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مــن هــم مثــل خیلــی  از فرزندان عصــر ســینما و تلویزیون، بخــش عمــده ای از تاریخ 
موســیقی را از طریق تصاویر متحرک و با دیدن نوازندگان و موســیقی دانان و خوانندگان 
کــرده ام. بیــن آواز و ســاززدن لویــی آرمســترانگ  در فیلم هــای داســتانی و مســتند کشــف 
به عنوان قطعات ضبط شــدۀ موســیقی با تصویر ثبت شــدۀ او در فیلم ها، با آن عرق روی 
که حاصل دهه ها دمیدن در ترومپت   پیشــانی و چشــمان درشت شــده و زخم روی لبش 
کشــمکش فیزیکی یک  بــود، ارتباطــی حیاتــی وجــود داشــت. ایــن نه فقط بــرای دیــدن 
موزیســین بــا خودش و بدنش و ســازش در حیــن اجرا، بلکه برای دیــدن روابط او با بقیۀ 
موزیســین ها بود و اینکه آرمســترانگ چطور فضای پیراموش را می بلعد، چطور به طّبال 
گروه با شوق نگاه می کند و نخ می دهد یا چه شوخی هایی در گوش جک تیگاردن زمزمه 

کی بود مانند دیدن؟ که ما هرگز نمی شنویم. شنیدن  می کند 
شاهکارهای مستند دربارۀ موسیقی، مانند جاز در روزی تابستانی، پشت سر را نگاه 
که در آن ها شنیده می شد  نکن و مونتری پاپ، هم به درک من از انواع مختلف موسیقی 
کرده اند و هم  ک، موســیقی ســنتی هندی( کمک  گاســپل، فولک، را ک اندرول،  )جاز، را
اطالعات بی اندازه مهمی در خود داشــته اند دربارۀ ارتباط موســیقی با جوامع و دوره های 
کتــاب مطالعۀ هر دو جریان و  کــه این آثار موســیقی از آن ها برآمدند. هدف این  فرهنگــی 

نقش سینما در ترجمۀ آن به تصویر و چگونگی بازنمایی موسیقی است.
کتــاب حاصــل دو دهــه نوشــتن دربــارۀ ســینمای موســیقی اســت و رویکــردی  ایــن 
ع در مقایســه با آثار مکتوب دیگر و هم  تجدیدنظرطلبانــه دارد، هــم تجدیدنظر در موضو

مـــقدمـــه
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تجدیدنظــِر خــود این نویســنده در دریافتش از موســیقی که این آخری باعث شــد بخش 
کار دربارۀ موســیقی داشتم، دور بریزم  عمده ای از نوشــته ها و دیدگاه هایی را که در اوایل 

کنم. و آن ها را در طرحی تازه بیان 
کمی دربارۀ  کتاب چند حالت ممکن برخورد موسیقی و سینما را بررسی می کند:  این 
کــه در فیلم هــا می شــنویم و خیلــی بیشــتر دربــارۀ موســیقی ای حــرف  موســیقی ای اســت 
کــه می بینیم. از نظر گونه های موســیقی محل بحث، چــون هنوز هم فیلم های  می زنــد 
ک از نظــر تعــداد و عمــق و محبوبیــت بر بقیــۀ انواع  دربــارۀ موســیقی کالســیک و جــاز و را
که سلیقۀ  کنم  گونه هاست؛ اما باید اعتراف  موسیقی برتری دارد، تمرکز من نیز بر همین 
موســیقایی ام نیــز در همیــن محدوده هــا باقــی می مانــد و حوصلــۀ آن دســته از الحــان و 

که بیشتر به »موسیخی« نزدیک است. صداهایی را ندارم 
کتاب، فعالیت های من است: نوشتن، معرفِی  یکی دیگر از عناصر شکل دهندۀ این 
پیــش از نمایــش و ســخنرانی برای نمایــش فیلم های موســیقی، به خصــوص فیلم های 
جاز، در جشنواره های جهانی و در یک نمونه در سینماتک موزۀ هنرهای معاصر تهران. 
اولیــن مجموعــه از آثــار ســینمایی دربــارۀ موســیقی جــاز را با همــکاری منتقــد آمریکایی، 
جاناتــان ُرزنبــام، در فســتیوال فیلــم Il Cinema Ritrovato در بولونیــای ایتالیــا در ســال 
2015 نمایش دادم. این برنامه کمی بعد در شــهرها و کشــورهای دیگر مثل ترکیه، فنالند 
گفت وگوی من و ُرزنبام دربارۀ  کتاب به  و سوییس تکرار شد. برای همین، فصلی از این 

موسیقی جاز و سینما اختصاص داده شده است.
در همان فستیوال در بولونیا بود که در یکی از برخوردهای فراموش نشدنی زندگی ام، 
ک  کارگردان مســتندهای موســیقی و پدرخواندۀ مستند را با دی ای  پنی بیکر، بزرگ ترین 
کیومنتری«، آشــنا شــدم. پنی بیکر 92ساله پر از شور زندگی و سرزندگی و شوخ طبعی  یا »را
بــود. حافظــه اش دســت نخورده بود و همیشــه داســتان هایی تازه از نیم قــرن کارگردانی 
فیلم هایی دربارۀ موســیقی داشــت. وقتی از او دربارۀ موزیســین محبوبش پرســیدم و در 
که بهترین فیلم های  که منتظر شــنیدن اســم باب دیلن یا جیمی هندریکس بودم  حالی 
کارگردانی کرده است، او با کمال تعجب از دوک الینگتن اسم  هر دو موزیسین را پنی  بیکر 
که نه فقط موزیسین محبوب من، بلکه آدم محبوب من نیز هست. این من را حتی  برد 
کتاب  کرد. این  که دو سال بعد از این دیدار درگذشت، نزدیک  بیشتر از قبل به پنی بیکر 

به خاطرۀ او تقدیم می شود.
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