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  خشم مجالي يابدبگذار 
  »جو استرامر«رشور پهاي  سياست

  دي آمبروسيوآنتونيو 
  نيما قاسمي :برگردان

  
 ( اسـترامر  جـو  (Joe  Strummer،  دان موسـيقي 
 ترين اصلي و آورنده پديد ،1راك پانك سبك پيشتاز
ــروه عضــو ــش گ  The« كل Clash« ــاالن از و  فع
 در واقـع  اش خانه در 2002 دسامبر 22 در سياسي،

 قلبـي  ي عارضه اثر در انگلستان برومفيلد سامرست
 بـه  قـدم  كلـش  قبـل،  سـال  25 حـدود  .درگذشت

 يكـي  بـه  تبديل تا گذاشت لندن سيقيمو ي هصحن
 .شـود  زمـان  طغيانگر راك هاي گروه ترين بزرگ از

 موسـيقي؛  مختلـف  هاي سبك از تركيبي با گروهي
 و سياسـي  حركتي و انگيز؛ هيجان و زنده اجراهاي
 قرار تاثير تحت را بسياري امروز به تا كه چپگرايانه

  .است داده
 كـاهش  بيكـاري،  افـزايش  بـه  كـم  كم انگلستان در جنگ هاي خسارت و قبعوا ميالدي هفتاد ي دهه هاي ميانه در

 دامـن  بـود  آن گرفتـار  سياسـي  موقعيـت  كه آتشي بر ديده بحران اقتصاد .شد مي منتهي فقر افزايش و جمعي امكانات
 حـس  نـوعي  و افسـردگي  خشم، :بود شده روز متداول هاي جريان از پليس جنايات و ترسي بيگانه نژادپرستي، .زد مي
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 آشـفته،  وضـع  ايـن  بـه  بخشـيدن  معنـي  بـراي  .كشاند نااميدي و انزوا به را انگليسي هاي جوان رت بيش عميق، تنهايي
 جريـان  يـك  هـا  خيلـي  توسـط  )پرتحـرك  2انـدرولِ  راك از تر بيش( راك پانك .يافتند راك پانك در را حل راه بسياري
 مقابـل  در دقيقـا  سياسـي  و شـناختي  زيبايي لحاظ از پانك .دگيزن روش يا فلسفه جور يك شد، مي محسوب فرهنگي

  .شد ور حمله سنتي ي جامعه به و ـ شد مشهور glam rock راك گلَم نام به بعدها كه ـ گرفت قرار سلطنتي راك
 و پرسروصـدا  خشـمگين،  راك پانـك  ،نهـايي  ي مقايسـه  در و بود بورژوايي كامال و روان متظاهر، سبكي راك گلَم

  .داشت ريشه كارگر و دست پايين قشر در و بود طلب رزهمبا
 بسـيار  گزنـده  و شـوخ  شـعرهاي  و سـريع  تمپـوي   جـذاب،  و ساده هاي ملودي و آكورده چهار موسيقي با پانك،
  .كرد مي جلوه قدرتمند

 خواسـتيم  مـي  تر بيش ما« :گرفته مي الهام ،تديتروي از »MC5« نظير هايي گروه از كلش كه بود گفته من به استرامر
 وجـود  اعتـراض  »بايد« راك پانك قلب در .كنيم استفاده اعتراضي بلندگوي عنوان به مان موسيقي از و باشيم ها آن مثل

 بـه  بدل استرامر نفوذ  تحت كلش بودند، شده مضحكي كاريكاتورهاي به تبديل ها گروه تر بيش كه وقتي .»باشد داشته
 هاي موسيقي صرف را خود وقت 3پيستولز سكس گروه كه حالي در .شد راك پانك سبك در قاطع و منسجم گروهي
 در استرامر .كرد مي كار جدي و متفكر فعال، كلش برد، مي سر به سكون حالت در و كرد مي آميز طعنه و برق و پرزرق
  .داد قرار تاثير تحت را نفر ها ميليون اش ساله 25 موسيقيايي عمر طول

 يـك  هيچ به شبيه او موسيقي .داد تغيير مرا بيني جهان كلش اند، كرده مي زندگي ريگان ي دوره در كه بسياري مانند
 و يـاس  از بـود  تلفيقـي  هـا  آن ي كوبنده اعتراضي اشعار و موسيقي روح و انرژي .بودم شنيده قبال كه نبود هايي آن از

  .طلبي مبارزه و خشم همراه به سرخوردگي
 امپرياليسـم  بـه  حملـه  و نـژادي  عـدالت  از حمايـت  ،داري سـرمايه  نقـد  هب پيوسته شعرهايش سرودن در استرامر

 كه سياسي ترديد و تزلزل بر غلبه و خاطر رضايت به رسيدن براي هايي راه كه داد نشان جوان نسل به او .پرداخت مي
 طلبـي،  همبـارز  از مانـدگار  ميراثـي  عنـوان  بـه  همـواره  اسـترامر  موسـيقي  .دارد وجـود  داشـت  احاطه عامه فرهنگ بر

  .ماند خواهد جاودان مقاومت و راديكاليسم
  

  خالقانه مقاومت
 بارها موضوع يك .داشتم مطالب از بسياري به راجع بحث و استرامر با مالقات براي خوبي موقيعت 2002 آوريل در
 تـرين  ياساسـ  از آينـده  سـاختن  و حـال  از بهتـر  درك بـراي  گذشـته  از گيري بهره .شد تكرار ها مكالمه اين خالل در
  .شد مي محسوب استرامر خالقيت هاي پايه

 سالوادور سـرنگوني  و شدن برگزيده و ايتاليا داغ پاييز در كارگران و دانشجويان هاي جنبش پاريس، در 1968 مي
 ترسـيم  را خـود  سياسـي  ديـدگاه  ها آن به اشاره ي واسطه به استرامر كه بود كليدي حوادث از تعدادي شيلي در آلنده
  .كرد
 اسـت  نيـاز  مـان  نسـل  بـراي  كـه  حدي تا كرديم تالش ما .است اجتماعي جنبش من براي راك پانك« :گويد مي وا
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  ».باشيم دهنده الهام ها آن براي و تاثيرگذار هم ديگر هاي نسل روي بر كه هستيم اميدوار و دهيم انجام سياسي حركتي
 و هوشـمندانه  ي مبـارزه  يك اصول ديگر بار و خشيدب دوباره معناي موسيقي به دان، موسيقي يك عنوان به استرامر
  .كرد تثبيت را شده سازماندهي
 عنـوان  بـه  كلـش  .بـود  متعـددي  هـاي  جنبش درگير استرامر بشوند، شيك گروه يك به تبديل ها آن كه آن از پيش
 »افراطـي  اسـت ر« ملـي  ي جبهـه  گيري قدرت با تا شد شناخته هفتاد ي دهه در »نژادپرستي عليه راك« جنبش سردمدار
  .كند مبارزه

 شـد،  شـروع  1978 در كـه  H‐Block بـه  معـروف  شـمالي  ايرلنـد  زندانيان اعتراض از حمايت به را گروه استرامر
 از كـه  شخصـي  بـراي  .داد انجـام  اجرايـي  لندن شورشي هاي نشان آتش سود به و 2002 نوامبر 15 در او .دكر تشويق
  .بود كار ترين مناسب و بهترين اجرا اين گيرد، مي بهره اعتراضي هاي جنبش تشويق و تحريك براي خود موسيقي

 حسي گروه در ليدگيتار ي نوازنده و استرامر همكار و دوست ترين اصلي جونز ميك و استرامر زدني مثال همكاري
  .كرد مي تداعي طرفداران و دانان موسيقي براي را انقالبي و عجيب

 پديـدار  زيرزمينـي  صـورت  بـه  نيويورك در تازگي به كه رپ موسيقي سمت به سرعت به جونز و استرامر توجه
 در موسـيقي  بـزرگ  فروشـگاه  يـك  بـه  تصـادفا  يـك م آمديم، آمريكا به وقتي« :گويد مي استرامر .شد جلب بود، شده
 Grand هــاي گــروه از كارهــايي كــه برخــورد كلينوبــر Master  Flash، Sugar  Hill  Gang و Furious  Five4 
  .دادند تغيير را ما چيز همه و بودند موسيقي سيرم تغيير حال در راديكال صورت به كامال ها گروه ناي .فروخت مي

 گـروه،  .درآميختنـد  خـود  موسـيقي  با را رپ كه شدند سفيدپوست گروه اولين به بدل ها آن كلش هاي خالقيت با
 Sugar اعتراضـي  و پيشـرو  گروه ايشست در بود 5شان  يها  تكي بهترين از يكي كهرا  Magnificient Seven آهنگ

Hill Gang كرد ضبط.  
 بـراي  را نيويـوركي  رپ گـروه  چنـد  اسـامي  از فهرسـتي  اجتمـاعي،  ساختارهاي دادنقرار هدف راستاي در كلش
 چرا .نمود مي انگيز جدل بسيار عمل اين زمان آن در .كرد تهيه Clash on Broadway بزرگ تور در ها آن به پيوستن

 بـر  در جنجـال  و جار جز اي نتيجه متفاوت نامخاطب نيز و متفاوت كامال سبك دو تركيب كه بود اين بر وربا قطعا كه
  .داشت نخواهد
 جـاي  عامـه  فرهنـگ  در »تـر  قـوي  نيـروي « عنـوان  به 6هاپ هيپ كه گفتم استرامر به گروه ياهتاثير ي مشاهده با
  .بودن خالق ي زمينه در چه و بودن ملموس و زنده ي زمينه در چه مايه درون ي زمينه در چه .است گرفته را راك پانك

 هاپ هيپ مناسب، هاي تحليل و داري سرمايه هاي بيماري نقد ي زمينه در خصوص به كه نيست اين در شكي هيچ
  .دارد اختيار در بود، كرده فراموش راك پانك كه را چه آن تمام عامه، فرهنگ نظر مورد هاپ هيپ نه و زيرزميني،

  
  :ها دوران تمام اعتراضي راك گروه ترين بزرگ
 .كـرد  بـازي  پيسـتولز  سـكس  جـدولي  صـدر  گـروه  براي را تور ي كننده همراه نقش كلش ،1976 ينو سال عيد شب

 Anarchy تور در تا خواست ها آن از پيستولز سكس in UK احمقانه عملكرد و حركات خاطر به كه چرا كند شركت 
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 و جامعـه  دشـمن  بـدترين  برچسـب  راك پانـك  به پليس هاي مزاحمت و ها رسانه يها تحليل ها، گروه برخي خشن و
  .دبو شده زده فرهنگ

 :كـرد  مـي  اشـاره  او چنـين  هـم  .نهـاد  نـام  شكست و اميد از انباشته روزهايي را روزها آن عجول و پيشتاز استرامر
 كـه  بـود  ايـن  توجـه  قابـل  ي نكتـه  »ندا شده گيج سياسي نامربوط  هاي دئولوژييا ميان راك پانك ي صحنه در بسياري«

 و مجلـس  ها، رسانه سلطنت، دستگاه توسط يورش و تمسخر براي سوژه ترين دست دم به بدل راك پانك دانان موسيقي
 تفكـر  سياسـي  پيـام  همـراه  بـه  واحدتر و تر روشن موضعي ي ارايه منطقي راه استرامر نظريات بنابر .بودند شده پليس

 هـاي  شـركت  انتخـاب  خـاطر  بـه  جديـد  راك پانـك  كـه  بود روشن و واضح استرامر براي .بود تر مناسب و برانگيزتر
  .است انتقاد قابل طلب فرصت هاي دان موسيقي همراهي و موسيقي
  :كند مي متهم ترانه اين با را ها آن او
  

  )White Man in Hammersmith Palais (:  آهنگري قصر در سفيدپوست
  بريتانيا هايباز راك پانك

  ندارند توجهي چيزها اين به هرحال هب
  اند مبارزه مشغول سخت ها آن

  آذرخش زير در بهتر جايي براي
  دهند نمي اهميتي جديد هاي گروه

  بگيرند ياد بايد كه چيزهايي به
  !است مسخره !بيني مي !هه دارند؛ برتون هاي لباس ها آن
  كنند مي بدل پول به را شورش و
  كنند مي عوض را خود راي مردم جا همه و

  را هايشان كت كه طور همان
  كرد، مي ظهور امروز هيتلر آدولف اگر و
  .فرستادند مي ينزوميل برايش ها آن
  

 دسـتاورد  بـه  آن كـردن  تبـديل  و راك پانك كشانيدن انحطاط به خاطر به را زمان آن هاي گروه از بسياري استرامر
 مقصـر  بـود،  شـده  راسـت  جناح هاي ايدئولوژي ي دهنده جتروي و موسيقي تجاري هاي كمپاني ي طعمه كه آوري شرم
 خالقيتـي  و اجتمـاعي  شـرايط  ي كاهنده ي فلسفه اين اجزاي از جزيي خواست نمي شرايطي هيچ تحت او .دانست مي

  .باشد راك پانك
 مسـايل  آلبـوم  ايـن  .زد رقـم  داشـتند،  مـدنظر  هـا  آن كـه  را چـه  آن وضوح به گروه اين استوديويي آلبوم نخستين
 هـم  كنار در با آلبوم اين .داد  قرار خود موضوع را منطقه رايج خشونت و پليس، و نژادپرستي ،طبقه چون يي اجتماعي
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 شده تفكيك هم از موسيقي هاي كمپاني هاي استراتژي توسط آن از پيش تا كه موسيقي از بسياري هاي دامنه دادن قرار
 راك موسـيقي  از شـفاف  و درسـت  اجراهـايي  شـامل  آلبـوم  ايـن  .داد تغييـر  را مـدرن  موسيقي مفهومي لحاظ به بود

 كـه  چـه  آن البتـه  و8رگـه  داب، اي، كـي   اس از مناسـبي  تركيـب  شكسـته،  پـاپ  ،7بلوز و ريتم از هايي الهام كالسيك،
 شـيرين  ي جـه هل توسط كهبود  كننده تحريك و برانگيز تفكر هاي ترانه ينيع شد مي محسوب كلش خاص ي مشخصه
  .پرخاشگرانه آهنگسازي آغوش در خشن سياقي و سبك شد، مي خوانده استرامر 9كاكني

 نيستند؛ خالق گروهي صرفا ها آن بدانند مردم كه شد سبب ها آن انفجاري ي زنده اجراهاي كنار در كلش موسيقي
 بـه  بـدل  فتر مي كه انتظارهايي رغم به كلش اول آلبوم !دارند گفتن براي مهمي هاي حرف مختلف هاي زمينه در بلكه

  !شد آمريكا موسيقي تاريخ در وارداتي موسيقي ترين پرفروش
  .آمد دستشان كار حساب موسيقي هاي كمپاني و داشت دوست را اش موسيقي پيام و كلش آمريكا
 تـر  مهـم  نيـز  انگلـيس  و آمريكا امپرياليسم از زمان آن در كرديم مي مبارزه ها آن با ما كه مسايلي« :گفت مي استرامر

 بـراي  اي برنـده  تـاثير  نوشتم را )ام خسته خيلي آمريكا از( I'm so Bored with the USA ي ترانه كه هنگامي دند؛بو
  .»داشت آتالنتيك سوي دو هر جوان هاي نسل

  :بودند برانگيز تحسين و روشن واضح، شعرها
  

  گويد مي سخن آمريكايي دالر
  جهان ديكتاتورهاي با
  دهد مي فرمان حقيقت در و
  !بياندازند قلم از را چيزي توانند نمي ها نآ و
  

 1976 سـال  در تجـارت  و كـار  خشـن  و تلخ حقايق با مقابله در را ها جوان ميلي بي و انگيزگي بي ها آهنگ ي بقيه
 Career( يشغل هاي فرصت ي ترانه .دهند مي قرار خود موضوع Opportunities(  هـواي  و حـال  بسـياري  بـراي 

  :داشت را قديم اعتراضي هاي ترانه
  

  را فروشگاه و كردند پيشنهاد من به را اداره
  كنم قبول كنند مي پيشنهاد هرچه است بهتر گفتند
  بشي؟ آبدارچي سي بي بي توي كه خواد مي دلت
  باشي؟ پليس يه خواد مي دلت واقعا خواد؟ مي دلت

  آد نمي سراغت وقت هيچ كه چيزيه يشغل فرصت
  .دارن نگه پرت مرحله از تورو كه اينه خاطر به كنن مي پيشنهاد بهت كه كاري هر

  .ياد نمي سراغت وقت هيچ كه هچيزي يشغل هاي فرصت
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 پـا  آوري فـن  بـه  متكـي  طبقـاتي  ي جامعـه  ايـن  به كه وقتي از و نداد ما به چيز هيچ واقعا صنعتي بزرگ ي جامعه«
 چيز ترين مهم انگار ...كنيم كار و گيزند ناخودم ي طبقه مطابق كه است اين خواهد مي ما از كه چيزي همه گذاشتيم،

  .»تر پايين هاي طبقه خصوصا !هاست طبقه كنترل
 .گذاشـت  زيرپـا  را اروپـا  و انگلسـتان  اول آلبوم انتشار و تور اين ميان ي فاصله در .رفت آمريكا به كلش 1979 در

 و آوري جمع پي در و كردند رمنتش را Give’Em enough Rope بدهيد بهشان كافي طناب نام به ديگري آلبوم ها آن
 ويـران  و بـزرگ  اتفـاق  دو« :گفـت  اسـترامر  كـه  طور همان كه بودند »صداي لندن« يعني شان آلبوم ترين اصلي ساختن
 شـد  مـي  مشـكل  ...ندشـد  آمريكا جمهور رييس ريگان رونالد و انگلستان وزير نخست تاچر مارگارت :داد رخ هكنند
 تـوان  مي يم،بگوي فاشيست ها آن بهنخواهيم  اگر .است راه در بزرگي تالش كه دانستيم مي ولي .بدترند يك امكد گفت
  ».بود افراطي راست گيري موضع سمت به ها آن تمايل كه گفت

 الهـام  امريكـا  متحـد  ايـاالت  سياهپوسـت  دانـان  موسـيقي  خصـوص  به ديگر اعتراضي هاي گروه از همواره كلش
 قدم اكنون كه دريافتند پرداختند ها گروه اين با همكاري به كه وقتي تنها ها آن .گذاشت مي احترام اه آن به و گرفت مي
  .اند گذارده آن هواداران و موسيقي صنعت نژادپرستي با مبارزه راه در

 Bo( ديدلي بو كلش متحد، اياالت در تور انجام حين در Diddley( نعنـوا  بـه  را آمريكـا  راك پانـك  پيشتازان از 
 بـا  هـا  آن ارتبـاط  بـه  تور كه اين از بود خشنود كلش و بود استرامر قهرمان ديدلي، .كرد انتخاب خود همراه و معرف

 خـاطر  بـه  جنـوب  در شـديد  ي نژادپرسـتانه  هـاي  جريان ديدن از ها آن اما .كرد خواهد كمك شان آمريكايي هواداران
 كـه  چـرا  رود نمـي  پـيش  كارها ضبط كه رسيد مي نظر به« :گفت استرامر .بودند شده زده بهت شدت به ديدلي حضور

Give'Em enough Rope شـان  خـوش  ديـدلي  انتخـاب  خـاطر  بـه  ما از ها آن .نداشت فروش اول آلبوم ي اندازه به 
 تبـديل  و مـان  رويـه  تغييـر  بـراي  ها آن فشارهاي مقابل در و .زديم باز سر ديگر شخص انتخاب از نيز ما و بود نيامده
  .كرديم ايستادگي 10نو موج به شدن

 بـه  راك پانـك  كردن تبديل براي صنعتي سران فشارهاي مقابل در كه گرفتند تصميم گروه اعضاي ديگر و استرامر
  .كنند مقاومت تر، راه به سر و تر، تجاري تر، غيرسياسي جديدتر، قالبي

  !بود كار شروع تنها كارها ضبط از حمايت كمبود
 ميـان  كمونيسـم  مـروج  شـيطانيِ  بازهـاي  راك پانـك  عنـوان  بـه  ها آن ناميدن  و ها سانهر خوشامدگويي از استرامر

 سياسـي  شخصـيتي  هـوادارانش  نـزد  استرامر از كوتاه ي روزه هشت تور همان .كرد تاسف اظهار آمريكايي هاي جوان
  .است گشوده موسيقي روي به را خود چشمان كه كرد مي حس او .ساخت

  
   نيز ها ساندينيست ،لندنصداي 
 در .كـرد  آغـاز  لنـدن صـداي   نام با را خود بعدي آلبوم كار آمريكا، تور از شكايات و شايعات شنيدن محض به كلش
 هـاي  موسـيقي  از هـايي  ريشـه  آلبـوم  ايـن  در .خـورد  مـي  چشـم  به كلش براي ها زمينه همه در رشد و بلوغ آلبوم اين

  .بود شده تركيب هم با  پانك و ،13هاردراك اي، كي اس ،12لونژجاز پاپ، رگه، نيواورلئان، بلوز و ريتم ،11فولك
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 شـنيدن  ي تجربـه  اولـين  در من .بود گذار تاثير نيز آلبوم ثبت محل نام البته و بود شده ضبط نيويورك در آلبوم اين
 بـه  مـن  شخصـي  حقـايق  از بود بازتابي وضوح به آن، نگرش و موسيقي و ها تم .كردم برقرار ارتباط استرامر با آلبوم،
  .است شده بزرگ هشتاد ي دهه در و صنعتي اي محله در مهاجر اي خانواده در كه كودكي عنوان
 از گزارشـي  ترانه اين .داد قرار تاثير تحت مرا شدت به )Clampdown( ممنوعيت نام به ها آهنگ از يكي ويژه به
 بـه  متقاعـد  را ما كه دارد تضادهايي به اشاره خود مفهومي ي ههست در آهنگ .است داري سرمايه جوامع در كار فضاي

 در مـان  صـداي  اصطالح به و كنيم، نمي شكايت كنيم، مي كار سختي به كه هنگامي تنها كه كند مي مطلب اين پذيرفتن
 مـادون  ايهـ  شغل خواستار كه را جامعه جوان و كارگر ي طبقه هاي دلواپسي ترانه اين !كنيم حركت توانيم مي آيد نمي

 تصـوير  به سادگي به بپيوندند نژادي ي گرايانه راست هاي جنبش به يا باشند دولتي سركوب دستگاه از جزيي تا هستند
  :كشد مي

  
  گيري مي آرام و شوي مي بزرگ

  كني مي كار ممنوعيت براي تو
  اي قهوه و آبي پوشيدن به كني مي شروع

  كني مي كار ممنوعيت براي تو
  باشه رييست كه كني مي پيدا رو نفر يه تو
  ده مي بودن بزرگ توحس به اون
  شوي خشمگين كه هنگامي تا شوي مي رانده تو
  اي داده انجام را خود قتل اولين اكنون و
  
 آن بـر  و كند مي حمايت كارگر ي طبقه اعتراض به نياز وجود يعني استرامر ي عالقه مورد موضوع از ترانه همين و
  :گذارد مي صحه
  

  .گويم مي را آن برابر دو هم باز من ولي ـ ده به پنج دگوي مي قاضي
  كنم نمي كار ممنوعيت براي من
  است نشده متولد زنده روحي با انساني هيچ
  .كند كار ممنوعيت براي تا

  است؛ سقوط حال در دولت كه چرا ديوار، به بزن لگدي
  بگيري؟ ناديده را اين تواني مي چگونه
  !باشد قدرت تواند مي غضب يابد، مجالي خشم بگذار
  ببري؟ كار به آنرا تواني مي كه داني مي
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 چـه  كنيـد؛  توجه خود اطراف اتفاقات به و شويد بيدار كه بود اين ما كلي پيام و آهنگ اين بله؛« :گويد مي استرامر
 نفرت آن از كه اي شده چيزي كه بيني مي بيايي خودت به كه  آن از پيش كه چرا ...و اجتماعي چه سياسي، ي زمينه در

  »داري
 راك گـروه  تـرين  بزرگ .كرد گوش دنيا و نواختند ها آن .كرد پرتاب المللي بين توجه سكوي به را كلش آلبوم اين
 موضـع  ي زمينـه  در خصوصـا  را ناپـذير  گريـز  انتقادهـاي  و المللي بين توجه افزايش چون پيامدهايي بودن، خود زمان

  .داشت همراه به گروه و استرامر سياسي
 جنـاح  و هـا  ضدكمونيسـت  هـاي  حملـه  كرد، حمايت ها ساندينيست شورش از علني صورت به كلش كه هنگامي

  .يافت افزايش راست
 مـان  كارهـاي  بـه  توجـه  با توانستيم مي كه بود كاري بدترين ها آن نظر از ها ساندينيست از حمايت« :گفت استرامر

  »دهيم انجام
 فـروش  آمريكـا،  در خصـوص  بـه  ــ  بـودنش  سياسي خاطر به ـ ما موسيقي كه گويند مي برخي« :دهد مي ادامه او

 هـاي  گلولـه « ي ترانـه  استرامر »بود ها ساندينيست عليه چيني توطئه حال در ريگان دولت كه چرا كرد نخواهد چنداني
  .نوشت جنوبي آمريكاي و مركزي آمريكاي در متحد اياالت درگيري به انتقاد در را »واشنگتن

  
  شيلي ايه سلول وقتي

  زند مي حرف كشيده رنج مردم هاي ضجه از
  بياور ياد به را قبل روزهاي و آلنده

  ارتش آمدن از قبل                             
  بياور ياد به را ويكتورخارا

  سانتياگو استاديوم در                            
  !واشنگتن هاي گلوله آن هم باز ـ است درست
  تاريخ در بار اولين براي
  اند انداخته راه به انقالبي نيكاراگوئه در ها آن كه وقتي
  نبود آمريكا طرف از دخالتي  هيچ

  آمريكا در بشر حقوق
  جنگيدند رهبرشان همراه به مردم خوب

  كرد پرواز او و
  بكند؟ توانست مي كار چه ديگر واشنگتن هاي گلوله بدون

  
 خواسـتار  گـروه،  كـه  هنگـامي  گـروه  درخشـش  .كـرد  منتشـر  را هـا  ساندينيست ي گانه سه آلبوم كلش ،1980 در
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 آلبـوم  كـه  خواستند مي ها آن .شد اي شده حساب جدال و مبارزه به تبديل شد، آلبوم روي بر تري عادالنه گذاري قيمت
ـ  وقـت  هـيچ  سياسـي  هاي تصميم« :كه كرد عنوان طنز به استرامر .باشد داشته را عادي آلبوم يك قيمت حداقل ها آن  اب

 .هـيچ  ديگر كه باشند داري سرمايه ي پايه بر سياسي هاي تصميم آن هم اگر تازه آيد نمي در جور اقتصادي هاي تصميم
 و جنـگ  مقاومـت،  سـبب  بـه  هرحـال  بـه  »!كرد مي فرق اوضاع داديم، مي بيرون قاچاقچيان از حمايت در آلبومي اگر

 .رسـيد  صداي لندن با رقابت حد تا عجيبي طرز به »نيستاساندي« آلبوم فروش هواداران، كردن سردرگم سياسي، جدال
  .رفت مي رشد به رو مĤبي كلش مسايل، اين ي همه وجود با

  
  !شكست يك و بزرگ موفقيت يك
 و اجتمـاعي  هـاي  دغدغـه  از بـود  بازتـابي  ديگـر  بـار  شـد،  منتشـر  1982 در كـه  Combat Rock)( مبارز راك آلبوم

 تكـي  ي ترانـه  انتشـار  بـا  كلش .بود استرامر و كلش ي برجسته خصلت و مشخصه موارهه كه چپگرايانه هاي سياست
 سود به ترانه اين از ها امپرياليست غيرمستقيم، گزارش يك در .ديد خود دستان در را عظيم موفقيتي »بلرزان را قصبه«

 االن و كرد مي پخش ارتش براي خليج جنگ اولين در را آهنگ اين آمريكا ارتش« :گفت استرامر .كردند استفاده خود
  »!است پست حركتي خود نوع در اين خوب كند، مي استفاده جنگ براي آمادگي براي آن از هم

 ي شـده  فروختـه  كارهـاي  از سـري  يـك  اجراي به نيويورك، كويينز در واقع شي استاديم در 1982 سال در كلش
 بـه  اجرا آخرين اين .بود قبل هاي سال در و استاديوم ينهم در 14ها بيتل گروه اجراي ي كننده تداعي كه پرداخت خود
 از يكـي  ميـك  اخـراج  با من« :كه كند مي اعتراف استرامر .شد اخراج گروه از استرامر توسط كه بود جونز ميك اتفاق
  .»شدم مرتكب را زندگيم خطاهاي ترين بزرگ

 ي زنـده  اجـراي  آخرين تا جونز و استرامر همتاسفان .پاشيد هم از كلش ،1985 در هيجاني آلبوم يك انتشار از پس
  .نداشتند هم با ديگري اجراي استرامر

  
  :داد خواهم ادامه دانم مي »حق« كه چه آن براي را مبارزه من

 .كنـد  مـي  تصـوير  توامـان  را دان موسـيقي  يـك  و مرد يك شخصيت كه دارد را ويژگي اين استرامر وجودي ي خميره
 موسـيقي  كـه  است توجه قابل .شد متولد دوباره (Mescaleros) مسكالروها خود، يموسيق ي سوژه آخرين با استرامر
  .بود ابتكار نظر از چه و سياسي نظر از چه اخالقي استوار و ماندگار كار يك از نمايشي او جديد

 ييآشـنا  آثار .صداهاست تنوع شكل، همان به و فرهنگي تنوع داراي كرد، ضبط مسكالروها با استرامر كه موسيقي
 اسـترامر  .خـورد  مـي  گوش به آن در جديد صدايي هاي تركيب ي عالوه به بلوز و ريتم و قديمي اندرول راك راك، از

 ايـن  .گذاشـت  هم كنار را هاپ هيپ سبك هاي ريتم زيادي مقدار نيز و را غربي هند و التين امريكاي افريقا، موسيقي
  .گذاشتند نمايش هب را استرامر ساخت پرانرژي و جديد موسيقي ها آلبوم

 قصـبه « بر اي جوابيه آلبوم كه كنند مي تصور اگر داد مي هشدار ها جوان به او آن در كه ديدم استرامر از اي مصاحبه
 سـاده  خيلـي « :گفت او بدهد؛ تري بيش توضيح تا شد خواسته او از وقتي !نخرند را آن كه است بهتر است »بلرزان را

 نـه  ندارند؛ تاريخ از دركي و حس هيچ ها آن اما داريم دوست را كلش كه زنند مي جار جا همه جديد هاي گروه است؛
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 را قصـبه  بـه  شـبيه  چيـزي  كـه  دارند انتظار و دارند مي بر را جديد كار ها آن« كه كرد اضافه او »!فرهنگي نه و سياسي
 ي كلمـه  »...اسـت  ساده »قصبه« پردازم، مي آن به حاضر حال در من كه نيست چيزي آن وجه هيچ به كه بشنوند بلرزان

  »!است جو مبارزه هنرمندي از جدي توصيفي »ساده«
 و آزاد شـعرهايي  و قوي هاي سرايي ترانه و ها سازي آهنگ به سياسي هاي دغدغه عمق موسيقي، گسترش و رشد با
 امـا  انـد؛  شـده  زمتمركـ  زيـادي  اجتماعي مباحث روي بر آلبوم دو هر .شد مي منتهي دنيا سرتاسر موضوعات به مرتبط
 حال در عجز و ثروت جنگ، چگونه كه زمينه اين در را استرامر نظر  و است تاثيرگذارترين Global A Go‐Go آلبوم
 تصـوير  بـه  را شـدن  جهـاني  فشـار  كـه  Johnny Appleseed مثل هايي آهنگ دهد مي نشان دنياست، كردن پاره تكه
 بـه  هـايي  مديتيشـن  شـكل  به و آرام ها، آهنگ .كند مي مطرح را ادهانژ بردباري به نياز كه Bhgaee  Bhindi كشد، مي

 و .ايسـتد  مي جهاني داري سرمايه مقابل در كه چندفرهنگي انترناسيوناليستي آگاهي با اما هستند 15گاتري وودي سبك
 Shaktar( دونتسك شاختار آهنگ Donetsk( لستانانگ در سرپناهي دنبال به كه آوارگاني سرنوشت بر است سوگي 
  :رسيدند قتل به قاچاقچيان از گروهي كاميون در و گشتند مي

  
  سوم ي هزاره در !آمديد خوش بريتانيا به
  مقدونيه مسافر يك خاطرات اين
  كاميون يك پشت رفت، بريتانيا به اون

  !نكن عجله نباش، نگران نباش، نگران
  برداشت اي نقشه يه كه مرد اون

  ،داري رفتن قصد واقعا اگه كه گفت
  رسي مي باالخره آخرش
  !من دوست زنده، يا مرده
  كني، پرواز توني مي خوب
  موني مي اينجا داري خوب پول كه وقتي تا ولي

  
 موسـيقي  در چه كرد، مي كشف را جديدي هاي زمينه هميشه جو« :گفت استرامر مرگ روز سخنراني در برگ بيلي

 دادن آزار و چـپ  جنـاح  در بـودن  از كـه  اسـت  منـدان هنر از نسـلي  بازمانـدگان  آخـرين  از او ...سياسـت  در چه و
  »نداشتند هراسي داري سرمايه

 Public( مـردم  دشمن گروه اصلي عضو و رپ پيشتاز هنرمند دي چاك Enemy(  ماننـد  هـايي  گـروه  و اسـترامر 
 باشد ماعياجت قدرتمند نيروي يك تواند مي موسيقي كه دادند نشان من به« :خودش ي گفته به كه آن خاطر به را كلش

  .كرد مي تاييد و تحسين »كرد استفاده ها سيستم كردن دعوت مبارزه به براي آن از بايد و
 هرچـه  :اسـم  بـه  اعتراضـي  قـديمي  هـاي  ترانـه  از يكـي  ي دوباره اجراي مسكالروها و استرامر اجرا، هر پايان در
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 سـبك  بـزرگ  ي خواننده از )(The harder they come, the harder they fall افتي مي تر سخت بيايي، تر سخت
 بـر  خود از نشدني فراموش تاثير خود سهم به نيز استرامر آهنگ، بزرگي تمام با .كردند مي ارايه را كليف، جيمي رِگه،
 بـود،  كـرده  شـروع  آن بـا  پـيش  سال 25 كه خود قديمي )Telecaster( تلكاستر گيتار همان با .گذارد باقي آن روي
  :خواند مي چنين قاطع و مصمم غوغايي با و خود ي برنده و گستاخ صداي با و نواخت مي

  
  داد خواهم ادامه هايم خواسته براي مبارزه به من و
  توانست نخواهم ديگر بميرم وقتي دانم مي كه اين با و

  باشم آزاد مردي خود گور در خواهم مي ولي
  ...زندگي در باشم اي برده يا و بازي شب خيمه عروسك كه اين تا
  
  
  
  نوشت پي

  
1- Punk Rock تر است تر و ناماليم اندرول خشن هاي بسيار ساده كه از راك سبكي از موسيقي راك با ملودي. 
2-  Rock & Roll    هـاي سـاده و جـذاب و تركيبـي از      ، سبكي از موسيقي راك بـا تمپـوي سـريع، ملـوديR&B ،Country ،

Gospel  وjazzكه بسيار پرتحرك و جذاب است ،.  
3-  Sex Pistolsي هفتاد در انگلستان راك دهه هاي مشهور پانك ، از گروه.  
هـاپ اسـتوديويي    هاي هيپ از اولين گروه Sugar Hill Gang .60ي  هاپ در دهه ترين ابداع كنندگان سبك هيپ از بزرگ  -4

  .كه با فروش بااليي نيز مواجه شدند
5-  Singleكند خارج از آلبوم منتشر ميهايي كه گروه موسيقي، به صورت تكي و  ، آهنگ.  
6-  Hip Hopپردازد تر به زندگي شهري و فرهنگ مي اي از موسيقي رپ كه بيش ، شاخه.  
7-  R&B ،)ي سبك جامـپ بلـوز اسـت بـا ايـن       اندرول و تكميل كننده ي راك زمينه ترين پيش سبكي كه اصلي): ريتم و بلوز

تـر   باشد، بر روي صداي خواننده و شعر است، ريتم و بلوز نيز بـيش  نوزاي كه تاكيد بر روي بداهه تفاوت كه به جاي اين
  .هاپ در اختيار سياهپوستان است مانند رپ و هيپ

8-  skaاين سبك بعدها به عنـوان پـدر   . كه شباهت زيادي به جاز داشت 60ي  ي موسيقي پاپ جاماييكا در دهه ، شكل اوليه
reggae شناخته شد.  

 dubبه ص ، شاخه خواني ورت بداههاي از رگه.  
  reggae موسيقي اعتراضي جاماييكا، كه از تاثيرات ،ska   شكل گرفت و بازتاب صداي مردم جاماييكا در سراسر دنيا بـود

  .و به شهرت بسياري دست پيدا كرد
9-  Cockeny ي مردم لندن لهجه.  

10-  new waveتر نسبت به پانك داشت جاريپسندتر و ت راك شكل گرفت و فضايي عامه ، سبكي بود كه پس از پانك.  
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11-  Folkجا به سبك خاصي از موسيقي انگلستان و آمريكا اشاره دارد ، موسيقي فولكلور يا محلي؛ اما در اين.  
12-  launge jazz همان ،smooth jazz  است كه از گروه جازهاي تركيبي ياfusion نـوازي   رود و به جاي بداهه به شمار مي

  .د داردتر روي ريتم تاكي بيش
13-  Hard Rockتر نسبت به  راك و ماليم تر نسبت به پانك اي از موسيقي راك كه داراي فضايي خشن ، گونهHeavy Metal 

  .است
14-  Beatles70و  60ي  ها ترين گروه راك دهه ترين و محبوب ترين، قوي ، بزرگ.  
15-  Woody Guthrieي اول قرن بيستم ا در نيمهي فولكلور آمريك ترين و مشهورترين خواننده ، مهم.  


