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ام، سّید مهدی حسینی، که کل ترجمه را سپاس بسیار از دوست خوب
های مربوط به موسیقی( پیشنهادهای دّقت خواند و )مخصوصًا در بخشبه

سعید باقرزاده، که گا، جناب آقای ل  اد. همچنین از مدیر فرهیختۀ نشر خوبی د
وکاستی که کنم. البته هر کمترجمۀ این کتاب را به من پیشنهاد داد، تشّکر می

در ترجمه هست بر عهدۀ من است. امید است که این ترجمه و خود کتاب 
 «.نظر شودمقبول طبع مردم صاحب»

 یاسر پوراسماعیل
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ین فیلم  ینیکی از نماهای آغاز  در پمپئی:، پینک فلوید زنده بنیم ایدر
کارگردان )  رش   (۱۰۰۲هیپو رکوردز، ؛ ۲۷۹۱ب 

   
 از پمپئی تا فلسفه پینک فلوید:

 جرج ای. رایش
 

قلب فلسفه تنظیم کرده بود. در آن سال،  سمتبهها را ، پینک فلوید دستگاه۱۷۹۱تا سال 
 در پمپئیپینک فلوید اش را با عنوان العادهفیلم فوقکنسرت (Adrian Maben) میبن ایدرین

(Pink Floyd at Pompeii )آغاز « هاپژواک»ترانۀ  پرغربتو  غمگینهای ساخت. فیلم با رگه
در پمپئی  باستانتئاتر ُرم بر فراز آمفی آورشگفت طرزیبهکه  _که دوربین میبن شود درحالیمی

گرد پایین میبه ینامحسوس حرکت آرام کمابیشبا  _قرار دارد  آید. گروه، سمت تئاتر سنگی 
 .دداربزرگ پایین قرار  ۀدر وسط دایر ،تجهیزات بسیار زیادش و چندین مایل کابلهمراه با 
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 ایهو هنوز به ستار کرده بود تاریک ماه ۀنیمپینک فلوید تازه شروع به نوشتن و ضبط 
و در دومین  آن دست یابدبه  ۱۷۹۱ ۀالمللی بدل نشده بود؛ موقعیتی که قرار بود در طول دهبین

محل صحنه و این به اوج برسد. به همین دلیل است که  ۱۷۹۷، در سال دیوار، اشآلبوم بزرگ
 واقعا  تئاتر سنگی بزرگ از این باشد، چراکه این آمفی _آمیزتر یا طعن _تر توانست کاملنمی اجرا

و راجر واترز، نیک میسن، دیوید  ه بودشدها قبل آجر به آجر ساخته تور است که مد  دیواری مد  
تئاتر در اصل برای گرد هم کرد. البته این آمفیایت را از جهان خارج جدا میگیلمور و ریک ر

یت و تمرکزی که احی شده بود. پینک فلویدآوردن مخاطبان زنده طر   به  رفتهرفته، با همان جد 
ف در حال اجرا است بی شد،آن شهره می ، برای جمعی از ، برای یکدیگربرای خودش _تکل 

کار نیست،  یاجرای. های صداتکنیسین نیست، خبری از شوخی روی صحنه عمومی در 
کسانی که شاید با . هم خبری نیست تبلیغات ازحمایت مالی هیچ شرکتی در کار نیست، 

تا مست کنند، نشئه شوند یا  ببینند« [از نزدیکبشخصه ]»اینکه پینک فلوید را ع توق  
احساس کرده باشند که چیزی داشت از شاید (، هااین ۀند )یا هر سدرآوری بازشلوغ

از  نشانیپس این فیلم هیچ  حضور نداشت؛ا هیچ مخاطبی ام  گریخت. شان میچنگ
صا   کشمکش، فزونی که پینک فلوید در طول سرعت روبهمیان راجر واترز و مخاطبان به مشخ 

 .رفته در حال شکل گرفتن بود، ندارد؛ کشمکشی که رفتهنواختشان میبرای ۱۷۹۱ ۀمابقی ده
کامال  دگرگون شد. در همان او   ، قهرمان آلبوم، پینک، دیوار ۀلین ترانتا پایان این دهه، اوضاع 

 پرسد:اند میاز نوجوانان مستی که یک استادیوم را پر کرده
 

 داشته باشی به نمایش بروی.پس تو، فکر کردی شاید دوست 
 را لمس کنی گیجیتا هیجان گرِم 

 .گسیختگی راازجهانآن سرمستِی 
 ؟ای پرتو خورشیدگریزد، ت میابه من بگو، چیزی از چنگ

 

 ۱۷۹۹در سال خشم او در طول یک نمایش در مونترآل  کندیادآوری میواترز در چند مصاحبه 
کرده بودند که او از روی قدر عصبانیو آشوبگر آنهواداران پرسروصدا به اوج خودش رسید.  اش 

کرد. او اذعان میصحنه به روی دیگران  انزجارکند این رفتارش باعث شان آب دهان پرتاب 
کرد که ؛ بهاز او شد مخاطبان این سیل تدریج، این موضوع ذهن او را جدا  به خود مشغول 
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از » برایهایی که اند و از موزیسینش پول دادهاای که برای شنیدنچگونه و چرا از موسیقی
کرد به اند. او خیلی زود قدر گسسته شدهاین اندآمدهشان دیدن«[ بشخصه]» «نزدیک شروع 

گروه راک که با دیوار آجروررفتن با  ی ا حت  ام  . ش جدا شده استااز مخاطبان ی بزرگمفهوم یک 
واترز برای  ۀنامفیلم ۀلیی او  هاطرحدر . کندنیش و طعن فروگذار از باعث نشد این ایده هم 

افکن با بمبهواپیماهایی نظامی  ، قرار بودانتشار یافت( ۱۷۹۱فیلمی )که در سال  ۀنسخ
 8.بریزندبمب  روی سر مخاطبانای شیرجه

سرخوردگی یا آن های پمپئی، واترز و گروه بدون هیچ نشانی از ا در اینجا در ویرانهام  
تنهایی در پشت در حالی که بهها نآ .کننداجرا می گریبانگیرشان شد، بعدها، که یکامتلخ

ها یا پریشاند، بدون هیچ اثری از اینکه اینجا زندان روانخوشحال کننداجرا میدیوارشان 
ها هنوز برای ها و پیاممایهاین درون. استناپذیر لرحم و تحم  گریزگاهی از دست دنیای بی

نند غیرتجاری، کهای میبن ضبط میو مبرم نشده بودند. رویدادی که دوربین ملموسواترْز 
 ایی است.هنرمندانه و موسیق

ه این ب فقطنهرسد، می نظربهاست. پینک فلوید در این صحنه طبیعی و راحت  فلسفیو 
ها در اطراف گروه و در فضای باز یا به این دلیل که دوربین کنداجرا میدلیل که بسیار خوب 

هایی که ها و ایدهمایهبلکه به این دلیل که درون ،آیندبه پرواز درمیتئاتر چنین زیبا آمفی
مانند زمان،  _ پرداختندشان اییواکاوی موسیق بهتاریک  ۀنیمو  فضولی آلبوم دراندک اندک

فیلسوفان یونان و ایتالیای باستان  که اندهاییاز جمله ایده _مرگ، دیوانگی، فقدان و همدلی 
، نه چندان دور ا  صمشخ   بودند.پرداخته ها نآ به ، برای نخستین بار،بیش از دو هزار سال قبل

 جزبهشت را از میان بردا چیزهمهاز زمان و مکانی که آتشفشان وزوو طغیان کرد و 
حتی بود. در ایتالیا وجوش های سنگی اینجا که زمانی یک روستای پرجنبساختمان

جایگاه  را به( که خیلی زود این گروه Enlightenmentفلسفی و فرهنگی روشنگری ) ۀاستعار
و  ، از یک سو،فهمنهفته در نبرد میان روشنایی و وضوح  _ کردالمللی پرتاب ای بینستاره

 در آفتاب متناوبا  ام که گروه در آن هنگ _ ، از سوی دیگرها، رازها و دیوانگیسایهنهفته در تاریکی 
 کامال  روشن است. کنداجرا میروشن عصرگاهی و تاریکی شدید 

 
های صوتی را روشن نور! جلوه» _است « بشخصه»ظاهرا  تنها چیزی که از آن ایده به جا مانده است آخرین بند  . 8

 «بندازیدش، بندازیدش روشون! بندازیدش رو اونا!« »کنید! حرکت!
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گاهی و تأم  رفته رفتهاین تصادف نه سطحی است و نه کامال  استعاری، چراکه  ل یک نوع آ
به هر صورت، . کردمحوریت پیدا میپینک فلوید  هایآلبومدر موسیقی و داشت فلسفی 

 از طریق ،های زیربنایی جهان و خودمانقعیتفلسفه تالشی است برای فهمیدن وا
عینی و  تابش فهم بر حقیقت سویبهراهی تا  ،هاداوریها و پیشسردرگمی کردنبرطرف

اند. پینک های سنگی عریان که گروه را احاطه کردهمانند همان بلوک _بگشاییم دائمی چیزها 
 برآشوبندهشکل و همواره گردان( مارپیچی، بیفلوید تازه از سایکدلیای )یا موسیقی روان

بود و  وجورترجمعو  ترصوری، رویکردی که عرضه کندسربرآورده بود تا رویکردی متفاوت 
تارهای ابتدائی واقعیت )وجود، تمرکز لیزروار بر ساخ ،ایهجق  بته اییتزیینات موسیق جایبه

داوری، ترس و دیوانگی( را شناسی مدرن )پیشمان و تناهی(، اقتصاد )پول( و روانز
ایی خاص خودش به روشنگری وسیقم ۀبه عبارتی، پینک فلوید به شیو. آزمودمی بازیگوشانه

 ورزید.حقیقت امور اهتمام می دربارۀ
نوشت فاقد نکته یا گروه که سید برت می ۀلیاو   موسیقیاین سخن بدین معنا نیست که 

گاهی تغییریافته ) ۀهای واضح درباریت فلسفی بود. اگر از شوخیاهم    alteredآ
consciousness یکی از  ۀشگفتی دربار از درکی از( بگذریم، بسیاری اوقات موسیقی برت

های هو ماهیت تجرب« اذهان دیگر» ۀگرفت، یعنی مسئلالهام میترین مسائل فلسفی ندهآزار
 احتمالبه _آفرین شد سی جنجالبی، در بی«آرنولد لین»برت،  قموف   ۀنخستین تران. ناآشنا

 ،دزدید بلکههای زنان را میبود که لباس پوشی زنانهمرد ۀاینکه دربار خاطربه فقطنهزیاد 
دیدگاه »او و « سرگرمی عجیب»ترانه به آرنولد،  ۀلوحانساده ۀعالق خاطربهاین،  گذشته از

 اند.«ش مناسبابرای»هایی که لباس ۀاو دربار« منحرف
این موضوع  ۀ، نخستین آلبوم پینک فلوید، برت درباردمهای سپیدهزن بر دروازهنیدر 

یا «( جن کوتوله» ۀتران)اگر ما جن کوتوله مان برسد نظربهممکن بود دنیا چگونه نوشت که 
ترانۀ ناپذیر خودش )در سیامی درک ۀگرب _ شانرازآلودترینظاهرا   _یا «( مترسک»ترانۀ مترسک )

آن گربه چیزی »داشت: را به بهت وامی ل برتوقفه تخی  ای که بیبودیم؛ گربه«( سام شیطان»
 هاییپروژهتوان اها مینوع معم  این از «. ]یا از کارش سردرآورم[ توانم توضیح دهماست که نمی

ی چنین چیزچه)هرچند در آنجا باید کامال  واضح کرد  به راه انداختدانشگاهی  ۀدر فلسف
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گربه بودن چه »فلسفی معروف تامس نیگل این نیست که  ۀمقال ایی است(. عنوانمعم  
ا« وحالی دارد؟حس ش اخف  »ش این است: اتوانست چنین عنوانی داشته باشد )عنوانمی ام 

و  منتشر شده ۱۷۹۱در سال  Philosophical Review ۀدر مجل« وحالی دارد؟بودن چه حس
همیشه  چرادهد ش کرد(. البته، تبیین نیگل شرح میاتوان در اینترنت پیدایآسانی میبه

«. توانیم توضیح دهیمنمی»وجود خواهند داشت که ما  موجودات دیگر ۀهایی از تجربجنبه
 رسد.می نظربها بهتر کند، ام  تبیین برت چنین نمی

مجذوب جزئیات عجیب و که کسی یعنی،  _ در نظر بگیریمارسطو  را اگر برت
 را واترزوقت آن _ دوشمی روروبهها نآ ش بااکه در جهان پیرامون استغریب  یهایکاریریزه
توان افالطون در نظر مینویس اصلی گروه پس از غیبت برت بدل شد، به ترانه رفتهرفتهکه 

افالطون،  خود تعبیربه )یا مند و یکپارچهافالطون به ساختارهای قاعدهگرفت؛ او همانند 
کل  بر که  «(ُمُثل» ای کامال  متفاوت عالقه دارد؛ عالقه اندحاکمما  ۀی جهان و تجربخصوصیات 

اش در مقام فزونیو استعداد روبه در سر واترز متافیزیک ، سودایتاریک ۀنیمدر . با عالیق ارسطو
 کند:اعالم جرم می هستینویس دست به دست هم دادند تا آلبومی پدید آید که علیه خود ترانه

ا آفتاب زیر ام  »یابد، چنین پایان میتاریک  ۀنیمو ...« هماهنگ استآفتاب  نور ی زیرهرچیز»
( در lunacyزدگی )ماه ۀمنزلدیوانگی به ۀواترز با وام گرفتن انگار«. به کسوف رفته استماه سایۀ 

که زندگی گوید که وجود در تسخیر تاریکی و دیوانگی است. اینجا می سر از چنین نیست 
زندگی این ساختارهای  از آنجا کهدشوار، غمناک و تراژیک باشد.  آدْم  همهاینبرای فاق ات  

لین و همان او   کهچناندائما  تراژیک است.  ،در نتیجه ،متافیزیکی را در بن خود دارد، ذاتا  و
 _...« این همان جایی نیست که »و « ما وارد شدیم؟» _ دیوار ۀخوردگرهدرهم هایمتنآخرین 

؛ با دارندبرخورگر منطقی مارپیچی، نهایتا  دوری و تقویتاز دهند، این ساختارها نشان می
گریز و گزیری از  .نخواهد بودپینک به پشت این دیوار  فرارخفای خورشید و  چنین منطقی؛ 

 
 های روی جلدها و یادداشتسپاسگزاری

کار ر بزرگ از این نویسندگان که قلب و ذهنیک تشک   این مقاالت گذاشتند. نوشتن شان را در 
 ۀهای پینک فلوید دورهای بسیار آلبومبرای نخستین بار پس از سالها نآ در بیشتر موارد،
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کردند جوانی که نخستین بار پرسشآلبوم _شان را مرور  ماهیت واقعیت،  ۀهایی را دربارهایی 
وارد  ندکمک کردها نآ و به ندکردشان مطرح ادراک، خردمندی و زندگی مدرن در ذهن

این  پس شما هم ممکن است، مثل من، در فصولهای دانشگاهی امروزشان شوند. حرفه
به چشم دیوارها  رویسیاهی که زمینهبا پوسترهای همراه ها و صفای جوانی را کتاب، بارقه

م راحت شد وقتی فهمیدم فقط خودم این اتشخیص دهید )فقط من نبودم؛ خیال آمدندمی
اش را کردم(. هر استاد یا دانشجوی دکترایی به این راحتی شخصیت دانشگاهیکار را نمی

لودیگ  ۀاندازبهش درست ابرای کاش اینجا بودیدهد که سید برت یا گذارد و لو نمیکنار نمی
 مهم است. ]سارتر[هستی و نیستی ویتگنشتاین یا 

کسیامثل رند ی اگرپس حت   در یک شب  سرهمپشترا چهل بار « آسیب مغزی»ترانۀ ر یل آ
که ی اگر، چنانی خودتان نگذاشته باشید؛ حت  برا ۱۷۹۱در سال  الیستیتاریک اگزیستانسی

العاده بد شعرهایی فوق ،ای کاش اینجا بودیدادن به پس از گوشکند، سو امراز اعتراف می
شان را برای نوشتن از روح هاییقسمتننوشته باشید، قبول دارید این فیلسوفان و نویسندگان 

گیری شکل باعثها و مفاهیمی که ؛ آلبوماندعریان ساخته ها و مفاهیماین آلبوم ۀدربار
اند، ا نهفتهههای بسیاری که در این فصلدر کنار بینش. شدندشان و خودشان آرزوهای

تر از بقیه بوده است، زیرا بیگانگی از دیگران و انگیزتر و ارزندهاین پروژه شگفت ۀهمین جنب
های موسیقی پینک فلوید قرار دارند. پس هم مایهفراگیرترین درون ۀموانع ارتباط واقعی در زمر
نوشدارو  جوریکتواند ی پینک فلوید میبخش که بررسی فکری و جد  طنزآلود است و هم نشاط

 ۀکم، فرصتی برای ارتباط شخصی با هواداران، همکاران و افراد کامال  غریبه درباردست _باشد 
گیتار دیوید گیلمور و ، ساختار تکهستیساختار   این دو. ۀی در میانهرچیزنوازی 

تشکر وارنر چپل ام از پخش موسیقی های پینک فلوید مایلقول متن ترانهنقل ۀاجاز خاطربه
شان به ها نامای که در سرتاسر این فصلاشاره به سال انتشار هر آلبوم یا ترانه جایبهم. ما کن

کتاب  انتهایاستودیویی پینک فلوید را در  کارهایشناسی ای از آلبوم، گزیدهآیدمیان می
 ایم.العاتی دادههر کدام اط   ۀایم و دربارآورده
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  های اشتباهُمد و سایر« رممن از پینک فلوید متنف  »
 نآو پس از  ۰۶۹۱ ،۰۶۹۱های دههدر 

 جرج ای. رایش
 

توانستید مثل جانی راتن خواستید مطابق ُمد عمل کنید، میاگر می ۱۷۹۱ ۀدر اواخر ده
 punkپانک راکرها )«. رممن از پینک فلوید متنف  »نوشته است  آن شرتی بپوشید که رویتی

rockers  نظر در طول آن دهه، به ،گفتند کها درست میر بودند، ام  ( از خیلی چیزها متنف
پراگرسیویسم ]یا ، دیلن ۱۷۹۱ ۀاواسط دهش را گم کرده است. تا ارسید موسیقی راک راهمی
گاتری را وارد موسیقی پاپ کرده بود و progressivism) خواهی[یترق   از  _ یهرکس( لیبرال وودی 

گرفته تا گروه های دلیک[ خانهکسایگردان ]یا روانهای خوانندگان فولکلور مثل جونی میچل 
بیشتر احساس استقالل، صراحت  _ (Velvet Undergroundهنری مثل ولوت آندرگراوند )

ی که ذهنیتها نآ از نظر. کردندمی ایی و سیاسیتمایل به پذیرش تغییرات موسیقلهجه و 
کواریوس»داشتند،  ترجهانی شان هایی کسانی که سلیقهبا این حال، حت  در راه بود. « عصر آ

پاپ به چیزی بیش سواری یا چرم سیاه مایل بود قبول داشتند موسیقی های موجبیشتر به تخته
های زندگی بدل شده بود. عی ملودیک برای دوری جستن از مالل یا نومیدیاز سرگرمی یا تنو  



 

 

شان بخش برای نسل جدیدی که هدفنیرویی برای خیر بود، یک موسیقی متن وحدت
شلواری و اهل کتتکنوکرات،  ساالنمیان موردهای بیها و ارزشکاریخراب نجات ما از

 جنگ سرد بود.
 تواند به شما بگوید( میLondon Calling) اینجا لندن استای از کسی با نسخها هرام  

ایی گرایی موسیقید، پایان این آرمانکسی بپرساینکه از چه به بناطور از آب درنیامد. این اوضاع
آلبوم سفید، یا شاید « انقالب»گیری جان لنون از موسیقی در آلتامانت بود، کنارهیا خشونت در 

که برای بسیاری، موسیقی پاپ چیزی بیش  _ مثال  از جانب جو بوید یا کرت کوبین _این کشف 
ش امعنای»ای از اینکه نیست که بدون هیچ سررشته« قشنگ ۀتران»از یک آهنگ دلربا یا 

د که یک روز وقتی زده شبرای خود من، زنگ بیدارباش  8شود.از آن استقبال می« چیست
خواهد به میی شنیدم که گروه سکس پیستولز در اخبار محل   ۱۷۹۹غروب )فکر کنم( در سال 

به هرج و مرج در موسیقی بجا بود، زیرا ها نآ د. دعوتحد سفر کنسرتاسر ایاالت مت  
روزی از »معاصر )به مانی نقدهای حقیقتا  زننده و وجودی به فرهنگ هواپیماهای امریکایی ز

کنید( یا سایم« اخبار ساعت هفت/شب ساکت»ا ی زبیتل« زندگی ون و گارفانکل فکر 
ا موسیقی پاپ آن اواخر کردند. ام  را با خود حمل می«( احترام»سرودهای برابری اجتماعی )مثل 

احی شرکت بود تا مشتریان خوشحال و ید بخشی از طر  رسمی نظربهر و یکدست شده بود. موق  
بسته را )همراه با تونی اورالندو، پیتر فرامپتن یا گروه ایگلز( در حال زمزمه کردن نگاه دارند چشم

مثل بروس اسپرینگستین، فرانک زاپا  ندتا تبلیغات بعدی شروع شود. البته استثناهایی هم بود
های سبک، ت ترانهمسبه ۱۷۹۱ ۀدر کل، موسیقی پاپ در ده اام  پیشینیان امریکایی پانک. و 

ی آرکی بانکر هم ممکن است از سوت زدن هایی که حت  شاد و سرشار از حس خوب رفت، ترانه
رسید ممکن نیست پاپ می نظربهوقتی ت ببرد. و سپس، در پایان این دهه، لذ  ها نآ همراه با

 هانامید و ده« بیماری اجتماعی»از این شود، واقعا  شد. زاپا دیسکو را یک  ترارزشتر و بیمایهکم
های آتش خودشان را در شعله( Bee Gees)های بی جیِز آلبوم چراکه ،هزار نفر با او موافق بودند

کردند. ۱۷۹۷در شیکاگو در سال « ویرانی دیسکو»  پرتاب 

 
ببندند توانستند کشاورزان ویتنامی را محض تفریح به رگبار مسلسل خلبانان جنگی ]که[ می»بوید در مورد .  8

 :White Bicyclesنویسد )می« کردندهای کابین هواپیما به دیلن و هندریکس گوش میکه با هدفوندرحالی
Making Music in the 0691s, London, 6002, p. 672 .) شکوفایی»کوبین در ترانۀ( »In Bloom در آلبوم )خیالبی 

(Nevermindهواداران هورمون )گیرد.خواندن این آواز خوشحال بودند به سخره می پریش را که از همراهی در 
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نگاران بسیاری از منتقدان و روزنامه نظربهراک نبود.  ۀآرزوهای بربادرفت ۀا دیسکو تنها نشانام  
گروه ۀحوز موسیقی پاپ بودند به راک  بردنقهقراهایی که بیش از همه مسئول به موسیقی، 

هایی گروه 8ق داشتد و بیشتر به موتسارت عالقه داشتند تا به موتاون.تعل   پراگرسیو راکهنری یا 
ها و تشریفات شعرها، همسراییها س و جنسیس بسیاری وقتمثل امرسون، لیک و پامر، یِ 

هایی ترانهها نآ در کردند کههایی تولید میگذاشتند و تصنیفرا کنار می ۱/۱های ضرب
نزدیک به »ِیس با عنوان  ۀسدر حماشدند. تنظیم می ی عجیبهایزآمیز با میزانانتزاعی و را

زنی فقط برای اینکه یاد را فریب مشکالت را حدس می» خواند:چنین می، جان اندرسن «لبه
 لصبر و تحم   کاسۀ«. روندخأل باال می سویبهراه  ۀگذری که از نیماز مسیرهایی میدهی/

جور موسیقی برای یک عا نداشت که چیزی بیش از. دیسکو حداقل اد  منتقدان لبریز شده بود
 ]راک[ و چرخیدن ]رول[ است. کوبیدن( برای یمای بهتر به کار ببررقصیدن و )اگر بخواهیم واژه

قرار داشت. در اواسط  پراگرسیو راکساختمان عظیم بسیاری، پینک فلوید در رأس  نظربه
گروه در موف  ، ۱۷۹۱ ۀده اقبال بود و با ثبت کرد خوش تازه یکه رکورد تاریک ماه ۀنیمقیت این 

ت دق  ل و بههای طوالنی، مفص  کرد بر هنر ترانهداشت اثبات می جانورانو  ای کاش اینجا بودی
تا پایان ط یافته بود. تسل   گرفتد و رسوم پاپ را نادیده میها قواعتولیدشده که بسیاری وقت

که آن هم رکورد دومی، این گروه آلبوم ۱۷۹۷ . گروه دیوارتازه از خود به جا گذاشت:  یتولید کرد 
 ت را به فیلمی همراه با الن پارکر و اقتباس فیلمی راجر واترز ترجمه کند.قیآماده بود این موف  

پینک فلوید را  ،شرت معروفبرای آن تی ،چرا جانی راتن شودبا این نکات روشن نمیا ام  
کرد.   یکا ام   ،های پرفروش[ رسید، پینک فلوید به باالی جدول ]موسیقیاشراستانتخاب 

ربرای این استثنایی  ؛بود ستثناا  در مورد فرهنگ یا یی جد  ایده یا نقد راک و پاپ که تصو 
در  وجههیچبهپینک فلوید که . ندارد« یخ نازک زندگی مدرن» (دیوارراجر واترز در  تعبیربه)

کرد با شصت در موسیقی سهمی  ۀرخوت پس از ده نداشت، به موسیقی پاپ کمک 
کالیفرنیایی»های بازاری و آبکی ساوندتَرک پس یا تکرار پر از ِخرِخر دیسکو اشباع نشود. « راک 

کنید ، فایدهباشیدبزرگ بعدی  ۀخواستید پدیداگر موزیسینی بودید که می ای نداشت اعالم 
ر متنف   هااینهای دیگر هم از خیلی«. رممن از دیسکو متنف  »یا « رم( متنف  Styxمن از استیکس )»

 
 م. _یک شرکت موسیقی در امریکا .   8


