popular musicــام شــد.  هفتــاد بــا تغییــر وســیع در عرصــهی  ) غیرتجاری رسبرآورد. دهــه ی هــ و سیاســت 

عی دهه شکست جنبش عــی موســیقی عامه های اجت پســند را تــا حــدی بــه حاشــیه رانــد  ی شصت گرایش اجت
ســکن سیســتم کننــده و مُ  ی رسگرم قی را به زایدهفقط موسی شده نه ). ه تجاری»وجوی اصالت در جست« .(نک

ی در بازار عرضه می تبدیل کرد بلکه حتا سیاست را هم به منــاظرات  تنها کــرد. اکنــون دیگــر نــه عنوان کاالیی ه
پیشهگرد انتخاباتی بدل به شوی تلویزیونی می ! با رشــد تکنولــوژی ١شوند جمهور می ها هم رئیس ند بلکه حتا ه

تبلیغــات بــرای را در اصــلی  نقــش) MTVوی  تــی خصــوص ام بــه ۱۹۸۱تلویزیون (و از سال اکنون  در این عرصه،
از آن  و کشــیدند ویــدیو را هــم بــه دوش مــی موزیــک ی ها حاال باید بــار تهیــه کرد و موزیسین موسیقی بازی می

ویــدیو منطبــق  گرامــافون) بــا نیازهــای موزیــک ی باکس یا صــفحه جای جوک تر ساختار آهنگ را هم (مثال به مهم
ی کردند. این البته به این معنا نیست که پیش از این ویدیو برای آهنگ می شد ولی این جریــان جدیــد  ها تولید 

هــای تجــاری  از اینجا به بعد موزیســین .٢ردبُ  به کمک گسرتش تلویزیون کامال تولید ویدیو را به سطحی دیگر می
) در Reality tvوی ( کنند. روندی که با ورود ریالیتی تی زیونی را بازی میهای تلوی قش سلربیتیبیش از هرچیز ن

 ی ی دهــه گیرد. از طرف دیگر با رونق نسبی اقتصاد امریکا از میانــه نود رسعتی غیرقابل تصور می ی ی دهه میانه
خصــوص داخلــی)  (بــهبزرگــی مرصــف تری از جمعیت، بــازار  های وسیع بخش هشتاد و افزایش نسبی توان خریدِ 

هــای  میــان بخــش ویژه ) فراهم آمد. وجود این بازار وسیع (بهEntertainment Industryبرای صنعت رسگرمی (
عــی کــه گــروه  حال امکان سودآوری باالیی را برای آثــار موزیســین فقیرتر جمعیت) درعین هــای بــا گــرایش اجت

گــذاری  این امکان سودآوری باال باعــث رسمایــهترتیب  این بهتر جامعه بود فراهم کرد.  های محروم هدفشان بخش
هــا را چنــان ســودآور  وسیع در این بخش شد. اکنون دیگر صاحبان رسمایه در صنعت رسگرمی آثار این موزیسین

یتکم به دالیل اقتص که دستبلاندیشیدند  ی آنها به حذف ایدئولوژیک تنها یافتند که نه می هــم  شــان ادی ح
  کردند. می

خصــوص بــا  بــه ،)Disco musicموســیقی دیســکو ( ،هفتاد ی ی دهه اول و از میانه ی در سطح فرم، در درجه
بــدل بــه فــرم اصــلی در ژانــر اکنــون دیگــر  ،)Funk)، و فانــک (R&B)، آر انــد بــی (Soulشــکل ســول ( تغییــر
رول و بلــوز نخســت بــه  انــد شــود. راک اشتباه نشود) میپسند  با موسیقی عامه ؛Pop Musicپاپ ( ی شده غالب

پیشه بود. ها پیش از ریاست رونالد ریگان سال  .١                                                           جمهوری در هالیوود ه
) Straits Direاســرتیتز ( ) دایــرNothing for Money )۱۹۸۵اش  ی راک در شــکل امــروزیهاویــدیو  یکی از نخستین موزیــک  .٢

برانگیز و هوموفوبیک آهنــگ  ها محتوای بحث کننده بود که برای سال بود. محصول نهایی چنان از نظر برصی نوآورانه و خیره
  .را از چشم بسیاری دور کرد
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عــی کــم روایــت قالب هشتاد نخست در ی ی دهه روند و سپس در میانه حاشیه می خطرتــر و  هــای از نظــر اجت

ال ســفیدتر (بــرای مثــ شــده و  هــای تجــاری ) و ســپس در روایــتStevie Ray Vaughanوان  ری ل اســتیویااحت
عــی نینجامیــد.  ) بازمیGary Mooreمور  سطحی (برای مثال گری گردند. این طبعا به حذف کامل گــرایش اجت

) Jon Landauلنــداو  یــا جــان John Hammondهمونــد  کنندگان رادیکــال (امثــال جــان های مستمر تهیه تالش
زمینــه را  ،هــای بــازار در کنــار رضورت ،کشف استعدادهای جدید برای بازگرداندن این گرایش به صحنه جهت در

برای رسبرآوردن گرایش جدیدی که در باال به آن اشاره شد فراهم کرد. گرایش جدید اما بیش از هــر چیــز دیگــر 
بــرای ورود بــه دنیــای  ،آینــد زحمــتکش مــی ی خصوص آنهــا کــه از طبقــه به ،ها این را ثابت کرد که این موزیسین

) the establishmentکــه حــذف آنهــا بــرای دســتگاه (آنچنــان  ٣باشند »بهرتین«رحم رسگرمی باید از هر نظر  بی
  کم دلیل اقتصادی نداشته نباشد. دست

ونــه تــرین و موفــق شــاخصاز ایــن مقالــه بــه یکــی  هــای ایــن گــرایش یعنــی بــروس اسپرینگســتین  تــرین 
)Bruce Springsteenپردازد. ) می  

) قــراردادی بــا Columbia Recordsرادیکال و خالق کلمبیا رکوردز ( ی کننده جان هموند تهیه ۱۹۷۲در سال 
. بــروس امضا کــرد) یعنی بروس اسپرینگستین »٤دیلن جدید« ی اش برای پروژه کشف جدیدش (جدیدترین گزینه

ورود دیلــن بــه  ی تجربه و بسیار بلندپرواز بود که از نیوجرسی به امید تکــرار تجربــه ودو ساله، کم جوانی بیست
آیــد و  گرینیچ در نیویورک و نیز مالقاتش با گاتری، با جیب خالی و یک گیتار قرضی بــه نیویــورک مــی ی هکدهد

ــاس بگیــرد. همونــد تاکیــد مــی هایش را وادار می مدیر برنامه کنــد کــه وقــت نــدارد. امــا  کند که با جان هموند 
کنــد همونــد از صــداقت و  بــرایش اجــرا مــیپذیرد. بعد از اینکه اسپرینگستین چنــد آهنــگ  درنهایت با اکراه می

بندد. اسپرینگستین گرچــه هرگــز طنــازی دیلــن را نداشــت  شود و با او قرارداد می زده می ها شگفت اصالت ترانه
ِ مردمــِی  ی تری از خود دیلن برای پروژه روشنی و از بسیاری جهات حتا مورد مناسب (هنوز هم ندارد) اما به ه
 Theو  .Greetings from Asbury Park, N.J :شوند منترش می ۱۹۷۳دو آلبوم در سال  دموکراتیِک هموند بود.

                                                        
) کمــدین Roseanne Barrبــار ( نیست. رسگذشت روزنپسند نبوده و  موسیقی عامه ی وجه محدود به عرصه هیچ این البته به  .٣

-sitکــام  ـــ بورژوای کمدی (چــه اســتندآپ و چــه ســیت شدت مردانه و خرده همزمان به ی میانسال کارگر برای ورود به عرصه
comمــور ( ) یا النAlan Moore کــه در یــک گتــوی کــارگری ( ضــدتاچربریتانیــایی )، جــوان آنارشیســتThe Boroughs  در

Northamptonشدت ناسیونالیستی امریکــایی و البتــه  به ی کارگری بزرگ شده بود، برای ورود به عرصه ی ) و در یک خانواده
بــار و  هــای مهــم دیگــر ایــن نــابرابری هســتند. هــردوی اینهــا (روزن ) مثــالcomic stripکار کامیک اســرتیپ ( عمیقا محافظه

) مدیومشــان the establishmentبودن خــود را بــه دســتگاه ( »بهرتین«ون وقفه و طبق همین قان تنها با تالش بی مور) نه الن
 .نــک بــرای مثــالنــد (دهــا را بــرای همیشــه تغییــر دا فردشان حتا گرامر این مدیوم های منحرصبه ه با تواناییبلکتحمیل کردند 

کــارگری  ی زندگی یک خــانوادهکام تاریخ است که به  ـ که نخستین سیت Roseanne (۱۹۸۸-۱۹۹۷کام کارگری روزن ( ـ سیت
ن و واچِمــ؛ V for Vendetta، ۱۹۸۸-۱۹۸۹وی مثــل ونــدتا (بــه ایتالیــایی: انتقــام)  ،هــای اســتثنایی مــور یــا کمیــک ؛پردازد می

)Watchmen هــای تــاریخ هــم  تــرین کمیــک تــرین و رادیکــال که از این دومی که یکی از انتقــادی ،۱۹۸۷-۱۹۸۶ها)  یا نگهبان
عمــوم مخاطبــان  ی اینها البتــه بــا فــروش بســیار بــاال و توجــه ویــژه ی شود). همه هرتین کمیک تاریخ یاد میعنوان ب هست، به

  همراه بود.
چرا آنهــا اینقــدر دنبــال دیلِن قدیمی هنوز سی سالش نشده بود معلوم نبود «گوید:  طعنه می ی بهی مصاحبهاسپرینگستین در   .٤

  ».یک دیلن جدید کوفتی بودند
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Wild, the Innocent & the E Street Shuffleهایش (از جملــه  محل . برای هردو اسپرینگستین گروهی از بچه

) Danny Federiciیچی (درفــ ) ساکسیفون، دنیClarence “Big Man” Clemonsکلمونز ( »من بیگ«کالرنس 
ــد و ای ) درامــز) را جمــع مــیVini ”Mad Dog” Lopezلــوپز ( »داگ مــد«پیــانو، و وینــی  ــد  اســرتیت کن بن

)E Street Bandتــرین دوســت  گیتــار ریــتم و نزدیــک ی نوازنــده ی اضــافه دهد. اعضای گــروه (بــه ) را تشکیل می
هــایی  ) کــه بعــدها فعالیــتLittle Steven( ) مشهور به لیتل استیونSteve Van Zandtزنت ( بروس، استیو ون

ن٥داشتبرضد آپارتاید هم  زدنــد. در  بــا هــم ایــن طــرف و آن طــرف ســاز مــی ۱۹۶۹ها هستند که از ســال  ) ه
ن  جز بروس کار یدی می آنها به ی این چند سال همه ی همه کردند تا خرجشان را دربیاورند. ون زنت کار ســاخت
مــا از رس هــوش و اســتعداد «کنــد کــه  مشــغول بــود. ون زنــت در جــایی تاکیــد مــیکــرد و لــوپز در بنــدر  مــی

کاره  ها همه دکرت و مهندس و فالن های آخر صف بودیم. جلویی فردمان که به این راه نیفتادیم. ما بچه منحرصبه
و قرارداد بــا  گیرد. شان می ). اما بروس مطمنئ بود که کار موسیقی۸ ،۲۰۱۲(رمنیک  »شدند، این یکی به ما رسید

هــا  کار راضــی نیســت و از آن بــدتر فــروش آلبــوم ی کلمبیا برای او عملی شدن این رویا بود. اما هموند از نتیجه
  ناامیدکننده است.

هــا و بارهــا  اسپرینگســتیِن رسخــورده بــه اجــرا در کافــه ،ها و چنــد کنرســت نــاموفق آلبوم ی با شکست پروژه
) گــره Rolling Stone( اســتون رولینــگ ی منتقد جوان راک کــه نــامش بــا مجلــهگردد. در این میان اما یک  بازمی

ن منتقــدی اســت کــه بــا نقــد کوبنــده خورده، یعنی جان لنداو، اسپرینگستین را کشف می اش بــه  کند. لنداو ه
رهCream) و کریم (Eric Claptonاریک کلپتون ( ، راه کلپتــون، جــک بــروس رولینــگ اســتون ی )، در اولین شــ

)Jack Bruce) و جینجر بیکر ،(Ginger Bakerدر هفتــه۱۹۶۷کنــد (لنــداو  ) را از هم جدا مــی) ی نامــه ). لنــداو 
The Real Paperهــا و خواننــده  خصوص از ترانه نویسد و به ) نقدی بسیار مثبت از آلبوم دوم اسپرینگستین می

کــه بــه  The Real Paperبعدی لنــداو در  ی دقت است. مقاله کند که اشکال کار در تولید کم تعریف و تاکید می
ــوان اجــرای کمکــی ( کنرســت اسپرینگســتین بــه ــانیopening actعن ) در Bonnie Raittریــت ( ) در کنرســت ب

Harvard Square Theater ی مــن آینــده ...پــیش ی شــنبه پــنج«کند. او نوشت:  پرداخت داستان را عوض می می 
). لنــداو بــه رساغ اسپرینگســتین ۱۷، ۲۰۱۲(رمنیــک  »اسپرینگســتین اســترول را دیدم و نــام او بــروس  اند راک

و  Born to Runاش ( عــــدیبهــــای  کنــــد تــــا آلبــــوم شــــود. و کمــــک مــــی رود. بــــا او دوســــت مــــی مــــی
Darkness on the Edge of Town را با کیفیتی بهرت عرضه کنــد. اکنــون دیگــر لنــداو بخشــی از تــاریخ بــروس (

  ند است.ب اسرتیت اسپرینگستین و ای
 ی کننــده اســت. اسپرینگســتین حــاال دیگــر ســتاره خیــره ،هم از نظر تجاری و هم از نظر کیفــی ،کار ی نتیجه

ها را پر کنند. امــا بــرای لنــداِو رادیکــال هنــوز  هایش آنقدر پرطرفدارند که استادیوم رول است و کنرست اند راک
یی کارگری و فقیرنشین بــزرگ شــده اســت. پــدرش،  ها کار بیشرتی شود. بروس در محله باید روی محتوای آهنگ

ی رژیم آپارتایــد افریقــای جنــوبی دعــوت  های موسیقی عامه هشتاد موزیسین ی ون زنت در اواخر دهه  .٥                                                         پسند را به تحریم ه
ال به  Artists United Againstند و ســت) بــه او پیو Queen) و کــویین (Paul Simonجز پــل ســایمون ( کرد که بسیاری احت

Apartheid سان سیتیند. او چند آهنگ هم برای این کمپین ساخت. از جمله ادرا تشکیل د )Sun City او همچنین آلبــوم .(
Voice of America )۱۹۸۳د.ر ) را هم علیه ریگان منترش ک  
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هــای بیکــاری متعــدد.  اتوبوس، و درگیر با دوره ی )، کارگر است، رانندهDoug Springsteenداگ اسپرینسگتین (

رول برای بروس بیشرت یک پناهگاه بــود. یــک راه فــرار از  اند ). راک۱۷ ،۲۰۱۳الکلی و خشن هم هست (کارلین 
ــان دهــه آن فقــر و روابــط سلســله ــویس پریســلی  ۵۰ ی مراتبــی خــانوادگی. چیــزی شــبیه آنچــه جوان (عرصــ ال

)Elvis Presley) ــوییز ــری (Jerry Lee Lewis)، جــری لــی ل ) و پــیش از تهــاجم راک Chuck Berry)، و چــاک ب
 ی ههای این دو آلبــوم گرچــه همــ فهمیدند. آهنگ رول می اند ) به امریکا) از راکBritish Invationبریتانیایی (

خصــوص کــه از نظــر  گویــد، و بــه دهد و از زندگی هرروزه و ناسازگار او و رفقایش می خوبی نشان می اینها را به
یل به راک کالسیک و فولک دهه آهنگ ــی های پنجاه و شصت هستند، اما عمیق سازی هم بیشرت مت شــوند  تر 

 ی توانــد زنــدگی هــرروزه کنــد بــروس مــی ). لنداو فکر می۱۲۴ ،۲۰۰۵) (مارکوزی Run to Born .خصوص نک (به
  آنها باشد. »صدای«عبارت دیگر  خوبی تصویر کند. و به هایش را هم به یی طبقه هم

  
ی ( نقش لنداو از اینجا به بعد دیگر فقط تهیه ) بــروس هــم mentorکننده یا مدیر برنامه نیســت. او راهــن

بــک  زند. او را با ادبیات (اســتاین دهد. از تاریخ، سیاست، نابرابری و مبارزه با او حرف می هست. به او کتاب می
Steinbeck و سین (جان فورد (John Fordع ( ) آشنا می )، communityکند. از طبقه و احساس تعلق به اجت

کند کــه نقــش موزیســین، بــیش از هرچیــز، رسگــرم کــردن  تاکید می گوید. و ایدئولوژی و فرهنگ غالب به او می
ســاز خــوبی اســت کــه تــاریخ راک و  کامل است. هم آهنــگ ی داند که بروس یک بسته مخاطبش است. لنداو می

تواند اصــل حــرف را  ) بلد است و میphrasingیی استثنایی است که لحن ( شناسد، هم خواننده ژانرهایش را می
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ســت،  های هارمونیکا نوازد، هم یکی از بهرتین نوازنده ل دهد، هم گیتار ریتم را بسیار خوب میبه مخاطب انتقا

کند آنقدر که بتوان گفت یکی از بهرتین اجراکنندگان راک است، و از همــه  ) میperformهم خیلی خوب اجرا (
تــاثیر روی اوربیســون  رسایــی اســت کــه قصــه گفــ بلــد اســت (البتــه در فــرم ترانــه بیشــرت تحــت تــر ترانــه مهــم

)Roy Orbison) است تا هنک ویلیامز (Hank Williamsتواند پلی باشــد بــین  ) یا دیلن). برای لنداو بروس می
عی آگاه.   موسیقی پرطرفدار و موسیقی از نظر اجت

اسپرینگســتین بــه همــین  ،هفتاد ی و در اوج رکود اقتصادی پایان دهه ۱۹۸۰در  The Riverدر آلبوم بعدی 
پردازند. زندگی  کارگر می ی های این آلبوم به زندگی، خانواده و ازدواج جوانان طبقه دهد. آهنگ مسایل پاسخ می

ی آنها که صدایشان در رسانه ــی شود. آنها که عاشــق مــی های تجاری شنیده  گــذارد  شــوند امــا فقــر و بیکــاری 
کــه  River Theهای پاپ تجاری را داشــته باشــد. آهنــگ  های رمانتیک هالیوودی یا آهنگ عشقشان رُمانِس فیلم

پــردازد کــه  روح زوج جوانی مــی اسپرینگستین آن را براساس زندگی خواهر و شوهرخواهرش نوشته به زندگی بی
ازدواجی که هیچ شباهتی به تصویری که بورژواهــا  کشاند. یک حاملگی ناخواسته آنها را به ازدواجی اجباری می

  سازند ندارد: بورژواها از ازدواج می و خرده
  بعدش مری حامله شد

  اش نوشت فقط همین یه جمله رو توی نامه
  م یه کارت عضویت اتحادیه و یه کت دامادی گرفتم و من واسه تولد نوزده سالگی

  رفتیم محرض
  رسه کرد و محرضدار کارو یه

  عقدی ی خند روز عروسی، نه سفرهنه لب
  نه گلی و نه لباس عروسی

کند که  کند. اسپرینگستین تاکید می آن همین را هم برایشان جهنم می حاصل ازبیکاری و فقِر  ،و بدتر از این
کــه حتــا بــه بلآن رویای امریکایی که قرار بود برای آنها رفاه و آزادی بیاورد نــه فقــط دود شــد و بــه هــوا رفــت 

  کابوس هم بدل شد.
) اسپرینگستین با گیتار آکوستیک و هارمونیکا به فالکتــی کــه Nebraskaدو سال بعد با آلبوم فولک نرباسکا (

هــا،  هــا، طردشــده تــر وازده روز گســرتده پردازد. بــه جمعیــت روزبــه نئولیربالیسم ریگان به ارمغان آورده است می
ــان فقیــر، بــی هــای کــارگری و بیکاران، ساکنان گتوها و محلــه هــا و بــدهکارها. بــه اینکــه ناامیــدی، بیکــاری،  خا

انی و بدهی بی ی«ها ( های کمرشکن به بانک خا ست کــه آنهــا  ) طبیعی»آید که هیچ آدم رشیفی از پسشان بر
ر و قتــل بکشــاند. مگــر راه دیگــری هــم مــی ، Johnny 99هــای  آهنــگ .نــک بــرای مثــالمانــد؟ ( را به دزدی، ق

City Atlantic و ،Nebraska.(  
بروس هنوز یک چیز کم دارد و آن توجه بــه  ی نفره داند که ارتش یک کارش می ی لنداو اکنون راضی از نتیجه

آلبــوم  ۱۹۸۴ارصار لنــداو در ســال  ی پسند یعنی رسگرم کردن مخاطب است. نتیجه اصلی موسیقی عامه ی وظیفه
Born in the USA شود. اسپرینگستین اینجا هم  های تاریخ می ترین است که بالفاصله تبدیل به یکی از پرفروش

به اینکه ایــن  ،پردازد کارگر می ی فالکت برای طبقه ی امریکایی و نسل به نسل تکرار تجربهبه از بین رف رویای 
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 ی پردازد و بیهودگی کشته شدن هزاران جوان طبقه مردم امریکا نیست. به جنگ می ی کم رویای همه رویا دست

بــه رویــای جوانــان کــارگر بــرای ارتقــای طبقــاتی و  ،)USA the in Born .داران (نــک کارگر بــرای منــافع رسمایــه
) deindustrialization( صنعتی شدن ). او به فرآیندهای ضدFire on I’m .همخوابگی با زنان طبقات باال (نک

را  Dark the in Dancing). امــا هنــوز تــا Hometown My .نــک(و بیکاری وسیع ناشی از آن هم اشــاره دارد 
  نداو را راضی کند. بهرت نیست مردم برای رقصیدن هم به موزیک غیرتجاری گوش کنند؟نساخته نتواسته است ل

خصــوص از طریــق  تــر اســت ایــن اســت کــه اسپرینگســتین بــه هــا هــم مهــم اما آنچه اکنون حتا از م ترانــه
) را بــه مخاطبــانش ارائــه کنــد. communityی جدیــد از بــودن در جمــع (ی هایش توانسته اســت تجربــه تکنرس 

کند که آنها هم مثل او این احساس مشــرتک بــا هــم  ورزد. و تالش می وضوح به آنها عشق می مخاطبانی که او به
اجرای او و دیگر  ی کشند. و نحوه هایش سه یا حتا چهار ساعت طول می بودن را در نهایتش تجربه کنند. کنرست

ایی محیط کار می ن اعضای گروه طوری است که به باز و جدیدت. و نتیجه، انتقــال  ،سختی، زحمت ماند با ه
انــد. موســیقی و اجــرای او  شان را سخت کار کــرده زندگی ی حس درد مشرتک به مخاطبانی است که بخش عمده

  هایش است. ها و سختی خوشی ی ستایش دراماتیک زندگی مردم زحمتکش با همه
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هشــتاد  ی بند را در اواخــر دهــه اسرتیت نود اما اسپرینگستین افتی نسبی دارد. ای ی دهه ی از اینجا تا میانه
) The Boss( »ریــیس«کند (اعضای گروه را اسپرینگســتین در اســتخدام دارد. بــرای همــین هــم او را  مرخص می
ال به اند). آلبوم لقب داده نگ هم برای ) بیشرت خنثی هستند. چندین آهLucky Townجز  های این دوران (احت

ــی ــیلم م ــگ  ف ــگ ایــن دوره آهن ــرتین آهن ــازد. به ــیلم  Philadelphia of Streets ۱۹۹۳س ــرای ف ــت کــه ب اس
Philadelphia های مبتالیان به  ساخته است که به رنجHIV پردازد و برایش اسکار هم گرفته است. می  

عی در امریکا به کمک لنــداو در ســال اما   ی بــه تهیــه ۱۹۹۵آشنایی بیشرتش با تاریخ مردمی و مبارزات اجت
عــی  ،انجامــد. آلبــومی فولــک مــی The Ghost of Tom Joadهــایش یعنــی  تــرین آلبــوم یکی از بهــرتین و اجت

یــا پــس از طوفــان غبــار شــدت متــاثر از گــاتری و ســفرش بــا دیگــر کــارگران مهــاجر از اوکالهــ بــه کالیفرن بــه
)Dust Bowlتوجــه بــه رضوریــات  ) و بــیجــوی اصــالت و در جســت .شصــت (نــک ی ) و نیــز دیلــن اوایــل دهــه

هــای  است. آهنــگمونیکا اجرا شده ر های استادیومی، که عمدتا با گیتار آکوستیک و ها سازی برای کنرست آهنگ
بــه  ،پــردازد هراســی مــی صنعتی شدن، گلوبالیزاسیون، کارگران مهاجر و بیگانه آلبوم به مسایلی چون بیکاری، ضد

ی اینکه فالکت این کارگران جهانی کند کجای جهان باشی تا از بیکاری، فقــر و نــابرابری رنــج  ست و دیگر فرقی 
کارگران معدن سنگ آهن و صنایع فوالد شهر یانگســتاون در اوهــایو از اواخــر  ی قصه Youngstownبکشی. در 

کنــد. کــارگرانی  هفتاد و تعطیلی معدن و کارخانه و بیکاری کارگران را روایت می ی نوزدهم تا اواخر دهه ی سده
ت است برای جنگ فوالد و ی های مختلف تهیه که کارشان در دوره های متعدد امریکــا از جنــگ داخلــی تــا  مه

داران در  های جهانی و جنگ در ویتنام و کره. اینکه نه فقط باید در کارخانه و معدن جان بکنند تا رسمایه جنگ
عنــوان رسبــاز بــه جنــگ بفرســتند. و تــازه آخــررس بــا تعطیلــی  هاشان را هم به جنگ پیروز شوند بلکه باید جوان

هــای  وضــوح یــادآور آهنــگ کــه بــه Joad Tom of Ghost Theنه و معدن به بیکاری و فقر تن دهند. در کارخا
Joad Tom  وDeportee  در تکرار ماجرای مهــاجرت کــارگران از اوکالهــ بــه کالیفرنیــا ایــن بــار  ست، بهاگاتری
بــار  فــرق کــرده ایــن اســت کــه ایــن »نظم نوین جهــانی«به اینکه تنها چیزی که در دوران  ؛پردازد نود می ی دهه

  آیند و اینکه آنچه کم داریم تام جودی دیگر است که مبارزه را رهربی کند. شورهای جهان سوم میکارگران از ک
مرکــز  یهای دوقلــو  و سپس با حمله به برج ۲۰۰۰بند در حوالی سال  اسرتیت ای ی پس از جمع کردن دوباره

تــرین  پرســتانه وطــنتــرین و  یکــی از ضــعیف ۲۰۰۲ســال اسپرینگســتین در  ،تجــارت جهــانی در یــازده ســپتامرب
کند. آلبوم بیش از هرچیز انعکاس احساسات ناسیونالیستی مردم کوچــه  ) را منترش میThe Risingهایش ( آلبوم

ـــق ـــازده ســـپتامرب اســـت و وجـــه عمی ـــس از حمـــالت ی ـــان پ ـــایه و خیاب ـــا س ـــدارد و حت ـــری ن ی هـــم از ی ت
The Ghost of Tom Joad  بار با بازسازی روایــت  گردد. این ک بازمیاما بار دیگر به فول ۲۰۰۶در آن نیست. در

) بــا ارکســرت بــزرگ کــه از نظــر اجــرا spiritualسیگر از قطعــات فولــک و نیــز موســیقی مــذهبی ســیاهان ( پیت
  ).Sessions Seeger The Overcome: Shall Weکننده است ( کم خیره دست
گــردد. بــا  اسپرینگستین بار دیگر به روزهای خوبش بــازمی ۲۰۰۸) در The Great Recessionرکود بزرگ ( با

ـــا ســـال  ۲۰۰۹چهـــار آلبـــومی کـــه از ســـال  )، Working On A Dream )۲۰۰۹کـــرد یعنـــی  منترشـــ ۲۰۱۴ت
The Promise )۲۰۱۰ ،(Wrecking Ball )۲۰۱۲ و ،(High Hopes )۲۰۱۴کارگر  ی قههای طب ) او داستان بدهی
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هــا  بعــد از رکــود بــزرگ براســاس آن  ) کــه بانــکsub-prime mortgageدو ( های مســکن درجــه ها، وام به بانک

هاشان را هم از آنها گرفتنــد،  العمر کردند که خانه های بعضا مادام گیرندگان را وادار به پرداخت قسط فقط وام نه
های بخش عمومی در درمــان و  اضتی و حذف حداقل کمکهای ری بیکاری و شهرهای ورشکسته و مرتوک، برنامه

، Pete Outlaw ،Dream A On Working .کنــد (نــک چیز حتــا عشــق را روایــت مــی آموزش و پولی شدن همه
Brokenhearted The ،Money Easy ،Hometown My To Death ،Ball Wrecking ، The In Down

Hole ،Love In Fell Frankie ،Hopes High.(  
بروس اسپرینگستین در طول بیش از چهل سال فعالیتش راک و فولک را از نابودی و اضمحالل در (شبه)ه 

باشــد توانســت ایــن صــدا را بــه گــوش انبــوه  »صدای مردم عــادی«تجاری نجات داد. او در عین اینکه تالش کرد 
هــایی کــه  اش پــر کنــد. کنرســت های بعضا حتا چهارساعته برای کنرستها را هم  مخاطبان برساند و حتا استادیوم

هاشــان درد کنــد، پاهاشــان  دســت«او، باید در حالی آنها را ترک کنند که  ی مخاطبانش از شدت خوشی، به گفته
). او ۴ ،۲۰۱۲(رمنیــک  »شان تحریک شده باشــد های جنسی درد کند، کمرشان درد کند، صداشان درنیاید، و اندام

اینــدههم عــی ( ی واره تالش کرده است  ) باشــد کــه از آن آمــده اســت. و احســاس بــودن در communityاجت
ع را به مخاطبش هم منتقل کند. از شهرت و نفوذش برای روشن نگه داشــ چــراغ موســیقی فولــک و نیــز  اجت

یت از موزیسین ونــهاند هم کمک گرفته اســت. آخــر های رادیکال دیگر که مهجور مانده ح مورلــو  اش تــام ین 
)Tom Morelloگــرا و عضــو پیشــین گــروه  یــی، چــپ الکرتیک و فولک، فعــال اتحادیــه نظیر گیتار بی ی ) نوازنده

 ی بــه عنــوان نوازنــده ۲۰۰۸اســت کــه از ســال  Rage Against the Machineشدت ضددستگاهی  متال و به رپ
. ٦)۲۰۰۹در  Joad Tom of Ghost Theاجــرای اســتثنایِی راک از  .سولو و همخوان به گروه پیوسته اســت (نــک

 ٧ست که حتا با اینکــه همــواره در حــال آژیتاســیون اســتامورلو هم مانند اسپرینگستین آنقدر موزیسین قدری 
انــد.  خوانــده »صدای زحمتکشان امریکــا«حق  پرینگستین را بهاش کند. اس اش بگیرد یا حذف کسی نتواند نادیده

ام طول کارش با او بوده است (اینکه آنها که او  ی همه او هرگز نتوانسته است از زیر سایه بااین تناقضی که در 
درک . ٨آیند) بیرون آیــد هایش می کند رضورتا آنها نیستند که به کنرست هایش روایت می داستانشان را در آهنگ

کارگر، درست برعکس دیلن و تا حدی گاتری، بیشرت از هرچیــز غریــزی اســت و ارتبــاطی بــا  ی او از زندگی طبقه
عی نیرومند است که باعث عدم انسجام در مواضــعش  عی ندارد. همین خالء یک جنبش اجت هیچ جنبش اجت

شــود. ســتایش او از  مــی The Risingبوم اش در برابر حمالت یازده سپتامرب و آل گیری هایی از نوع موضع و لغزش
توانــد  توانــد بســیار مرتقــی باشــد مــی عــین اینکــه مــی زندگی زحمتکشان اگرچه ارزشمند امــا دولبــه اســت. و در

ن پاافتاده و حتا ناسیونالیستی آنها هم باشــد.  نشان داد بیانگر احساسات پیش The Rising ی تجربهکه طور  ه
                                                        

  ) شد.The Last Internationaleاینرتنشنالی ( لست گرای دونفره و جوان دِ  گروه چپخود مورلو هم بعدتر حامی   .٦
ونه  .٧ ان بی«اش شعار  فقط یک    است که روی گیتارش نوشته است. »ها را مسلح کنید خا
اما بر اساس ویدیوهای دستی هــواداران اسپر Springsteen & I (۲۰۱۳( »اسپرینگستین و من«مستند  .نک  .٨ ینگســتین از که 

 ی یــی کــه در همــه مــرده هــای اوســت. چــه آن هــواداران کشــته شان از محتوای آهنگ اش و تجربه خاطراتشان با او و موسیقی
انــد کــه از  اند و چه آنها که هرگــز آنقــدر پــول نداشــته بار به کنرست رفته کنند چه آنها که برای اولین هایش رشکت می کنرست

  کند. های او زندگی آنها را روایت می دانند که آهنگ کنرست رف برآیند اما می ی پس هزینه



rouZGar.com    ................................ ................................ .......................................   ۹/  صدای مردم عادی: بروس اسپرینگستین 
عی (از نوع ارتباطی که گاتری و یا دیلن، در ده سال نخســت کــارش، بــا فقط ارتباط ارگانیک با یک ج نبش اجت

  توانست جلوی چنین اشتباهاتی را بگیرد. های عرصشان داشتند) می جنبش
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