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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢۵

 ! نوبل را رد کردۀباب ديالن جايز 
باب ديالن، .  ادبيات شد، برنده جايزه نوبلامريکائیسرا، شاعر، نقاش و نويسنده  ساز، ترانه باب ديالن، خواننده، آھنگ 

ی سويدنيکی از اعضای کميته . اما در برابر برنده شدن جايزه نوبل در ادبيات، تاکنون ھيچ واکنشی نشان نداده است

  .دبانه و تکبرآميز خوانده استؤ را غيرمامريکائی  سرا و خواننده جايزه نوبل، رفتار ترانه

، حيرت خود از سکوت ديالن را ٢٠١٦بر و اکت٢١بل، روز جمعه ی و عضو آکادمی نوسويدن، نويسنده »پر وستبری«

   .»دبانه و تکبرآميز استؤاين رفتار غيرم. تا کنون چنين چيزی نديده بوديم«: چنين ابراز کرد

ھا و  تماس شود که او به گفته می. زبان نياورده است ای درباره برنده شدن خود به ديالن از زمان اعالم جايزه نوبل، کلمه

   .اندرکاران آکادمی نوبل نيز پاسخی نداده است ھای پياپی دست يامپ

  

عنوان برنده جايزه نوبل  ، باب ديالن را به٢٠١٦بر و اکت١٣ -  ١٣٩٥ ]ميزان[ مھر٢٢شنبه  ، پنجسويدنفرھنگستان 

  . معرفی کرد٢٠١۶ادبيات سال 

، جويس امريکائینويس  کنيا، فيليپ راث، رمان، نگوگی وا تيونگو از جاپانھاروکی موراکامی، نويسنده مشھور کشور 

ھای دريافت جايزه نوبل ادبيات   و آدونيس، شاعر سرشناس اھل سوريه از شانسامريکائیکرول اوتس، نويسنده پرکار 

  .بودند

گرايش ترين اثر با  خالق برجسته وصيت آلفرد نوبل به سو، ھر سال جايزه نوبل ادبيات بنا به اين  به١٩٠١از سال 

  .البته در کالم آلفرد نوبل منظور از اثر، مجموع آثار يک نويسنده است. شود  میءخواھانه اھداآرمان
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ھر سال آکادمی نام برنده اين جايزه را .  شودءچه فردی اھدا گيرد که اين جايزه به ی تصميم میسويدنھر سال آکادمی 

 بنا ،١٨٩۵نوبل شيمی، فيزيک، پزشکی و صلح سال اين جايزه ھمراه با جوايز . کند  اعالم میاکتوبراوايل ماه 

 .گذاری شد وصيت آلفرد نوبل پايه به

پاتريک موديانو و آليس . سوتالنا الکسيويچ نويسنده اھل بالروس سال گذشته جايزه نوبل ادبيات را از آن خود کرد

صدو سومين نويسنده و اولين باب ديالن، ھزارو . ھای پيش از آن بودند مونرو ديگر برندگان اين جايزه در سال

 .حال برنده جايزه نوبل شده است موسيقيدانی است که تا به

دليل خلق يک سری عبارات  ھايش معروف شد به ھا و موسيقی  ساله که با شعر٧٥، ديالن سويدنبر اساس اعالم آکادمی 

ايز نوبل ھر سال در چند مقوله از جو. ترين برنده جايزه نوبل است ، تازهامريکائیشاعرانه مطابق با سنت موسيقی 

 .شود افراد منتخب اھدا می  جمله فيزيک، شيمی، پزشکی و ادبيات اقتصاد به

وی شاعر «:  در مورد ديالن و آثارش گفته استسويدن ، دبير دايمی دائمی آکادمی Sara Danius - سارا دانيوس 

کند و در حقيقت يک ھويت  ر خود را دائما باز خلق می سال است که آثا٥٤رود و  بزرگی در زبان انگليسی به شمار می

  .»وجود آورده است جديد به

در مورد آثار نويسندگان يونانی مشخص است از «: نويسندگان يونانی اشاره کرد و گفت چنين در سخنان خود به وی ھم

چنان که ما آثارھومر و سافو  ھم.  استھمين شکل آثار ديالن ھم به. اند منظور اجرای نمايشنامه خلق شده ابتدا اين آثار به

  .»باب ديالن نيز بايد به طور جھانی شناخته شود. بريم خوانيم و از آن لذت می را می

 وی Blonde on Blondeتوانند از آلبوم  اند می چنين پيشنھاد کرد افرادی که ھنوز با آثار ديالن آشنا نشده دانيوس، ھم

 منتشر ١٩٦٦ انتخاب شده و در سال Time آلبوم برتر تاريخ توسط نشريه ١٠٠کی از عنوان ي اين آلبوم به. شروع کنند

  .ياد کرده است» صدای وحشی ولی نازک«عنوان  آن زمان ديالن از صدای خود در اين آلبوم به. شده است

امسال، ھفته گذشته شود و کميته نوبل جايزه  ترين بزرگان موسيقی مردمی شناخته می ترين و سياسی باب ديالن، از خالق

  .کند او اھدا می نشين ديالن به خاطر شعرھای زيبا و دل اعالم کرد که نوبل ادبی را به

شايسته » امريکائیھای  ھای بيانی تازه شاعرانه در سنت آھنگ خاطر آوردن فرم به«آکادمی در پيامی رسمی ديالن را 

   .ترين جايزه جھان دانست دريافت مھم

شود و برندگان جوايز خود را از دست پادشاه   نوبل ھر سال در دھم دسامبر در استکھلم برگزار میمراسم اعطای جايزه

باب تا کنون جوايز . اما ھنوز روشن نيست که باب ديالن برای دريافت جايزه حاضر شود. کنند  دريافت میسويدن

 .شماری از نھادھای گوناگون سياسی و ھنری دريافت کرده است بی

ن تنھا يک نفر، يعنی ژان پل سارتر نويسنده نامدار فرانسوی، جايزه ادبی نوبل را رد کرده و از دريافت آن پيش از اي

  .خودداری کرده بود

گونه تعريف  خواند و اين» شاعری بزرگ«ی نوبل، ديالن ھفتادوپنج ساله را سويدنسارا دانيوس، دبير دائمی آکادمی 

 ئیھا  خود فعاليت کرده و خود را بازآفرينی کرده و ھويت ار سال در حرفهوچھ ای بزرگ که طی پنجاه نمونه«: كرد

 . »جديد ساخته است

 ئیسرا ھای مختلف كاری او، از نقاشی تا ترانه حوزه خطاب كرد و به» ھنرمند«او در جمع خبرنگاران، باب ديالن را 

  .بندھا و تفكر درخشان دانست سازی، ترجيع هِرا نمونه اعالی سبك او در قافي» بلوند بر بلوند«اشاره كرد و آلبوم 
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دھد  جمله نشان می دانيوس، البته اظھار اميدواری كرد كه آكادمی برای اين انتخاب مورد انتقاد قرار نگيرد و ھمين تک

 اين گرچه آكادمی نوبل و داوران، باب ديالن را شايسته. داند برانگيز می تا چه حد آكادمی نوبل نيز انتخاب خود را بحث

  .جايزه خواندند و شاعری بزرگ لقب دادند

ھای او را با آثار ھومر و سافو قياس  بودن باب ديالن، ترانه»شاعر«انتقادات و شبھات احتمالی درباره  او در پاسخ به

  .كرد

ه اين وصيت کرده است ک» آلفرد نوبل«. کند را انتخاب می» ادبيات « ی نوبل، برندهسويدنھجده تن از اعضای آکادمی 

جايزه نوبل ادبيات يکی از پنج . آل خلق کرده باشد ترين آثار ادبی را در مسيری ايده کسی داده شود که برجسته جايزه به

چه در  طبق آن. ترين اثر را نوشته باشد گفته آلفرد نوبل، برجسته شود که به ای داده می نويسنده جايزه است و ھرسال به

 است، اگرچه گاه در متن مربوط  معموال مجموعه کارھای نويسنده» اثر«، منظور از سايت اين جايزه اعالم شده است

  .است جايزه از آثار مشخص نيز نام برده شده  به

 ٢٠١٠از سال . شود  داده شد که نام بسياری از بزرگان ادبيات در آن ديده می١٩٠١برای اولين بار اين جايزه در سال 

 آليس  ،)چين( ، مو يان)سويدن( ، توماس ترانسترومر)پرو( ماريو بارگاس يوساتا کنون، نويسندگان بزرگی چون 

، برندھی ...و) ترکيه( ، اورھان پاموک)روسيه( ، سوتالنا الکسيويچ)فرانسه( ، پاتريک موديانو)ئیکانادا - انگليسی( مونرو

 است که جايزه امريکائی، اولين ١٩٩٣در سال » تونی موريسون«پس از برنده شدن » ديالن«اند و حاال  اين جايزه شده

که او را تنھا  اين. او پيش از اين نيز، بارھا نامزد دريافت اين جايزه شده بود. دھد خود اختصاص می نوبل را به

بر نويسندگانی نظير  چرا که او . طور کلی غيرواقعی است  دانست که توانسته اين جايزه را دريافت کند، بهئیسرا ترانه

باب، .  اذعان دارندمسألهاين  ھا نيز به  است که خود آن رگ و جويس کرول اوتس نيز تاثير عميقی گذاشتهآلن گينزب

نويس ايرلندی است که ھم جايزه اسکار و ھم جايزه نوبل ادبيات را در  نمايشنامه» جرج برنارد شاو«دومين نفر بعد از 

  .کارنامه ھنری خود دارد

***  

بسياری از . ھای متفاوتی را برانگيخت رفت واکنش طور كه انتظار می ل ادبيات، آنانتخاب باب ديالن برای نوب

  . ھای مطرح، از اھالی سياست تا ادبيات درباره اين انتخاب موضع گرفتند چھره

تبريك به باب ديالن برای «: تر خود نوشتئي، در تو»رولينگ استونز«سرای مشھور گروه  ِميك جگر، خواننده و ترانه

  !»چه دستاوردی. ايزه نوبلكسب ج

ھای  و ترانه» ھوشمندانه«جويس كرول اوتس، يكی از نامزدھای نوبل امسال، از اين انتخاب دفاع كرد و آن را انتخابی 

  .باب ديالن را عميقا ادبی خواند

اين  تخاب بهآيا اين ان«:  ضمن تبريك به ديالن، با طعنه نوشتئینويس آمريكا ھا مانند جودی پيكو، رمان اما برخی

  .»توانم جايزه گرمی را ببرم معناست كه من ھم می

اگر شما از ھواداران موسيقی ھستيد، اين کلمه را در «: نويس اسکاتلندی نيز با كنايه نوشت ايروين ولش، داستان

  !»دنبال کلمه ادبيات بگرديد، حاال اين دو را با ھم مقايسه کنيد بعد به. فرھنگ لغت پيدا کنيد

» ديالن «١٩۶٠بسياری از ما تحت تاثير موسيقی دھه . خواند» ھوشمندانه«انتخاب آکادمی نوبل  رول اوتس؛جويس ک

کنم اين جايزه چند سال است که انتظار  من فکر می. ھای قوی و دراماتيک او ھا و ترانه ايم، مخصوصا مونولوگ بوده

امزدھای اين جايزه است، بنابراين اين انتخاب خيلی ھم طور جدی از ن او شايد يک دھه است که به. کشد را می» ديالن«

تر  اندازه يا بيش شان ھم که موسيقیـ » بيتلز«مانده از گروه  اعضای باقی با اين حال اگر اين جايزه به. غافلگيرکننده نبود
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ما اميدواريم . شد میانگيز  قدر ھوشمندانه و ھيجان گرفت، انتخاب آکادمی ھمين ـ تعلق می مھم است» ديالن«از کارھای 

پذير شده،  در اين اوضاع آشفته که خود دموکراسی ھم آسيب. از فرصت استفاده کند و حرفی سياسی بزند» باب ديالن«

» ھا اھميت دارد زندگی سياه«سکوت در شرايط کنونی که مثال کمپين . مھم است که ھنرمندان شفاف و رک حرف بزنند

بخواھد غيرسياسی باشد، مسلما او را درک » باب ديالن«گرچه اگر ... فرسا شده اقتانگيز و ط  خيلی غم راه افتاده،

  .کنم می

در فصل سستی و ناراحتی، اين يک . نوبل را برد، حظ کردم» باب ديالن«از اين که  ):امريکائینويسنده ( استفن کينگ

  .اتفاق خوب و بزرگ است

الشعرای  او ملک. ای بود انتخاب شايسته.  شد٢٠١۶ نوبل ادبيات باب ديالن برنده): بازيگر و کارگردان( جيمز وودز

  .نسل من است

  .اين بدترين انتخاب بود توانم جايزه گرمی ببرم؟  آن معناست که من ھم می آيا اين به  ):امريکائینويس  رمان( جودی پيکو

عقب   غافلگيرکننده باشد اما اگر بهنظر به» ديالن«شايد انتخاب ... اش را دارد مسلما او شايستگی :لئونارد کوھن

گفتند تا روی صحنه اجرا شود  ھا متونی شاعرانه می آن. رسيد می» سافو«و » ھومر« سال پيش، به ۵٠٠٠برگرديد، به 

ما . بريم خوانيم و لذب می را می» سافو«و » ھومر«ما ھنوز ھم آثار . کند ھم صدق می» باب ديالن«و ھمين در مورد 

  .ايد کارھای او را بخوانيمتوانيم و ب می

چاپ » رطيل«آثاری از جمله  ھم پاسخی برای انتقادات مطرح شده دارد، اين آکادمی به» نوبل«در اين ميان، اما آکادمی 

 ٢٠٠۴نامه او، چاپ سال  طور زندگی  و ھمين١٩٧٣ھای ديالن، چاپ سال  ھا و طرح ، مجموعه نوشته١٩٧١سال 

اھدا » ديالن«آل به  خاطر خلق آثاری درخشان در عرصه ادبيات و در جھتی ايده جايزه بهگويد اين  کند و می اشاره می

رو  کند که درک آلفرد نوبل از نوبل ادبيات، مبھم است و از ھمين سايت خود اعتراف می آکادمی نوبل در وب. شده است

تعابير مختلفی که از درک آلفرد نوبل  د بهتوان کنند می ای از کسانی که اثر ادبی خلق می انتخاب برنده از طيف گسترده

  .شود، جامه عمل بپوشاند می

***  

. کنند ھا مخالف اعطای جايزه نوبل به باب ديالن ھستند عمدتا گرايشات راست را نمايندگی می جدا از اين که برخی

نويسندگان و ھنرمندانی که  وجود آيد تا گوشه چشمی ھم به عبارت ديگر، نگرانند که نکند چرخشی در آکادمی نوبل به به

. سرا، نقاش و طراح و نويسنده است اوال باب ديالن شاعر، ترانه. باورھای سياسی چپ و سوسياليستی دارند داشته باشند

 بايد آواز خوانده ئیھا کند چه متن عالوه يکی از ھنرھای مھم ديالن، تکرار مکررات نيست، بلکه اين است که نگاه می به

اين توان ديالن که در تاريخ دور و دراز موسيقی فولکلور طبقه . نويسد ھا را می اند و بعد آن  نوشته نشدهشوند که ھنوز

ھای کانتری و بلوز نام دارند،  ترتيب سبک ، که بهامريکاپوست  ويژه کارگران سفيدپوست و سياه کارگری جھان، به

  .نظير است کم

آميزند يا صرفا  ھاشان درنمی خوانند و آن را با زندگی يه ادبی را میديالن، برخالف ديگرانی که فقط ادبيات و نظر

کار با مخاطبان ميليونی خود در  ای رزمنده و انقالبی و با پشت زدن مشغولند، ديالن با روحيه پردازی و حرف نظريه به

رو و خالق و بالنده ھای ادبی پيش از اين رو، باب، در عرصه ھنری خود، نظريه. جھان، ارتباط برقرار کرده است

  .معاصر بھره گرفته است
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ای و سرگرمی و سطحی بود،   ظاھر شد که نه تنھا ھنر و موزيک حاشيهامريکا در عرصه ھنری ئیھا ديالن، در سال

شد عليه خشونت و جنگ و استثمار   مانورھای مخصوص حمله اتمی آموزش داده میامريکابلکه حتی در مدارس 

  .شورش کرد

اين «: کند که او آن وقت که مشھورترين ترانه اعتراض را نوشت درباره آن توضيح داد ان ديالن، نقل میيکی از دوست

آوردن مخاطب در حد و سطح مخاطب باقی نماند  دست اما ديالن بعد از به. »خواھد مخاطب آن را می. کار مخاطب دارد

 نکرد و ئی ھمه، در برج عاج ننشست، خودنماتر از مھم. خودش و مخاطبانش صادق ماند ھايش به و در ھمه آھنگ

  . اوج رساند شعر تبديل کرد و به در واقع او ترانه را به. ھايش را به رخ کسی نکشيد ئیتوانا

***  

عنوان خواننده،  او به. جھان گشود  چشم بهامريکا در ،١٩۴١ ماه مه ٢٤باب ديالن، با نام کامل رابرت آلن زيمرمن در 

  . شود  شناخته میامريکائی نويسنده ساز، شاعر، و آھنگ

، سمبل و نماد موسيقی »وال استريت ژورنال«قول گزارشگر  ترين خواننده جھان است و به باب ديالن، سياسی

اش ارتباطی  که ديگر با گذشته او در نوجوانی زادگاه خود را ترک کرد و برای اين. اعتراضی در سراسر جھان است

معروف است که او نام ھنری خود را از نام شاعر اھل ولز بريتانيا، ديلن توماس .  دادتغييرنيز باشد نام خود را  نداشته 

  . است گرفته

ارمغان آورد   دھد و با نام مستعاری که شھرتی جھانی برايش بهتغيير، تصميم گرفت نامش را »رابرت آلن زيمرمن«

ھا با  پول و روشنفکر که در کافه بود از عبور ھنرمندان بیای که پر  را ھمان محله» گرينج و يليج«ھای  کوچه پس کوچه

چرخاندند و جای پول در آن مواد  زدند و در پايان سبدی را می کردند و آخر ھر ھفته ساز می يکديگر معاشرت می

  .ريختند دوره کند خوراکی می

شود که او تنھا  ره کرده و تصور می اشائیشاعر سرشناس بريتانيا» ديلن توماس«عالقه زيادش به  باب، ھرچند گاھی به

  .خاطر توماس اين اسم را انتخاب کرده است به

  ھا ھا و خنده تو را باور دارم از ميان اشک

  تو را باور دارم حتی اگر از ھم دور باشيم

  تو را باور دارم حتی صبح روز بعد

  شود آه وقتی سپيده نزديک می

  چنان در قلبم است آه، اين احساس ھم

  ياد دور شوم،مگذار ز

  مرا پيش خود نگاه دار

  شوم آنجا که ھمواره تازه می

  ای من داده چه را که امروز به و آن

  با ارزش تر از آن است که بتوانم ادا کنم

  گويند مھم نيست ديگران چه می

  من تو را باور دارم
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 يکی دو ماه کمکش کردم و .کرد پدرم آن موقع روی يک کاميون کار می. تر نداشتم  سال بيش١٢«: گويد باب می

من گيتار زدن را ھمان موقع و . انداز کردم تا آن گيتار و آن کتاب خودآموز را خريدم  که از او گرفتم، پسئیدستمزدھا

نيافتنی  ھای مشھور و دست ھنک ويليامز، الويس پريسلی و وودی گاتری، ھمان ستاره. »با ھمان کتاب شروع کردم

کرد که چند سال بعد، کسی مانند   بسته بودند و شايد آن روز خودش ھم فکرش را نمیبودند که در ذھن باب نقش

جسم  اگر موسيقی الويس، آزادی را به«: در يک وزن ببيند و بگويد» الويس«اسپرينگ موسيقی او را با موسيقی 

صدای ترانه و موسيقی باب طنين . »کند کند، موسيقی باب ديالن ذھن و روان مخاطبانش را آزاد می مخاطبانش ھديه می

وجود آورد، سوژه مقاالت و تحقيقات  ھای پاپ غربی به اتی که او در موسيقیتغييرديالن، راک را تحت تاثير قرار داد و 

جالب است که خود ) DavidBowie( ئیھای ديويد بو ھای فراوانی شد و البته خودش ھم موضوع يکی از ترانه و فيلم

کار آسانی نيست که آدم درباره زندگی «: نويسد، ندارد  که درباره او میئیھا خواندن کتاب  بهباب ديالن عالقه چندانی

حقيقت اين است که من بعد . آن اضافه شده باشد ھای اين و آن را بخواند خصوصا اگر کمی افسانه ھم به خودش، نوشته

  .»يچ کتابی در اين زمينه نخواندمام نوشته بود، ديگر ھ از خواندن کتابی که روبرت شلتون درباره زندگی

کند اين است که او با ھمان قدرت که آواز  ای را که در ذھن مخاطب تداعی می ھای باب، اولين نکته زمزمه ترانه

شعر باب ديالن فرياد . آورد صدا درمی ھای ساز را به سرايد سيم سرايد و با ھمان قدرت که شعر می خواند شعر می می

  . شود ھا بلند می که در برابر ظلم و ستم و جنگ افروزیاعتراض نسلی است 

پس از حدود شش ماه تحصيل در دانشگاه مينه سوتا، ترک   سالگی، يعنی ١٩وی در نوجوانی جذب موسيقی شد و از 

ھای متنوعی از موسيقی فولک گرفته تا بلوز و  در سبک. موسيقی، ادبيات و ھنر پرداخت تحصيل کرد و تمام وقت به

  .دانان دوران است ترين موسيقی ترين و پرفروش يکی از محبوب. برانگيزی آفريد  آثار تحسينراک

جای درس خوندن در فلسفه کانت  ھا تا صبح به خوندم اما نه چيزھای اجباری شب خيلی چيز می... اھل درس نبودم«

  .»کردم کندوکاو می

تعبيری پدر بزرگ   که وودی گاتری بهئیی استون جاشرق رفت و در بيمارستان گو  به١٩۶١باب ديالن، در فوريه 

ھا شکل  که با ھم سی سال فاصله دارند اما دوستی عميقی بين آن شد با اين موسيقی اعتراض، بستری است با او آشنا 

 ديالن بر اين عقيده است که بسياری چيزھا را از وودی گاتری ياد گرفته. طوری که تا مرگ وودی ادامه يافت گرفت به

  .است

  ام، ای ساخته ھی وودی برايت ترانه

  درباره يک دنيای مسخره،

  .که بيمار است و گرسنه، خسته و فرسوده

ای آشنا  اصال انگار او مرا با دنيای تازه.  ساله شدم، ديگر واقعا شيفته وودی گاتری شده بودم٢٠وقتی «: باب گفته است

من آن موقع حدود دويست ترانه . ه او را در بيمارستان مالقات کنمدانشگاه را رھا کردم و رفتم نيوجرسی ک. کرده بود

مالقات او رفتم و ماجرا را  به. خواندم ھا را می زدم و آن ترانه ام گيتار می ئیاز وودی را حفظ کرده بودم و در تنھا

از آن موقع تا .  حرکت کنم کرد و مرا تشويق کرد که خودمتأئيدبرای او گيتار زدم و خواندم و او کار مرا . برايش گفتم

ھمين دليل است که وقتی در يک کنفرانس مطبوعاتی با اين  ترديد به بی» .آخرين لحظه زندگی وودی، ھميشه با او بودم

کنی؛  را اجرا می» ای تقديم به وودی ترانه«ھايت ترانه قديمی  شود که چرا ھميشه در کنسرت رو می پرسش روبه

وودی گاتری يک نابغه . بالم خودم می چون از نوشتن و خواندن آن ترانه به«: گويد شود و می اش متغير می چھره

  ! »اصال او و ھنک ويليامز و چارلی پارکر چيز ديگری بودند. ھمتاست بی
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ھمين دليل است که باب ديالن وارث ھنر وودی  وودی گاتری مرد، اما ھنرش در دل باب ديالن زنده ماند و شايد به

کنم؛ چون  مرگ ھنرم ھرگز فکر نمی کنند، اما به کنم که بقيه فکر می قدر فکر می مرگ ھمان من به«: دگوي گاتری می

ھر حال اين يک واقعيت است که جھان برای ھمه ھمين  به. بينم که ھنرم در کسان ديگری زنده خواھد ماند دانم و می می

  ».بايد از آن خارج شویای که  قدر پير شده شوی آن محض اين که وارد آن می است و به

ھا و گزارشات نيويورک تايمز و سپس عقد  ھای ارزشمندی برای ديالن بود؛ ابتدا مقاله ، سال موفقيت١٩٦١سال 

اين آلبوم دارای دو قطعه ساخته . »باب ديالن«نام  قرارداد با شرکت کلمبيا ريکورد جھت ضبط و پخش اولين آلبومش به

  .دانان اين سبک بود که توسط وی بازسازی و بازآفرينی شد  کالسيک از ساير موسيقیخود ديالن و تعدادی قطعه فولک

و   آشنا شد Allen Ginsbergبا شاعر پرآوازه،  در يک مھمانی  ، ١٩٦١نيويورک در سال  ديالن بعد از مھاجرت به

 Holy Soul Jellyم ، حکم يک مربی برای ديالن داشت و در توليد آلبوGinsberg .خيلی زود با وی صميمی شد

Rollبا وی ھمکاری کرد .  

، اين زوج ھنری ھردو دوره ای از تحول ھنری را طی کردند ١٩٦٠ساس گزارش نيويرک تايمز، در اواسط دھه  بر ا

  .و تمام مدت حامی و پشتيبان يکديگر بودند

کشيده است و اين   و ستم و کارگران محرومئی از زندگی مردم روستائیھا ھای باب ديالن، روايت بسياری ترانه

  .کند ای از غم، رنج و اعتراض است، برای جھانيان زمزمه می ھا را که ھمواره مجموعه موزيسين صدای آن

ھای پنبه و نيشکر يا  سيپی که در مزرعه  تبار ميسیئیھای بردگان آفريقا دنيای موسيقی باب ديالن، پر است از نغمه

ھای فولکوريک مھاجرين ايرلندی و اسکاتلندی که از اين ايالت  ند گرفته تا ترانهکرد آھن کار می برای کشيدن ريل راه

  . اند آن ايالت دنبال کار بوده به

در يک مدت کوتاه، . ھای محله گرينويچ ويليج وارد کارزار موسيقی فولک شد ، با اجرا در کافه١٩٦١ديالن که در سال 

امين سياسی نوشت که با اشعار و تصاوير خالقش، خلق و خوی در حال تر از سه سال، تعداد زيادی آھنگ با مض در کم

  . دھند ضد جنگ را نشان می ھای ھا و الزامات حقوق مدنی و جنبش  نسل کودک پس از جنگ و ضرورتتغيير

  

اقتصاد ابر . ھای پس از جنگ جھانی دوم در اياالت متحده از بسياری جھات، پر رونق و شکوفا بود در واقع سال

رسيد که  نظر می  بود و مصرف در اوج خود قرار داشت و حداقل در ابتدا، بهئیسرعت در حال شکوفا ھا به قدرت

با اين حال، در دھه پنجاه، . وجود آمده است ھا درگيری و مشکالت، به دوران جديدی از صلح جھانی ، بعد از سال

 و برتری بالمنازع امريکابينی در  نداختن بر خوشسايه ا الوقوع شروع به دوباره ابرھای سياه ترس و جنگ قريب

ترس و نگرانی داد؛ کمونيسم و ھر کس که با  بينی جايگاھش را به  و خوشئیگرا آرمان. ، کردندامريکاحاکميت 

با کمک افراد تاثيرگذاری امثال سناتور مک کارتی و . شد» ديو و روح خبيثی«ھا ھم فکر بود، تبديل به  کمونيست
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  يا  Commiesھا  شد که از کمونيست ھا از سنين جوانی ياد داده می امريکائی ، به(Robert Welch) رابرت ولش

Reds) (نفرت و ترس داشته باشند. 

ھای خبری تلويزيون بخواھند از دھه شصت صحبت  ھای مستند و يا برنامه ھای ھاليوودی، فيلم ھنگامی که سازندگان فيلم

ھای ضد جنگ، با يک يا  ھا، معترضان در تظاھرت ھا در جشنواره دادن تصاويری از ھيپیھا معموال با نشان  کنند، آن

نگاران و مورخان اغلب از  روزنامه. دھند دو آھنگ از باب ديالن در پس زمينه تصاوير، اين کار را انجام می

  . کنند ی معرفی میعنوان يک خواننده اعتراض عنوان نماد آن دوران و خود ديالن را به ھای ديالن به آھنگ

چيز » باب ديالن افسار گسيخته«اما .  بازار کرد نام باب ديالن، روانه ، اولين آلبوم خود را به١٩۶٢ديالن در سال 

خواننده «. بازار عرضه کرد  آن را به١٩٦٣اين نامی بود که او برای آلبوم دومش انتخاب کرد و در سال : ديگری بود

اين نه ! او ھديه کردند ريات موسيقی غرب پس از انتشار باب ديلن افسار گسيخته بهھمان لقبی است که نش» معترض

ھای روزگار  جای خواندن از عشق و عاشقی معمول ترانه شکنی کرده بود، بلکه در مضامين ھم به تنھا در فرم سنت

  . خواند ونت میکرد و عليه جنگ و خش ھای حاکم پرخاش می سياست ھای موجود در جامعه و به ناھنجاری به

 Ginsberg ھايش حرف زيادی برای گفتن دارد و موسيقی  نوشت که ديالن در نوشته  ١٩٦٣تايمز در ارديبھشت سال 

  .ھا سبک ويژه خود را دارند ست و ھر کدام از آن ھم خالقانه و ابتکاری

ھای  س برنامهئير« ديلن توسط . سياسی ديالن با حضور و تمرين در اد سوليوان شو افزايش يافت وجھه، ١٩۶٣در می 

ھای پارانوئيد جان بريچ،  متوجه شده بود که آھنگی که برنامه داشت اجرايش کند، حرف) شبکه( اس بی سی» تمرينی

نظر  سانسور از اجرای اين آھنگ صرف دليل تن ندادن به ديلن نيز به. آميز است طور بالقوه برای بنياد جان بريچ توھين به

 در ئیپيما ان، ديلن و جوآن بائز ھر دور از اعضای برجسته جنبش حقوق مدنی بودند و با يکديگر در راهتا اين زم. کرد

 وجه سياسی و  بازگو کننده»  استتغييرزمانه در «آلبوم سوم ديالن، .  خوانده بودند،١٩۶٣ آگوست ٢٨واشنگتن در 

  .اعتراضی ديالن بود

ھای مدنی ضروری و  کندی، جايزه تام پين را از کميته آزادی.  قتل جان اف ديالن بالفاصله بعد از،١٩۶٣در پايان سال 

 برد و اعضای آن را پير و طاس خواند و ادعا کرد ردی از سؤالديالن بالفاصله نقش کميته را زير . ملی دريافت کرد

  .بيند خودش و ھمه در قتل کندی توسط لی ھاروی اسوالد می

. صدای اعتراض نسل جوان تبديل شد ھای فولک به  بود و ترانهامريکاسياسی در ، دھه اعتراضات ٦٠در حقيقت دھه 

باب ديالن، جون بائز، .  و کارگری ھمراه شدندئیھای دانشجو  و ساير جنبشامريکاھا با جنبش حقوق مدنی در  آن

مدنی در واشنگتن  بزرگ جنبش حقوق ئیراھپيما  به١٩٦٣ھمراه پت سيگر و ديگر خوانندگان فولک در ماه مارس  به

  .را سر دادند» ما پيروز خواھيم شد«پيوستند و ھمگی ترانه 

ھای فولکی  اجرای ترانه  بهئیتنھا گردنش وصل بود به ای به که با پايه) سازدھنی( ئیديالن با گيتار آکوستيک و ھارمونيکا

 .ھا افتاد ن، نامش بر سر زبانپرداخت که توسط نسل قبلی گردآوری شده بود و بدين ترتيب، خصوصا برای نسل جوا

وجه سوررئال و فکاھی ديالن .  ضبط شد١٩۶۴باب ديالن، در يک بعد از ظھر ماه ژوئن در » روی ديگر«آلبوم 

  .ظاھر شده بود» کابوس ديوانه موتور«و » ١٠آزاد خواھم بود شماره «ھای  دوباره در آھنگ

 پيشرو با ئیھا طور که از آھنگ  کرد، ھمانتغييرسرعت  اش به  سبک موسيقی،١٩۶۵ و سال ١٩۶۴در نيمه دوم سال 

ای که  ھای کھنه شرت ھای ژوليده و تی جين. راک موسيقی پاپ رفت- سمت فولک ھای بومی به مضامين معاصر و مايه

 .دار عوض شد نوک» ھای بيتلزی چکمه«ھای روز يا شب و  ھای خيابان کارنابی، عينک آفتابی پوشيد با لباس می
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او . ھا آکوستيک و با حال و ھوای رايج موسيقی فولک بود ، چھار آلبوم ديگر منتشر کرد که ھمه آن١٩۶۵ سال باب تا

او  چنان معروف و جايگاه ويژه ای پيدا کرده بود که به اش، طی اين چند سال چنان در ميان جوانان آن با موھای ژوليده

  .  نسل جديد تثبيت شده بود ترين خواننده ان مھمعنو  داده بودند و نامش به »نسل جوان«گوی  لقب سخن

او در اين . اش ارائه داد  منتشر شد چرخشی مھم در سبک موسيقی١٩٦٥اما او در ششمين آلبومش که در نيمه دوم سال 

شايد برای امروز که صدای . آلبوم، از گيتار الکتريک و ارکستر راک ان رول که سبک جديد آن دوران بود استفاده کرد

نظر نيايد اما اين کار او در   سبک چنان برجسته بهتغييرشود، اين   کالسيک محسوب میئی صدا٦٠موسيقی راک دھه 

  .شد اش محسوب می آن زمان حرکتی انقالبی در سبک کاری

ه ب» ٦١بازديد دوباره از بزرگراه شماره «ای جديدی گذاشت و آلبوم  فصل حرفه باب ديالن، با اين تصميم خود قدم به

گيری  مخاطب جوان پرعطش موسيقی راک که سبکی بسيار جديد و در حال شکل. موفقيت بزرگی برای او تبديل شد

 .بود از اين آلبوم استقبال زيادی کرد

اما اين آلبوم در ميان منتقدان . نظير مردمی مواجه گشت با استقبال بی» چون سنگی غلتان ھم«نام  ترانه اول اين آلبوم به

شدت از آن  نکوھش و انتقاد از آن پرداختند و گروھی ديگر به گروھی به. وجود آورد  دو دستگی بزرگی بهو مخاطبان

چنين برای مدتی نشريات و محافل مختلف محل بحث و مناظره درباره اين  ھم. ستايش از آن پرداختند استقبال کرده و به

 .آلبوم بودند

راک بود؛ موسيقی راکی که ياد گرفت چگونه  سيقی فولک باشد سالم او بهکه خداحافظی ديالن با مو اين کار بيش از آن

 محدود نشد و امروز خوانندگان بسياری با ماھيت فولکلور امريکا دار موسيقی غنی فولکلور باشد و اين اتفاق تنھا به وام

  .کنند از لحن و ادبيات موسيقی روز استفاده می

بعد از انتشار آن، خوانندگان بسياری تحت . مرور زمان ثابت شد بوم بهدر ھر صورت ارزش و جايگاه ھنری اين آل

ھای زيادی بازخوانی شده  ھای اين آلبوم توسط خواننده بسياری از ترانه. ھای جديد پرداختند ساخت ترانه تاثير اين آلبوم به

بازديد دوباره از بزرگراه « بار و ترانه ٢٠٠٠بيش از  »چون سنگ غلتان ھم «تنھا توسط خود باب ديلن ترانه. است

  .ھا اجرا شده است  بار در کنسرت١٧٠٠بيش از » ٦١شماره 

اين آلبوم توسط مجله موسيقی رولينگ . شود محسوب می ترين آلبوم ھای تاريخ موسيقی راک مھم امروز اين آلبوم از

در سال » چون سنگ غلتان ھم«ھا رتبه چھارم و ترانه   آلبوم برتر تمام زمان٥٠٠ در ليست ٢٠٠٣استون در سال 

 .خود اختصاص داد ھا رتبه اول را به  ترانه برتر تمام زمان٥٠٠ در ھمين مجله، در ليست ٢٠٠٤

کسی که خوب   شکل داده است و شاعر با اعتراض بهئیسرا تحولی در حوزه ترانه» چون يک سنگ غلطان ھم«ترانه 

  .دھد  قرار میسؤالر عالمت بزرگ شناسدش زندگی او را زي می

  ھا زندگی کنی تو ياد نداد که در خيابان کس به ھيچ

  آن عادت کنی بينی بايد به و حاال می

  گاه سازش نخواھی کرد گفتی که ھيچ می

  فھمی که با ولگرد مرموز، اما حاال می

  فروشد او گواھی خودش را نمی

  ای خالی چشمانش خيره شده در حالی که به

  خواھد معامله کند پرسی که می و میو از ا

  ای داره چه مزه
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  ای داره چه مزه

  که تنھا باشی

   مانند يک ناشناس کامل

  مانند يک سنگ غلطان؟

  ھا را ببينی گاه رو بر نگرداندی تا چھره در ھم کشيدن شيادان و دلقک ھيچ

  کنند آيند و برايت شعبده می وقتی که می

  ھيچ فکر نکردی که خوب نيست

  ذاری ديگران جای تو کتک بخورندکه بگ

 که حداکثر زمان تنظيم برای ئیای اجرا کرد و اين در فضا  دقيقه٦را با يک تنظيم » انتمثل يک سنگ غل«باب آھنگ 

او . باب اھل کليشه نيست« دقيقه بود، يک بدعت عجيب بود؛ اما ديگر ھمه باور کرده بودند که ٤ يا ٣ھر اثر موسيقی 

  . ميليون نسخه فروخته شد١٠اش بيش از  اواخر ھمين سال، آلبوم بعدی. »کند خودش تعريف میاستاندارھايش را 

نشين کرد و محصول آن  يک تصادف وحشتناک با موتورسيکلت باب را در اوج اقتدار، خانه: »کند حادثه خبر نمی«اما 

  . »رطيل«نام  نشينی در اوج شھرت، يک کتاب پرفروش به خانه

گرا يا  توان آن را نوعی رمان تجربه کتابی که می.  است (Tarantula)رطيل ديالن، باب ادبی ستاوردد ترين مھم شايد

  . نويسنده و انبوه تصاوير و اشتياق آفرينش شاعرانه است. متنی سرشار از شور و فوران خالقيت. شعر منثور دانست

 ١٩۶۶ و ١٩۶۵ھای  اين کتاب در سال. ت سوررئاليستی ھم برخوردار اسئیاين کتاب، در عين حال از تصويرگرا

در اوايل قرن حاضر، اين کتاب مورد توجه . توجه چندانی برنيانگيخت) ١٩٧١( نوشته شده و در زمان انتشار رسمی

 .چند زبان ھم ترجمه شد قرار گرفت و به

  نام شرح ايامنامه خودنوشت او با و کتاب زنذگی (Tarantula) ھای ديالن، کتاب رطيل متن منتشرشده ترانه

(Chronicles) انگيز و مورد مناقشه است  آثار ادبی باب ھستند و ارزش ادبی ھمين آثار است که بحث  مجموعه . 

نوعی ادبيات آلترناتيو و زيرزمينی که نماد يک جنبش فراگير اجتماعی بود . اين کتاب ديالن، بسيار اثرگذار بود

سيستم   پيش پای ادبيات معترض جھان گشود و اعتراضی بهئیه برد و راه نوديالن از آن بھر. شد رسميت شناخته می به

  .داری است فرھنگی سرمايه

» شکسپير  «  بسيار تاثيرگذار بود و به۶٠در موسيقی اواسط دھه  وجود آمدن سبک راک بومی باب ديالن، در به

  . مطرح شدند٦٠اجتماعی در دھه ھای  عنوان سرود جنبش  برخی از آثار ديالن به.نسالن خود شھرت يافت ھم

آن «: کند ديالن، بعدھا از دست سرنوشت و حتی از ھمين تصادف وحشتناکی که برايش رقم خورده بود، چنين تشکر می

آن . تواند آن را ببيند و بفھمد شود که نمی قدر نزديک می يک چيز آن گاھی اوقات، آدم به. کردم شدت کار می روزھا من به

آن تصادف مرا از چنين فضای نامطلوبی دور کرد تا بتوانم نقاط قوت و ضعفم . ام ھمين بود ن با موسيقیروزھا رابطه م

ترانه : صحنه ھنری بازگشت نظيری به ھمين دليل با قدرت بی او بھتر ديد و بھتر شناخت و به» .را بھتر ببينم و بشناسم

محصول ھمين شناخت » آرزو«و » رد خون بر آه«ای ھای پرسروصد و آلبوم» کوبم دارم در بھشت را می«جاودانه 

  . بھتر و بازگشت پرقدرت است

ھرچند اين اتفاق . گذراند بيند و روزھای زيادی را در رختخواب می ديالن، در تصادفی با موتورش آسيب شديدی می

وارھای زيرزمينی مشھور ن آثاری که بعد از واقعه تصادف به. گذشته خلق کند تری نسبت به شود آثار متفاوت باعث می

  .شدند
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  توان جايگزين پيدا کرد گويند برای ھمه چيز می و می

  ای نزديک نيست اما ھر فاصله

  ياد دارم ھا را به ھمه چھره

  .جا انداختند اين  که مرا بهئیھا ھمه چھره

  رسند بينم؛ نور افشان فرا می ھايم را می ئیروشنا

   شرق از غرب رو به

  يکی از ھمين روزھايکی از ھمين روزھا، 

  آزاد خواھم شد

 كه خاصه در دھه شصت ميالدی با موسيقی شمول  و جھانگرا ترديد باب ديالن، صدای يک نسل است، نسلی آرمان بی

 .مبارزه کند... ، جنگ و بمب اتم وئیگرا تالش کرد با کاپيتاليسم، مصرف

ھايشان باور داشته   ئیخود و توانا نسل جوان بياموزد که به هنويسد ب  که میئیھا الی ترانه باب، ھمواره سعی دارد در البه

  .کنند ھايش است که مخاطبان او با احترام از او ياد می ئیتوانا خاطر ھمين اعتقاد راسخ به باشند و به

. رفت شمار می ھای پنجاه و شصت صدای اعتراض و خشم يک نسل و چھره محبوب نسل انقالبی به ديالن، در طول دھه

 در ويتنام و کشورھای جھان سوم امريکاھای ضدانسانی  سياست انتقاد و اعتراض به  در غالب آثارش در اين دو دھه بهاو

  .ِصدای خشم مردمان يك دوران بدل شد رو به پرداخت، ازاين

روز را جويانه و عاشقانه  طلبانه، عدالت خواھانه، برابری سبک راک روی آورد و اشعار آزادی وی در دھه شصت، به

بسيار تاثيرگذار بود و حتی » راک بومی«ديالن، در پديدارشدن سبک . با اشعار روشنفکرانه کالسيک در ھم آميخت

ھای اعتراضی مشھورند، سرود  ترانه برخی از اشعار ديلن كه به. خود خواندند» شکسپير دوران«برخی او را 

عنوان پديده  كم در پنج دھه اخير به ه نوشته و دستوی بيش از پانصد تران. ھای اجتماعی دھه شصت ھستند جنبش

  .است تاثيرگذار موسيقی آمريكا مطرح بوده 

ھای سياسی و اجتماعی جسورانه وی،  گيری شھرت جھانی ديالن کمک کرد موضع چه که به عالوه بر ھنر موسيقی، آن

نبش ضدجنگ و کارگران سرود و با  برای جنبش حقوق مدنی و جئیھا او ترانه. ويژه در دھه شصت ميالدی بود به

تعبيری ترانه خوان  او به. سرا و خواننده کسب کند موفق شد شھرتی فراتر از يک ترانه بائز جون کمک کسانی چون

در . ناپذيری جايگاه برجسته او را در ميان طرفدارانش تثبيت کرد راديکاليسم و سازش. اعتراض و صدای نسل خود بود

  .شش سال کار پيگير و مداوم، شمار زيادی آلبوم و آھنگ منتشر کرده استطول بيش از پنجاه و 

اش با جوان بائز خواننده پاپ و فولک   و نيز پيوند عاطفی٧٠ و ٦٠ھای  ھای سياسی و اجتماعی و اعتراضی دھه حرکت

ميان طرفداران فراوانش ھا و اشعار ديالن ھم پای خود را  گيری از ترانه بائز با بھره. برای ھر دو مثبت و مفيد بود

 ٢٠٠، ديالن بسيار پرکار بود؛ ساالنه ٧٠ و ٦٠ھای  در دھه. کرد آنان معرفی می کرد و ھم ديالن را به تر می محکم

سرا و خواننده جنبش اعتراضی  عنوان شاعر، ترانه اما وی، ھمواره شخصيت خود را به. اين رقم کمی نيست. کنسرت

 منتشر ١٩٦٤که در  «another side» آلبوم. راض يک وجه ديالن بود و ھنوز ھم ھستانتقاد و اعت.  حفظ کردامريکا

  . و در نھايت عشق و مفھوم واالی زيستن در نزد ھنرمند استئیشد، بازگوکننده صلح، غم، تنھا

از فراز  «توان به ھا می  است که از جمله آن ھای او توسط بسياری از خوانندگان مشھور بازخوانی شده برخی از ترانه

مارتين . که توسط جيمی ھندريکس اجرا شد، اشاره کرد » (All Along the Watchtower) برج ديده بانی
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چنين  ھم. است را در مورد باب ديالن ساخته»  (No Direction Home) خانه نيست راھی به«اسکورسيزی فيلم مستند 

 . اين ھنرمند استساخته تاد ھينز برگرفته از زندگی» جا نيستم من آن«فيلم 

 است که بيش   ترانه نوشته۵٠٠او بيش از . اند فروش رسيده ھای او در سراسر جھان به  ميليون نسخه از آلبوم۵٨بيش از 

  .اند  اند و در نقاط مختلف دنيا اجرا شده ھا را خوانده ھنرمند آن از دو ھزار

نگستين و برايان آدامز بارھا از عالقه شديد و شيفتگی ئی و کانادائی يعنی بروس اسپريامريکاخواننده مشھور راک  دو

ھای خود سخن  اشعار باب ديالن و تحت تاثير قرار گرفتن خودشان در اين زمينه برای سرودن اشعار ترانه خود به

او فاصله . ديلن مرا تحت تاثير قرار داد و اميدوارم کرد«: باره چنين گفته است اسپرينگستين، در اين. اند ميان آورده به

تی را پرسيد که ھمه از سؤاال. ھا را نشان داد و پرسيد که انسان جديد بايد چگونه زندگی کند بزرگ را بين نسل

تنھائی  توانيد به که اگر يک نوجوان پانزده ساله در جامعه باشيد چگونه می تی مثل اينسؤاال. پرسيدنش ھراس داشتند

ھنرمندان بسياری ھستند که زندگی . داد و ھمه تحت تاثير او قرار گرفتنداو جھت صحيح زندگی را نشان . زندگی کنيد

  .»شايد ھمين راز بزرگی ديالن باشد. شان را مديون ديالن ھستند ھنری

 ساخته سام پکينپا و اجرای Pat Garret And Billy The Kid با ساخت موسيقی متن برای فيلم ،١٩٧٢باب در سال 

 برای اين فيلم ساخته شد که Knockin' on Heaven's Doorا شد که ترانه معروفنقش کوچکی در آن وارد سينم

  .خوانندگان بسياری آن را خواندند

تا کنون در باره باب، چندين فيلم و مستند ساخته .  را کارگردانی کردRenaldo & Clara فيلم ،١٩٧٧باب در سال 

  .شده است

 است که جان بائز ١٩۶۵ که در باره تور انگليس او در سال D.A Pennebaker ساخته Don’t Look Back مستند 

  .و دونوان در آن حضور دارند

  . ديگری از ديالن استئیاند که در باره تور اروپا  که ديالن و پنبکر آن را ساختهEat The Documentمستند 

ن و شرح اتفاقات توسط  از زندگی ديال،٢٠٠۵ که توسط مارتين اسکورسيزی در سال No Direction Homeمستند 

 که در دو قسمت ١٩۶۶از تولد او تا سال ...باب ديالن و کسانی ديگر چون آلن جيمزبرگ، دپو وان رونک، جان بائز و

  .ساخته شد

کارگردانی تاد ھينز که يک بيوگرافی از ديالن است ساخته شده که در اين فيلم شش  به I'm Not There و اخيرا فيلم

تر از ھمه اين است که يکی از اين شش  کنند و جالب اش بازی می ای مختلف زندگی  الن در دورهبازيگر در نقش دي

 .کند  از زندگی ديالن را بازی می٦٥-٦٦ھای  است که او حدود سال» کيت بالنشت«بازيگر خانم 

 کتاب ٦وی . ير بودگ نظير ديالن در حوزه موسيقی، آثار وی در زمينه ھنر و ادبيات نيز چشم عالوه بر موفقيت بی

  .ھا و آثار ادبی شخص خود اوست آوری شده از متن آھنگ ھا جمع نوشته است که سه جلد از آن

 New York’sھای بزرگی چون  گالری ديالن عالوه بر اين، چندين مجموعه از آثار ھنری خود که با مشارکت 

Gagosian  London’s National Portrait Galleryم قرار داده و منتشر کرده است در معرض ديد عمو.  

برخی . تاالر مشاھير راک اند رول راه يافت  به١٩٨٨سرايان و در سال  تاالر مشاھير ترانه  به،١٩٨٢باب در سال 

دوش و  به  ديدار دوباره، بلوند بر بلوند، آقای تمبورين من، چون يک خانه۶١ھای او نظير بزرگراه  ترانه ھا و تک آلبوم

  . اند  در تاالر مشاھير گرمی قرار گرفتهدميدن در باد

گونه  کند در آثارش دنيا را ھمان او سعی می. ھای باب ديالن تلفيقی از نگاه اجتماعی، سياسی و عاشقانه شاعر است ترانه

، ئیگو در عين حال رک. جھان نگاه کند پرھيز دارد سويه به که يک تصوير بکشد و از اين بيند به که خودش می
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او . ھای ديلن است ھای بارز اشعار و ترانه ، از ويژگی...ی، مھارت کالمی، تحليل و تفسير شرايط اجتماعی وطبع شوخ

  .است دانان، بلکه بر نويسندگانی نظير آلن گينزبرگ و جويس کرول اوتس نيز تاثير عميقی گذاشته  نه تنھا بر موسيقی

ترانه معروف او . ، بلکه جھان استامريکامعاصر نه تنھا ھا در موسيقی  باب ديالن، يکی از تاثيرگذارترين چھره

ھا  عنوان برترين ترانه تمام زمان توسط مجله رولينگ استون به» (Like a Rolling Stone) دوش به چون يک خانه«

  .انتخاب شد

تر کسى  ما کما. ارى از ھنردوستان در جھان آشناستيد، براى بسيشھرت رس  به Blowing in the wind باب، با ترانه

  .ز ھستياى ن لن نقاش برجستهياست که بداند باب د

ای که تقريبا ھمه سبک راک قرن بيستم را  ستاره. سرا و ستاره راک شناخته شده است عنوان يک شاعر ترانه به ديلن

يادداشت کرد و البته تفاوت ديالن با بقيه اين بود که وی ھر شعری را که سرود بالفاصله . تحت تاثير قرار داده است

  .نظيری از اشعار ديلن در دسترس ھمگان قرار گرفته است اکنون مجموعه بی

 سال است که ۵۶او بيش از .  ساله شد٧۵ جاری، ٢٠١٦ ماه می ٢٤او يکی از پيشگامان اصلی موسيقی راک است که 

  .شود  موسيقی راک محسوب می ھای زنده فعاليت در موسيقی مشغول است و يکی از اسطوره به

اش دارد اما  ھای زيادی را در کارنامه که جايزه باب ديالن تاکنون، ھرگز از خلق کارھای تازه دست نکشيد و با اين

بيماری مھلکی دچار شد آلبومی را ارايه کرد که  نويسد و وقتی که چند سال پيش به مند می طوری با انگيزه و ھدف ھمان

 شعر و ترانه ئیھای استثنا ھيچ ترديدی باب، عالوه بر موسيقی از چھره بی. برند عنوان شاھکار نام می ھا از آن به خيلی

  .ھا طرفدار دارد دنياست و در سطح جھان ميليون

. نمايش گذاشته است ھايش را به ھا و مجسمه ھا، طراحی چنين در سرتاسر جھان آثار ھنری خود از جمله نقاشی وی ھم

 در کنار آثار نقاشان بزرگ المان برخی از آثارش در نمايشگاھی در ٢٠٠٧ال در س. باب ديلن طراح و نقاش نيز ھست

  .نمايش درآمد اروپا از جمله پيکاسو به

  . منتشر کرد١٩٩۴ ديلن را رندوم ھاوس در سال  (Drawn Blank) »ھای توخالی طرح«کتاب 

طرز  ، طی دو روز گذشته به» ديالنباب «٢٠١٢ -  ١٩۶١ھای  نامه و کتاب ترانه جلد اول زندگی: نوشت» اينديپندنت«

 ۵۴٣ ھزار و ٧٣، در جايگاه ١٣٩٥ مھرماه ٢٢شنبه  ھای او صبح پنج کتاب متن ترانه. گيری پرفروش شده است چشم

سرا،  نامه اين ترانه کتاب زندگی.  باال آمد٢٠٩تا رتبه » ديالن«ھا بود و پس از انتشار خبر برنده شدن  ترين پرفروش

   . ارتقا يافت٢٧٨رده   به۶٩٠ ھزار و ١۵ساز ھم از رده  خواننده و آھنگ

 ٢٢شنبه  تا شب پنج» Blonde on Blonde«و » Greatest Hits«ھای موسيقی او ھم افتاد؛  ھمين اتفاق درباره آلبوم

  . پرفروش راه پيدا کردند دی و صفحه  سی٢۵فھرست  مھر ماه، به

، نشان غيرقابل انکاری بر اين  نظير است و دريافت دوازده جايزه و بیالعاده  دستاوردھای ديالن در عرصه موسيقی فوق

  که جايزه گلدن گلوب و جايزه باعث شد»  کردهتغييرھمه چيز «العاده   و ترانه فوق٩٠پنج آلبوم قوی در دھه . مدعاست

ای است که  ن جايزهآخري» صادق با من«برای ترانه » ٢٠٠٢گرمی «جايزه .  را تصاحب کند٢٠٠١در ) اسکار( آکادمی

   .به باب تعلق گرفته است

خوب  «:دليل يک عمر فعاليت ھنری اين جمالت بود  به،٢٠٠٢عکس العمل وی پس از دريافت جايزه گرمی در سال 

من گفت مھم بود او گفت پسرم تو  چه به اما آن. ای بود دانيد که او مرد ساده گذاشت می گاه مرا زياد تنھا نمی پدرم ھيچ

فساد کشيده شوی که پدر و مادرت تو را ترک کرده و از تو دوری کنند و اگر اين اتفاق  قدر به است در اين دنيا آنممکن 

  .اصالح راه بپردازی  و استعداد در تو نھاده که بهئیقدر توانا بيفتد بدان که خداوند آن
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 با ئیھا واسطه سرايش ترانه  بهيکائیامر نيز تاثير عميق وی بر موسيقی مردمی و فرھنگ ٢٠٠٨جايزه پوليتزر سال 

  .چندين ھنر آراسته است عبارتی، وی به به. رسميت شناخت العاده را به ی فوق قدرت شاعرانه

بارھا و «:  در آن زمان نوشت«Blonde on Blonde» آلبوم  مايک ھوگ، يکی از سردبيران مجله ونيتی فير درباره

ای   که ذره کند، بدون اين ھای تازه اضافه می ھا و شخصيت ھا، داستان ھا، اليه ھا، رنگ اين ترانه بارھا، باب ديالن به

گويد در  چه می ھای ديالن ھميشه پر از احساس است، شايد معنی آن واقعا ترانه«و . »ھا را بپوشاند معنای احساسی ترانه

چه موقعيتی، ولی احساسش را حس زند و  ای از ابھام قرار بگيرد، شايد ندانی درباره چه کسی حرف می پشت پرده

  .»کنی می

توان  ھمين خاطر است که می  واقعی و خيالی و بهئیھا  کوتاه است با شخصيتئیھا ھای باب، شبيه داستان برخی از ترانه

   . ھای او را مستقل و بدون موسيقی و روی کاغذ نيز خواند و از آن تاثير گرفت ترانه

از «اجرای  توان به ھا می  که از جمله آن خوانی شده  اری از خوانندگان مشھور بازھای باب، توسط بسي برخی از ترانه

خانه  راھی به«، فيلمی مستند از او با نام »اسکورسيزی«. »اشاره کرد» جيمی ھندريکس«توسط » فراز برج ديدبانی

داشته است و او در باب ديالن، زندگی اجتماعی فعالی نيز . اش ساخته است  او و زندگی را درباره» نيست

را » بار ھتی کرول مرگ ماللت«برای مثال .  حضور داشته استامريکاھای دولت  ھای بسياری عليه سياست ئیراھپيما

زندگی روستائيان،  او به. پوست توسط ويليام زاتزينگر سفيدپوست اشاره دارد مرگ کارگر سياه اجرا کرد که به

 حال فردی نظامی  نيز شرح» کوبيدن بر در بھشت«آھنگ . ای داشت جه ويژهکشاورزان، تھيدستان و کارگردان نيز تو

 ۶١ھای او نظير بزرگراه  ترانه ھا و تک برخی آلبوم. اش که کشتار است خسته شده است است که از عنوان و وظيفه

ر مشاھير گرمی قرار دوش و دميدن در باد در تاال به ديدار دوباره، بلوند بر بلوند، آقای تمبورين من، چون يک خانه

تاثير ژرفی که با آفرينش اشعاری با قدرت شاعرانه « ديلن جايزه ويژه پوليتزر را برای ،٢٠٠٨در سال . اند گرفته

  .دست آورد به»  گذاشتامريکاپسند و فرھنگ  العاده بر موسيقی عامه فوق

باب ديالن، . ری خود برپا کرده استھای متعددی از آثار ھن شش مجموعه نقاشی و طراحی منتشر کرده و نمايشگاه

شود از ھيچ شعری تاثير گرفت،  موسيقی راک معتقد است که ديگر نمی» خواننده -  سرا ترانه«عنوان تاثيرگذارترين  به

. ھا شعر و ادبيات را کشتند رسانه. ای بزند شود که حرف تازه ای پيدا نمی ديگر ھيچ شعر و شاعر و نويسنده«چون 

. ای برای خواندن و نوشتن باقی نگذاشتند طرز وحشتناکی حمله کردند و ھيچ حرف تازه ھا به  تلويزيونھا و روزنامه

حقيقت اين است که من ھم ديگر زياد شعر . تر شود تر و کم ھای شعر و ادبيات کم ھا باعث شدند مشتری کتاب رسانه

  . »خوانم نمی

***  

 نگاه   نوعی  و در حقيقت  است  و جھان انسان   شاعر و نويسنده به  و ويژه  شخصی  نگاه ، محصول  ادبيات كه ھنر و با آن

 فراز و   را ميان  و متوازنی  مستقيم  رابطه توان  می  جھان  ادبيات اما در تاريخ.  طبيعت است جھان پيرامونی و فردی به

   ھنر خصوصا  و سير تاريخی  و تحوالت  قدرت  در عرصه  بنيادی اتتغيير سياسی،  ھای  اجتماعی، دگرگونی ھای نشيب

  . است  و بررسی  توجه  قابل ساز نھاد سياست  سرنوشت  نيز در چرخش  تاثير ھنر و ادبيات چنين ھم.  برقرار ساخت ادبيات

   حاشيه عنوان  است و به  و ثروت  قدرت  در اختيار داری کنونی جھان، عمدتا ھنر و فرھنگ متاسفانه در سيستم سرمايه

   جداسازی ھنر و  با ھدف  فرايند كه اين. كند  ايفا می نشين نقش  حاکمان کاخ  و يا ابزار تبليغاتی  اشراف  مجالس زينتی

 در   معاصران  از سوی  كه ئیھا  تالش با ھمه. انجاميده است»   ھنر ھنر برای«، و » ھنر خود بنيادی « مباحث   به ادبيات

 اجتماعی و   تاثير تحوالت  ھنر و ادبيات  عميق ھای  در اليه توان  گرفته، اما باز می ورت ھنر ص  دادن  جلوه انتزاعی
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 خود متاثر از   و شعر و ترانه غيرسياسی  يا تعھدگريزی  و جوھر شعری  شعر محض  بحث طرح.  كرد  را مشاھده سياسی

  . اش بر جامعه است مه سلطه فرھنگ در حفظ حاکميت و ادا  سعی  است كه  حاکمان مستبد  سياسی رويكردھای

گر و  شک ھر تحليل  است؟ بی ای  رابطه  چگونه  و ھنر و ادبيات  سياست  رابطه  كه جاست  اين ای  پايه ھای اما پرسش

 پندارد  می  مھم  انسان  و اجتماعی  فردی  را در حيات  عاملی  چه كه  و اين  خويش انديشه و افکارش  به  بسته ای پژوھنده

  .كند  می  ترسيم ای گونه   را به  و سياست  ھنر و ادبيات رابطه

شايد .  شد  را سبب  فراوانی  مخالف و موافق ھای  و بحث  يافت قلمرو نقد و نظر راه  به  دوم،  جھانی  بعد از جنگ مسألهاين 

   پل  با ژان  بيستم  در قرن ر جدیطو   به تعھد اجتماعی. سارتر نظر روشن و صريح و واقعی و مردمی در اين مورد دارد

 از   ادبيات  نجات تنھا راه «  سارتر معتقد بود كه . جھان راه باز کرد  ھنری جامعه به»  چيست؟ ادبيات « سارتر و كتاب

ود را  مردم، خ  و حقوق  منافع  حفظ  ھنر برای  شود، يعنی  مبارزه  وارد ميدان  كه  است  اين  توانگران  و انگلی سرباری

 چھارم،  ، چاپ٢ ادبی، ج ھای رضا سيدحسينی، مكتب( .» شود  آلوده  تعھد احزاب رنگ  به كه آن  بزند، بی  و آتش آب  به

  ) ٢٨٠  ، ص١٣۴٧ نيل،  انتشارات

رسی  بر  عقايد فلسفی  را بر پايه  نويسنده يتمسؤول  خواست نظريه  می  بود كه  اگزيستانسياليستی در واقع سارتر فيلسوف

 دربند و   مردم خواھان  و آزادی  نويسندگان، مبارزان  ابتدا مورد استقبال بسيارری از  از ھمان  تعھد اجتماعی نظريه. کند

 ابزار  عنوان  كردند تا از عرصه شعر و ترانه به  تالش آنان. چنين ايران قرار گرفت  جھان و ھم ديده و استثمارشده ستم

 و بر سر  تر تعھد داوطلبانه، آگاھانه و اجتماعی  تعھد بيش  اين  كه  است بديھی.  بجويند ره بھ بخشی  و آزادی مبارزه

  .  معنا پيدا کرد  آنان  و آزادی  آگاھی  كسب  برای  با مردم  بودن پيمان ھم

   و تعھدی  وظيفه  که ھيچای ؛ نظريه  ھنر قرار گرفت  ھنر برای  نظريه  مقابل  در نقطه  ناخواه  تعھد در ھنر خواه اما نظريه

  . ديد  ھنرمند نمی  ھنر را برای  از حوزه بيرون

ميرد   می  كه در برابر كودكی: گويد  می  تمام  لوموند، محکم و صريح و با اطمينان  با روزنامه  سارتر در مصاحبه  پل ژان

 باشد   رد ديگری  الزمه  يكی  انتخاب  كه از ھمی جدا   دو قطب  چنان  كه  است  آن  واقعيت ولی.  ندارد وزنی» تھوع « كتاب

  . ناسازگار نيست  سياھان  برای  با مبارزه  و نيكی،ئی زيبا تفكر درباره. وجود ندارد

   جنوب  نود درصد سياھان  وقتی  تصور كرد كه ای  لحظه توان آيا می: نويسد ، چنين می» چيست؟ ادبيات « سارتر در كتاب

   و نيكی ئی و زيبا  حقيقت  درباره  تفكر و تامل  را صرف اش  زندگی  بپذيرد كه اند، ريچارد رايت  محروم رای آمريكا از حق

   كند؟ جاودان

   باشد و آثارش ھمه   به  خطابش خواھد كه  نويسنده، اگر می پس.  باشد  و جھانی  عمومی  نياز دارد كه ادبيات: سارتر افزود

  ! دو ميليارد گرسنه  در صف  قرار گيرد، يعنی  اكثريت ف بخوانند، بايد در ص را ھمه

 را با اعمال سانسور و   عرصه فعاليت مستقل چون حکومت اسالمی ايران، گران مستبد ھم  حكومت  كه در موقعيتی

،  نندک  فردی و جمعی و آزادی انديشه و بيان را سرکوب می ھای كنند و آزادی  می  و ھنر تنگ  فرھنگ سرکوب بر اھالی

تابند چه بايد کرد؟ در چنين شرايطی،   را بر نمی ئی و چند صدا خواھند  و مطيع می  و يک شكل  را يک دست  جامعه كليت

   متفكران  توجه ھنرمندان، نويسندگان و  در معرض شود و سياست  می  چيز سياسی  ھمه ست که ناخودآگاه و آگاه طبيعی

  .  باز كنند سوی آزادی  اميدی به د اختناق و سانسور را بشکنند و روزنهكوشند تا س  می ھمه. گيرد قرار می

بسياری از نويسندگان و . بھاترين جايزه ادبی در سراسر جھان است ترين و گران نھايت جايزه نوبل در ادبيات مھم

 ميان نويسندگان و اما در اين. شوند خورند و از دريافت آن غرق شادی و شعف می ھنرمندان حسرت دريافت آن را می
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 برنده آن تعيينھای سياسی زيادی بر سر  اين جايزه که در پشت درھای بسته و با بده و بستان ھنرمندانی ھم ھستند که به

   .دريافت آن ھستند شوند حاضر به گيرد را نه آرزو دارند و نه ھنگامی که برنده می صورت می

نظر من دادن اين  به«: گفت» ديالن«برنده شدن   ھم در واکنش بهئیاناداسرای مشھور ک خواننده و ترانه» لئونارد کوھن«

  .»خاطر بلندترين قله بودن است مثل آويختن يک مدال روی اورست به» ديالن«جايزه به 

ی پس سويدنآکادمی . کسب جايزه نوبل از خود نشان نداده است  ساله، ھنوز ھيچ واکنشی به٧۵» باب ديالن«با اين حال 

چه . ، موفق نشد با او تماس برقرار کند٢٠١۶به عنوان برنده نوبل ادبيات » باب ديالن«ت چند روز از معرفی از گذش

  ھايش امتناع کند؟  تلفن چنان از پاسخ دادن به ، ھمامريکائیسرای  افتد اگر اين ترانه اتفاقی می

 از اعالم خبر نوبليست شدنش، کنسرتی  مھر ماه، پس٢٢ - اکتوبر ١٣شنبه  روز پنج» باب ديالن«: نوشت» تلگراف«

اجرای موسيقی پرداخت و از ھر گونه اظھارنظر درباره کسب اين جايزه  وگاس داشت، اما روی صحنه تنھا به در الس

 .باره صحبتی نکرد روی صحنه رفت، در اين روز بعد ھم که در کوچال به. مھم ادبی خودداری کرد

، يک نويسنده ديگر ھم بوده که اين کار را انجام »ديالن«اما پيش از . مول نيستآکادمی نوبل امری مع پاسخ ندادن به

 معروف فرانسوی، تنھا برنده نوبل ادبيات است که از دريافت آن  فيلسوف و نويسنده» ژان پل سارتر«. داده است

عنوان   اصال نام او به نوشت و درخواست کرد کهسويدنکميته نوبل در  ای به  نامه،١٩۶۴او در سال . خودداری کرد

 .ھا رسيد دست آن  آکادمی نوبل برای اعالم نام او بهئیبرنده ذکر نشود، اما اين نامه چند روز پس از تصميم نھا

با ھم فرق » ژان پل سارتر، برنده نوبل«يا » ژان پل سارتر«که من امضاء کنم  اين: باره گفته است ، در اين»سارتر«

ترين شکل  محترمانه  بهمسألهيک مقام رسمی تبديل شود، حتی اگر اين  خود اجازه دھد که به  بهيک نويسنده نبايد. کند می

 .ممکن اتفاق بيفتد

اند؛ نويسندگان بزرگی که واقعا شايسته  ھای ديگری ھم وجود داشته در زمينه دريافت نکردن جايزه نوبل ادبيات نمونه

ھای بزرگ  از ميان اين نام. عنوان برنده نوبل معرفی نشدند وقت به چاند اما ھي ترين افتخار جھان ادبيات بوده بزرگ

، »لئو تولستوی«، »اودن. اچ.دبليو«، »س بورخسئيخورخه لو«، »آر تالکين.آر . جی«، »والدمير ناباکوف«توان به  می

  .اشاره کرد» مارسل پروست«و » آنتوان چخوف«

عنوان برنده در فھرست خود ثبت  دداری کرد، کميته نوبل نام او را به، با اين که او از دريافت نوبل خو»سارتر«درباره 

 تعييناين که او از کسب اين امتياز خودداری کرده، اعتبار اين جايزه را : کميته نوبل در آن زمان اعالم کرد. کرده است

  .کند نمی

مبلغ جايزه نوبل ادبيات امسال ل چکی که شام( توان گفت حتی اگر برنده از دريافت مبلغ مالی جايزه نوبل در واقع می

. گيرد او تعلق می چنان عنوان برنده نوبل به خودداری کند، ھم) است دالر ھزار ٩٢٧ برابر با سويدنھشت ميليون کرون 

  .توانند بازپس داده يا لغو شوند ھای بنياد نوبل، جوايز نوبل ھرگز نمی براساس بيانيه

اگر او نخواھد به : گفت» باب ديالن«نوبل پس از موفق نشدن در برقراری تماس با دبير دائمی آکادمی » سارا دانيوس«

او تعلق  در ھر صورت آن شب يک جشن بزرگ برپا خواھد شد و اين افتخار به. آيد مراسم اعطای جايزه بيايد، نمی

  .دارد

چنان در فھرست برندگان نوبل  ام او ھماش را ناديده بگيرد اما ن تواند آکادمی نوبل و جايزه می» باب ديالن«در نتيجه، 

ای برای ايراد سخنرانی برايش ارسال  نامه حتی اگر او تصميم بگيرد در مراسم حضور پيدا نکند، دعوت. ثبت خواھد شد

 . ذکر خواھد شد٢٠١۶عنوان برنده نوبل ادبيات سال  شود و نامش ھميشه به می
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 در ،٢٠٠۴و در سال . ر از نظر مجله تايمز در قرن بيستم شد چھره تاثيرگذا١٠٠ جزو ١٩٩٩باب ديالن، در سال 

ھا زمانی  اما تمام اين جوايز و رتبه. دست آورد ليست بھترين ھنرمندان کل تاريخ در مجله رولينگ استون رتبه دوم را به

  !شده است) تر معتدل«قبل کمی   خودشان، ديالن نسبت به گفته گيرد که به او تعلق می به

  ٢٠١٦ اکتوبر بيست و چھارم - ١٣٩٥ ]عقرب[م آباندوشنبه سو

 

  


