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  شيد روان. م

 ٢٠١۶ دسمبر ٠٣

    معرفی کتاب

   جھانۀھای آزادِصدای بلند جان
  از احمد کايا تا باب ديالن

  بھرام رحمانی: نويسنده و مترجم

ترھا، و  ِ دوست داشتنی و فھيم از ديد عوامۀ کايا را نشناسد، خواه به عنوان يک خوانندشک کمتر کسی است که احمد بی

ِ ھنر ناب انقالبيۀخواه از زاوي تر و منتقدانه نگاه  ھا که به ھنر جدی ِھايش وجود داشت، از نگاه آن ی که در صدا و ترانهِ

  .کنند می

ِ موجود ـ و احمد کايا جزو ھنرمندانی بود که اين ِھنر گويا در ذات خود ھميشه معترض است، معترض به وضع
ِوقتی از ذات معترض ھنر می. ِاعتراض را در ترانه و حتی نوع اجرای آوازھايش تجسم بخشيد يم، يعنی بايد به ئگو ِ

ِھميشه ساز مخالف «مرج يا  و ِ اعتراض، نه ايجاد ھرجۀيعنی که جوھر. جای اعتراض اشاره کنيمِدرک درست و ب
ِکه ادراک وضعيت موجود، »زدن  اين اعتراض ائۀثيرگذارترين راه و شيوه برای ارأِ، و ساختن ت)ای در ھر مقوله(ِ

  .سوی ساختن دارد نه ويران کردن است، اعتراضی که روبه

ِاند، معترض به موجوديتی که موجوديت دلبخواه  نوعی معترض ھمه به... شعر، ترانه، آواز، رقص، تاتر، موسيقی ِ
ِدرک درست اين مقوله، خود ھنری ديگر است که البته اين بخش از ھنر شايد به تمامی در . يست، يا نشده استانسانی ن ِ

فرد داشت  ی منحصربهئھا یئگون دارا انگار که از سوھای گونهای بود  احمد کايا اما پديده. يک ھنرمند وجود نداشته باشد

  .ليف آورده استأترجمه و به ت»  جھانۀھای آزاد ِدای بلند جانص«ِکه اين سوھای مختلف را بھرام رحمانی در کتاب 

ِرحمانی در اين کتاب با بررسی، تحليل و واشکافی زندگی ھنری احمد کايا، خواه ِ ِرسد به باب ديلن  آيد تا می ناخواه می ِ
ِ نوبل ادبيات ۀزی در ناباوری، جايئھا از زاويهزنده، باب ديالنی که درست ھمزمان با انتشار اين کتاب، شايد   را ٢٠١۶ِ

تواند به نگاه و   می ِکه ديلن به نوبل برسد تحرير شد و اين ھمزمانی ھوشمندانه کند، کتابی که پيش از آن ِاز آن خود می

  .ِلف کتاب ـ به بھرام رحمانی برگرددؤِھوشمندی م

ِھايت شھرت غبطه برانگيز او در وسه سالی که سرشار از نبوغ، نوآوری و در ن  سال زيست، چھل۴٣احمد کايا تنھا  ِ
  . ھای انديشه و بيان صرف شد  ھنر، موسيقی، و دفاع از آزادیۀصحن
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کشد تا  ِپله زندگی و ھنر احمد کايا را به تصوير می پله»  جھانۀھای آزاد ِصدای بلند جان«ِبھرام رحمانی در کتاب 

ِا زندگی و ھنر احمد کايا به درستی آشنا شود و ھم جايگاه او  اين کتاب، ھم بۀمند بتواند با مطالع  پيگير و عالقهۀخوانند ِ
ِ تحليلی، با اشاره به ھنر باب ديلن ۀجا که اين بررسی و تحليل و شايد مقايس را در سوھای مختلف ببيند و بشناسد، تا آن

  .رسد به پايان می

ِباب ديلن سمبل و نماد موسيقی اعتراضی در سراسر جھان است«گويد که  استريت ژورنال می ِاز قول والرحمانی  ِ ، و »ِ

کار برد و تقسيم کرد، ھنرمندی که با مرگی مشکوک، به انتھای  شايد بتوان اين لقب يا ردا را ھمزمان با احمد کايا به

  .خالقيت و شھرت رسيد

ِبھرام رحمانی در پايان کتاب ھای  جا ادبيات را از ديدگاه بو موقع  ی بهئھا با اشاره»  جھانۀھای آزا ِصدای بلند جان «ِ

ِچه از زندگی احمد کايا به تحرير آمد،  ِبندی آن دھد تا خواننده بتواند در جمع مختلف مورد توجه و بررسی قرار می
ِجايگاه واقعی او را در مقول   .سدِ ھنر، و ھنر ناب، بھتر ببيند و بشناۀِ

و شعر و ترانۀ يا تعھدگريزی  و جوھر شعری ِ شعر محض بحثطرح: گويد می» ِسخن پايانی«رحمانی در بخشی از 

در حفظ  حاکميت و ادامۀ سلطۀ فرھنِگ  سعی است كهحاکمان مستبد  سياسی ثر از رويكردھایأ خود متغيرسياسی،

  . استبدادی بر جامعه را دارند

چه مشخص  ِگفت زيادی دارد و از زوايای مختلف بايد به آن نگاه کرد، اما آن و يد اين سخن جای حرفآ اگرچه به نظر می

ِ در ذھن خواننده و درگير کردن داشتهسؤالِپرداز، که با ھدف ايجاد  ِاست اين است که رحمانی نه در جايگاه نظريه ھای  ِ

  .دارد ديمی وا میھای ق ِپيشين، او را به تفکری دوباره و شايد ترميم داشته

ِھای مختلفی پيرامون ھنر و جايگاه ھنر روبه خواننده با نظريه»  جھانۀھای آزاد ِصدای بلند جان«ِدر کتاب  از . روست ِ

ِپل سارتر، و تا امروزی که ھنر ناب، با تعاريف مختلف و متنوعی که پديد آورده،  تولستوی تا ژان ی از جھان ئھا بخشِ

  .کشد را به سوی خود می

خواھد نويسنده اگر میپس .  باشدو جھانی عمومی ِ نيازمند آن است كهادبيات: گويد پل سارتر می ِلف از قول ژانؤم

دو در صف قرار گيرد، يعنی اكثريت بخوانند، بايد در صف را ھمگانِھمگان را مورد خطاب قرار دھد و آثارش 

  !ِميليارد انسان گرسنه

  .شود چون احمد کايا يشه کسی می اين اندۀو گويا نتيج

ھای متنوعی  يوسف ھايال اوغلو، علی چينار، و از بخشی از ئحاوی شعرھا»  جھانۀھای آزاد ِصدای بلند جان«ِکتاب 

ِتواند اطالعات دقيقی از زندگی تا مرگِ اين  ھای احمد کايا تشکيل شده که ھر بخش می ِدر شناخت زندگی و فعاليت
  .ه نشان بدھدھنرمند را به خوانند

ھمه و ھمه، ... ھا، دفاعيات ِنگاران ترکيه، آثار ھنری، ترانه  روزنامهۀِبيوگرافی زندگی احمد کايا، ماجرای دريافت جايز

ِھمچون پازلی برای شناخت درست و دقيق زندگی ھنرمندی است که کم اما پربار زيست ِ...  

ِنشر کتاب ارزان: ناشر   )استکھلم(ِ

  ٢٠١۶مبر يکم دس

  

  

 

 


