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پینک فلوید :از پمپئی تا فلسفه

یکی از نماهای آغازین فیلم ایدرین میبن ،پینک فلوید زنده در پمپئی:
برش کارگردان (۲۷۹۱؛ هیپو رکوردز)۱۰۰۲ ،

پینک فلوید :از پمپئی تا فلسفه
جرج ای .رایش

تا سال  ،۱۷۹۱پینک فلوید دستگاهها را بهسمت قلب فلسفه تنظیم کرده بود .در آن سال،

ایدرین میبن ( )Adrian Mabenکنسرتفیلم فوقالعادهاش را با عنوان پینک فلوید در پمپئی

( )Pink Floyd at Pompeiiساخت .فیلم با رگههای غمگین و پرغربت ترانۀ «پژواکها» آغاز
میشود درحالی که دوربین میبن _ که بهطرزی شگفتآور بر فراز آمفیتئاتر ُرم باستان در پمپئی
قرار دارد _ با حرکت آرام کمابیش نامحسوسی بهسمت تئاتر سنگی گرد پایین میآید .گروه،

همراه با تجهیزات بسیار زیادش و چندین مایل کابل ،در وسط دایرۀ بزرگ پایین قرار دارد.
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پینک فلوید تازه شروع به نوشتن و ضبط نیمۀ تاریک ماه کرده بود و هنوز به ستارهای

بینالمللی بدل نشده بود؛ موقعیتی که قرار بود در طول دهۀ  ۱۷۹۱به آن دست یابد و در دومین
آلبوم بزرگاش ،دیوار ،در سال  ۱۷۹۷به اوج برسد .به همین دلیل است که این صحنه و محل

اجرا نمیتوانست کاملتر _ یا طعنآمیزتر _ از این باشد ،چراکه این آمفیتئاتر سنگی بزرگ واقعا
دیواری مدور است که مدتها قبل آجر به آجر ساخته شده بود و راجر واترز ،نیک میسن ،دیوید
گیلمور و ریک رایت را از جهان خارج جدا می کرد .البته این آمفیتئاتر در اصل برای گرد هم

آوردن مخاطبان زنده طراحی شده بود .پینک فلوید ،با همان جدیت و تمرکزی که رفتهرفته به

آن شهره میشد ،بیتکلف در حال اجرا است _ برای خودش ،برای یکدیگر ،برای جمعی از
تکنیسینهای صدا .اجرایی عمومی در کار نیست ،خبری از شوخی روی صحنه نیست،
حمایت مالی هیچ شرکتی در کار نیست ،از تبلیغات هم خبری نیست .کسانی که شاید با

توقع اینکه پینک فلوید را «بشخصه [از نزدیک]» ببینند تا مست کنند ،نشئه شوند یا

شلوغباز ی درآورند (یا هر سۀ اینها) ،شاید احساس کرده باشند که چیزی داشت از

چنگشان می گریخت .اما هیچ مخاطبی حضور نداشت؛ پس این فیلم هیچ نشانی از
کشمکش ،مشخصا میان راجر واترز و مخاطبان بهسرعت روبهفزونی که پینک فلوید در طول
مابقی دهۀ  ۱۷۹۱برایشان مینواخت ،ندارد؛ کشمکشی که رفتهرفته در حال شکل گرفتن بود.

تا پایان این دهه ،اوضاع کامال دگرگون شد .در همان اولین ترانۀ دیوار ،قهرمان آلبوم ،پینک،

از نوجوانان مستی که یک استادیوم را پر کردهاند میپرسد:

پس تو ،فکر کردی شاید دوست داشته باشی به نمایش بروی.
گرم گیجی را لمس کنی
تا هیجان ِ

سرمستی ازجهان گسیختگی را.
آن
ِ

به من بگو ،چیزی از چنگات می گریزد ،ای پرتو خورشید؟

واترز در چند مصاحبه یادآوری می کند خشم او در طول یک نمایش در مونترآل در سال ۱۷۹۹

به اوج خودش رسید .هواداران پرسروصدا و آشوبگر آنقدر عصبانیاش کرده بودند که او از روی
صحنه به رویشان آب دهان پرتاب کرد .او اذعان می کند این رفتارش باعث انزجار دیگران

از او شد؛ بهتدریج ،این موضوع ذهن او را جدا به خود مشغول کرد که این سیل مخاطبان
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چگونه و چرا از موسیقیای که برای شنیدناش پول دادهاند و از موزیسینهایی که برای «از

نزدیک» [«بشخصه»] دیدنشان آمدهاند اینقدر گسسته شدهاند .او خیلی زود شروع کرد به

وررفتن با مفهوم یک گروه راک که با دیوار آجری بزرگ از مخاطباناش جدا شده است .اما حتی

این ایده هم باعث نشد از نیش و طعن فروگذار کند .در طرحهای اولیۀ فیلمنامۀ واترز برای

نسخۀ فیلمی (که در سال  ۱۷۹۱انتشار یافت) ،قرار بود هواپیماهایی نظامی با بمبافکن
شیرجهای روی سر مخاطبان بمب بریزند8.

اما در اینجا در ویرانههای پمپئی ،واترز و گروه بدون هیچ نشانی از آن سرخوردگی یا

تلخکامی ،که بعدها گریبانگیرشان شد ،اجرا می کنند .آنها در حالی که بهتنهایی در پشت
دیوارشان اجرا می کنند خوشحالاند ،بدون هیچ اثری از اینکه اینجا زندان روانپریشها یا

گریزگاهی از دست دنیای بیرحم و تحملناپذیر است .این درونمایهها و پیامها هنوز برای
ْ
واترز ملموس و مبرم نشده بودند .رویدادی که دوربینهای میبن ضبط می کنند غیرتجاری،

هنرمندانه و موسیقایی است.
و فلسفی است .پینک فلوید در این صحنه طبیعی و راحت بهنظر میرسد ،نهفقط به این
دلیل که بسیار خوب اجرا می کند یا به این دلیل که دوربینها در اطراف گروه و در فضای باز
آمفیتئاتر چنین زیبا به پرواز درمیآیند ،بلکه به این دلیل که درونمایهها و ایدههایی که
اندکاندک در آلبوم فضولی و نیمۀ تاریک به واکاوی موسیقاییشان پرداختند _ مانند زمان،
مرگ ،دیوانگی ،فقدان و همدلی _ از جمله ایدههاییاند که فیلسوفان یونان و ایتالیای باستان
بیش از دو هزار سال قبل ،برای نخستین بار ،به آنها پرداخته بودند .مشخصا ،نه چندان دور
از زمان و مکانی که آتشفشان وزوو طغیان کرد و همهچیز را از میان برداشت بهجز
ساختمانهای سنگی اینجا که زمانی یک روستای پرجنبوجوش در ایتالیا بود .حتی
استعارۀ فلسفی و فرهنگی روشنگری ( )Enlightenmentکه خیلی زود این گروه را به جایگاه
ستارهای بینالمللی پرتاب کرد _ نبرد میان روشنایی و وضوح نهفته در فهم ،از یک سو ،و
تاریکی نهفته در سایهها ،رازها و دیوانگی ،از سوی دیگر _ در آن هنگام که گروه متناوبا در آفتاب
روشن عصرگاهی و تاریکی شدید اجرا می کند کامال روشن است.
 .8ظاهرا تنها چیزی که از آن ایده به جا مانده است آخرین بند «بشخصه» است _ «نور! جلوههای صوتی را روشن
کنید! حرکت!» «بندازیدش ،بندازیدش روشون! بندازیدش رو اونا!»
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این تصادف نه سطحی است و نه کامال استعاری ،چراکه رفتهرفته یک نوع آ گاهی و تأمل

فلسفی داشت در موسیقی و آلبومهای پینک فلوید محوریت پیدا می کرد .به هر صورت،
فلسفه تالشی است برای فهمیدن واقعیتهای زیربنایی جهان و خودمان ،از طریق

برطرف کردن سردرگمیها و پیشداوریها ،تا راهی بهسوی تابش فهم بر حقیقت عینی و
دائمی چیزها بگشاییم _ مانند همان بلوکهای سنگی عریان که گروه را احاطه کردهاند .پینک
فلوید تازه از سایکدلیای (یا موسیقی روان گردان) مارپیچی ،بیشکل و همواره برآشوبنده

سربرآورده بود تا رویکردی متفاوت عرضه کند ،رویکردی که صوریتر و جمعوجورتر بود و

بهجای تزیینات موسیقایی بتهجقهای ،تمرکز لیزروار بر ساختارهای ابتدائی واقعیت (وجود،

زمان و تناهی) ،اقتصاد (پول) و روانشناسی مدرن (پیشداوری ،ترس و دیوانگی) را
بازیگوشانه میآزمود .به عبارتی ،پینک فلوید به شیوۀ موسیقایی خاص خودش به روشنگری
دربارۀ حقیقت امور اهتمام میورزید.

این سخن بدین معنا نیست که موسیقی اولیۀ گروه که سید برت مینوشت فاقد نکته یا

اهمیت فلسفی بود .اگر از شوخیهای واضح دربارۀ آ گاهی تغییریافته ( altered

 )consciousnessبگذریم ،بسیاری اوقات موسیقی برت از درکی از شگفتی دربارۀ یکی از

آزارندهترین مسائل فلسفی الهام می گرفت ،یعنی مسئلۀ «اذهان دیگر» و ماهیت تجربههای
ناآشنا .نخستین ترانۀ موفق برت« ،آرنولد لین» ،در بیبیسی جنجالآفرین شد _ بهاحتمال
زیاد نهفقط بهخاطر اینکه دربارۀ مردی زنانهپوش بود که لباسهای زنان را میدزدید بلکه،
گذشته از این ،بهخاطر عالقۀ سادهلوحانۀ ترانه به آرنولد« ،سرگرمی عجیب» او و «دیدگاه
منحرف» او دربارۀ لباسهایی که «برایاش مناسب»اند.

در نیزن بر دروازههای سپیدهدم ،نخستین آلبوم پینک فلوید ،برت دربارۀ این موضوع

نوشت که ممکن بود دنیا چگونه بهنظرمان برسد اگر ما جن کوتوله (ترانۀ «جن کوتوله») یا
مترسک (ترانۀ «مترسک») یا _ ظاهرا رازآلودترینشان _ گربۀ سیامی درکناپذیر خودش (در ترانۀ

«سام شیطان») بودیم؛ گربهای که بیوقفه تخیل برت را به بهت وامیداشت« :آن گربه چیزی

است که نمیتوانم توضیح دهم [یا از کارش سردرآورم]» .از این نوع معماها میتوان پروژههایی
در فلسفۀ دانشگاهی به راه انداخت (هرچند در آنجا باید کامال واضح کرد چهچیزی چنین
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معمایی است) .عنوان مقالۀ فلسفی معروف تامس نیگل این نیست که «گربه بودن چه

حسوحالی دارد؟» اما میتوانست چنین عنوانی داشته باشد (عنواناش این است« :خفاش
بودن چه حسوحالی دارد؟» در مجلۀ  Philosophical Reviewدر سال  ۱۷۹۱منتشر شده و

بهآسانی میتوان در اینترنت پیدایاش کرد) .البته ،تبیین نیگل شرح میدهد چرا همیشه

جنبههایی از تجربۀ موجودات دیگر وجود خواهند داشت که ما «نمیتوانیم توضیح دهیم».
تبیین برت چنین نمی کند ،اما بهتر بهنظر میرسد.

اگر برت را ارسطو در نظر بگیریم _ یعنی ،کسی که مجذوب جزئیات عجیب و

ریزه کاریهایی غریب است که در جهان پیراموناش با آنها روبهرو میشود _ آنوقت واترز را
که رفتهرفته به ترانهنویس اصلی گروه پس از غیبت برت بدل شد ،میتوان افالطون در نظر

گرفت؛ او همانند افالطون به ساختارهای قاعدهمند و یکپارچه (یا بهتعبیر خود افالطون،
« ُم ُثل») که بر خصوصیات کلی جهان و تجربۀ ما حاکماند عالقه دارد؛ عالقهای کامال متفاوت

با عالیق ارسطو .در نیمۀ تاریک ،سودای متافیزیک در سر واترز و استعداد روبهفزونیاش در مقام
ترانهنویس دست به دست هم دادند تا آلبومی پدید آید که علیه خود هستی اعالم جرم می کند:

«هرچیزی زیر نور آفتاب هماهنگ است »...و نیمۀ تاریک چنین پایان مییابد« ،اما آفتاب زیر

سایۀ ماه به کسوف رفته است» .واترز با وام گرفتن انگارۀ دیوانگی بهمنزلۀ ماهزدگی ( )lunacyدر

اینجا می گوید که وجود در تسخیر تاریکی و دیوانگی است .چنین نیست که زندگی از سر
اتفاق برای اینهمه ْ
آدم دشوار ،غمناک و تراژیک باشد .از آنجا که زندگی این ساختارهای

متافیزیکی را در بن خود دارد ،ذاتا و ،در نتیجه ،دائما تراژیک است .چنان که همان اولین و

آخرین متنهای درهم گرهخوردۀ دیوار _ «ما وارد شدیم؟» و «این همان جایی نیست که _ »...
نشان میدهند ،این ساختارها از منطقی مارپیچی ،نهایتا دوری و تقویت گر برخوردارند؛ با
چنین منطقی؛ گریز و گزیری از خفای خورشید و فرار پینک به پشت این دیوار نخواهد بود.

سپاسگزاریها و یادداشتهای روی جلد

یک تشکر بزرگ از این نویسندگان که قلب و ذهنشان را در کار نوشتن این مقاالت گذاشتند.

در بیشتر موارد ،آنها برای نخستین بار پس از سالهای بسیار آلبومهای پینک فلوید دورۀ
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جوانیشان را مرور کردند _ آلبومهایی که نخستین بار پرسشهایی را دربارۀ ماهیت واقعیت،
ادراک ،خردمندی و زندگی مدرن در ذهنشان مطرح کردند و به آنها کمک کردند وارد

حرفههای دانشگاهی امروزشان شوند .پس شما هم ممکن است ،مثل من ،در فصول این
کتاب ،بارقهها و صفای جوانی را همراه با پوسترهای زمینهسیاهی که روی دیوارها به چشم
میآمدند تشخیص دهید (فقط من نبودم؛ خیالام راحت شد وقتی فهمیدم فقط خودم این

کار را نمی کردم) .هر استاد یا دانشجوی دکترایی به این راحتی شخصیت دانشگاهیاش را

کنار نمی گذارد و لو نمیدهد که سید برت یا کاش اینجا بودی برایاش درست بهاندازۀ لودیگ
ویتگنشتاین یا هستی و نیستی [سارتر] مهم است.

پس حتی اگر مثل رندال آ کسییر ترانۀ «آسیب مغزی» را چهل بار پشتسرهم در یک شب

تاریک اگزیستانسیالیستی در سال  ۱۷۹۱برای خودتان نگذاشته باشید؛ حتی اگر ،چنان که

سو امراز اعتراف می کند ،پس از گوشدادن به ای کاش اینجا بودی ،شعرهایی فوقالعاده بد
ننوشته باشید ،قبول دارید این فیلسوفان و نویسندگان قسمتهایی از روحشان را برای نوشتن

دربارۀ این آلبومها و مفاهیم عریان ساختهاند؛ آلبومها و مفاهیمی که باعث شکل گیری

آرزوهایشان و خودشان شدند .در کنار بینشهای بسیاری که در این فصلها نهفتهاند،

همین جنبۀ این پروژه شگفتانگیزتر و ارزندهتر از بقیه بوده است ،زیرا بیگانگی از دیگران و
موانع ارتباط واقعی در زمرۀ فراگیرترین درونمایههای موسیقی پینک فلوید قرار دارند .پس هم

طنزآلود است و هم نشاطبخش که بررسی فکری و جدی پینک فلوید میتواند یکجور نوشدارو
باشد _ دست کم ،فرصتی برای ارتباط شخصی با هواداران ،همکاران و افراد کامال غریبه دربارۀ
ساختار هستی ،ساختار تکنوازی گیتار دیوید گیلمور و هرچیزی در میانۀ این دو.

بهخاطر اجازۀ نقلقول متن ترانههای پینک فلوید مایلام از پخش موسیقی وارنر چپل تشکر

کنم .ما بهجای اشاره به سال انتشار هر آلبوم یا ترانهای که در سرتاسر این فصلها نامشان به
میان میآید ،گزیدهای از آلبومشناسی کارهای استودیویی پینک فلوید را در انتهای کتاب

آوردهایم و دربارۀ هر کدام اطالعاتی دادهایم.
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«من از پینک فلوید متنفرم» و سایر ُمدهای اشتباه
در دهههای  ۰۶۹۱ ،۰۶۹۱و پس از آن

جرج ای .رایش

در اواخر دهۀ  ۱۷۹۱اگر میخواستید مطابق ُمد عمل کنید ،میتوانستید مثل جانی راتن

تیشرتی بپوشید که روی آن نوشته است «من از پینک فلوید متنفرم» .پانک راکرها ( punk
 )rockersاز خیلی چیزها متنفر بودند ،اما درست می گفتند که ،در طول آن دهه ،بهنظر

میرسید موسیقی راک راهاش را گم کرده است .تا اواسط دهۀ  ،۱۷۹۱دیلن پراگرسیویسم [یا

ترقیخواهی] ( )progressivismلیبرال وودی گاتری را وارد موسیقی پاپ کرده بود و هرکسی _ از
خوانندگان فولکلور مثل جونی میچل گرفته تا گروههای روان گردان [یا سایکدلیک] خانههای
هنری مثل ولوت آندرگراوند ( _ )Velvet Undergroundبیشتر احساس استقالل ،صراحت

لهجه و تمایل به پذیرش تغییرات موسیقایی و سیاسی می کردند .از نظر آنها که ذهنیتی

جهانیتر داشتند« ،عصر آ کواریوس» در راه بود .با این حال ،حتی کسانی که سلیقههایشان
بیشتر به تختههای موجسواری یا چرم سیاه مایل بود قبول داشتند موسیقی پاپ به چیزی بیش

از سرگرمی یا تنوعی ملودیک برای دوری جستن از مالل یا نومیدیهای زندگی بدل شده بود.

نیرویی برای خیر بود ،یک موسیقی متن وحدتبخش برای نسل جدیدی که هدفشان

نجات ما از خرابکاریها و ارزشهای بیمورد میانساالن تکنوکرات ،کتشلواری و اهل

جنگ سرد بود.
اما هرکسی با نسخهای از اینجا لندن است ( )London Callingمیتواند به شما بگوید
اوضاع اینطور از آب درنیامد .بنا به اینکه از چهکسی بپرسید ،پایان این آرمان گرایی موسیقایی
یا خشونت در آلتامانت بود ،کناره گیری جان لنون از موسیقی در «انقالب» آلبوم سفید ،یا شاید
این کشف _ مثال از جانب جو بوید یا کرت کوبین_ که برای بسیاری ،موسیقی پاپ چیزی بیش
از یک آهنگ دلربا یا «ترانۀ قشنگ» نیست که بدون هیچ سررشتهای از اینکه «معنایاش
چیست» از آن استقبال میشود 8.برای خود من ،زنگ بیدارباش وقتی زده شد که یک روز
غروب (فکر کنم) در سال  ۱۷۹۹در اخبار محلی شنیدم که گروه سکس پیستولز میخواهد به
سرتاسر ایاالت متحد سفر کند .دعوت آنها به هرج و مرج در موسیقی بجا بود ،زیرا
هواپیماهای امریکایی زمانی نقدهای حقیقتا زننده و وجودی به فرهنگ معاصر (به «روزی از
زندگی» بیتلز یا «اخبار ساعت هفت/شب ساکت» سایمون و گارفانکل فکر کنید) یا
سرودهای برابری اجتماعی (مثل «احترام») را با خود حمل می کردند .اما موسیقی پاپ آن اواخر
موقر و یکدست شده بود .بهنظر میرسید بخشی از طراحی شرکت بود تا مشتریان خوشحال و
چشمبسته را (همراه با تونی اورالندو ،پیتر فرامپتن یا گروه ایگلز) در حال زمزمه کردن نگاه دارند
تا تبلیغات بعدی شروع شود .البته استثناهایی هم بودند مثل بروس اسپرینگستین ،فرانک زاپا
و پیشینیان امریکایی پانک .اما در کل ،موسیقی پاپ در دهۀ  ۱۷۹۱بهسمت ترانههای سبک،
شاد و سرشار از حس خوب رفت ،ترانههایی که حتی آرکی بانکر هم ممکن است از سوت زدن
همراه با آنها لذت ببرد .و سپس ،در پایان این دهه ،وقتی بهنظر میرسید ممکن نیست پاپ
کممایهتر و بیارزشتر از این شود ،واقعا شد .زاپا دیسکو را یک «بیماری اجتماعی» نامید و دهها
جیز ( )Bee Geesخودشان را در شعلههای آتش
هزار نفر با او موافق بودند ،چراکه آلبومهای بی ِ
«ویرانی دیسکو» در شیکاگو در سال  ۱۷۹۷پرتاب کردند.

 .8بوید در مورد «خلبانان جنگی [که] میتوانستند کشاورزان ویتنامی را محض تفریح به رگبار مسلسل ببندند
درحالی که با هدفونهای کابین هواپیما به دیلن و هندریکس گوش می کردند» مینویسد ( White Bicycles:
 .)Making Music in the 0691s, London, 6002, p. 672کوبین در ترانۀ «شکوفایی» ( )In Bloomدر آلبوم بیخیال
( )Nevermindهواداران هورمونپریش را که از همراهی در خواندن این آواز خوشحال بودند به سخره می گیرد.
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اما دیسکو تنها نشانۀ آرزوهای بربادرفتۀ راک نبود .بهنظر بسیاری از منتقدان و روزنامهنگاران

حوزۀ موسیقی ،گروههایی که بیش از همه مسئول به قهقرابردن موسیقی پاپ بودند به راک
هنری یا پراگرسیو راک تعلق داشتد و بیشتر به موتسارت عالقه داشتند تا به موتاون 8.گروههایی

مثل امرسون ،لیک و پامرِ ،یس و جنسیس بسیاری وقتها تشریفات شعرها ،همسراییها و

ضربهای  ۱/۱را کنار می گذاشتند و تصنیفهایی تولید می کردند که در آنها ترانههایی
انتزاعی و رازآمیز با میزانهایی عجیب تنظیم میشدند .در حماسۀ ِیس با عنوان «نزدیک به
لبه» ،جان اندرسن چنین میخواند« :مشکالت را حدس میزنی فقط برای اینکه یاد را فریب

دهی/از مسیرهایی می گذری که از نیمۀ راه بهسوی خأل باال میروند» .کاسۀ صبر و تحمل
منتقدان لبریز شده بود .دیسکو حداقل ادعا نداشت که چیزی بیش از یکجور موسیقی برای

رقصیدن و (اگر بخواهیم واژهای بهتر به کار ببر یم) برای کوبیدن [راک] و چرخیدن [رول] است.
بهنظر بسیاری ،پینک فلوید در رأس ساختمان عظیم پراگرسیو راک قرار داشت .در اواسط

دهۀ  ،۱۷۹۱این گروه در موفقیت نیمۀ تاریک ماه که رکوردی تازه ثبت کرد خوشاقبال بود و با

ای کاش اینجا بودی و جانوران داشت اثبات می کرد بر هنر ترانههای طوالنی ،مفصل و بهدقت
تولیدشده که بسیاری وقتها قواعد و رسوم پاپ را نادیده می گرفت تسلط یافته بود .تا پایان
 ،۱۷۹۷این گروه آلبوم دومی تولید کرد که آن هم رکوردی تازه از خود به جا گذاشت :دیوار .گروه

آماده بود این موفقیت را به فیلمی همراه با الن پارکر و اقتباس فیلمی راجر واترز ترجمه کند.

اما با این نکات روشن نمیشود چرا جانی راتن ،برای آن تیشرت معروف ،پینک فلوید را

انتخاب کرد .راستاش ،پینک فلوید به باالی جدول [موسیقیهای پرفروش] رسید ،اما یک

استثنا بود؛ استثنایی برای این تصور که راک و پاپ ایده یا نقدی جدی در مورد فرهنگ یا

(بهتعبیر راجر واترز در دیوار) «یخ نازک زندگی مدرن» ندارد .پینک فلوید که بههیچوجه در

رخوت پس از دهۀ شصت در موسیقی سهمی نداشت ،به موسیقی پاپ کمک کرد با
َ
رخر دیسکو اشباع نشود .پس
ساوندترکهای بازاری و آبکی «راک کالیفرنیایی» یا تکرار پر از ِخ ِ
اگر موزیسینی بودید که میخواستید پدیدۀ بزرگ بعدی باشید ،فایدهای نداشت اعالم کنید

«من از استیکس ( )Styxمتنفرم» یا «من از دیسکو متنفرم» .خیلیهای دیگر هم از اینها متنفر
 .8یک شرکت موسیقی در امریکا _ م.

