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  براي دستان آسايش، همنجواي سكوت و موسيقي

 مترجم  -

  

  موسيقي، اين راز مقدس

  استينگ

  

كنيم، آن زمان كه پا به حريم اي در حال نواختن سازش نگاه ميهنگاميكه به نوازنده
 شود كه پر از شگفتي است؛كودك معصوم و كنجكاوي تبديل ميگذارد، به موسيقايي خود مي

  رازي پر از سرور و غم.

ها و روزها گام و آرپژ بنوازيم؟ آيا دارد تا ساعتچه چيز ما را وا مي و حتا شايد مقدس.
  ي مبهمي است براي رسيدن به افتخار و شهرت و پول؟ يا چيزي فراتر؟وعده

ام با موسيقي موسيقيدان باشم، چرا كه نخستين خاطرهام چيزي جز يك هيچگاه نخواسته
نواخت ـ كه هميشه ريتم نشستم و هنگاميكه پيانو ميدرآميخته است: به ياد دارم كه كنار مادرم مي
شده هاي برنجي ساييدهگذاشت. پاهايش روي پدالتانگو بود ـ گويي به عالم ديگري قدم مي

كردند و نگاهش عجيب و غريبي روي پيانو حركت ميهاي شدند، دستانش با ريتمجابجا مي
اين تنها زماني بود كه من دنياي مادرم نبودم، و دانستم كه عبادت كرد. ها را دنبال ميمشتاقانه نت

  خاصي بايد در حال انجام باشد.

ها كوبيدن روي كليدهاي پيانو، به توهم اين كه اگر پافشاري كنم، شروع كردم به ساعت
زنم). شود (البته هنوز هم در اين توهم دست و پا ميسروصداها به موسيقي تبديل ميروزي اين 

      هاي يكهايم دستهايم گوش يك موسيقيدان است؛ اما دستمادرم باور داشت كه گوش

                                                            
 1994(ي دكتراي افتخاري موسيقي بركلي، پس از دريافت درجهي سخنراني استينگ در كالج اين مطلب، چكيده (

  است.



  

 
  

2 

اين انگشتان زمخت و بزرگ، باالخره وقتي كه عمويم يك گيتار اسپانيش قديمي و كهنه  كش.لوله
  زده را به من هديه داد، بستر موسيقايي خود را يافتند؛ و من هم بهترين دوستم را.با پنج سيم زنگ

موسيقي اعتياد است. مثل يك كيش، مانند يك بيماري. درماني ندارد، پادزهري نيست؛ و من 
 در آن غرق شدم.

، بتهوون، گلن ميلر و حتا بلوز از تآن زمان موسيقي گروه رولينگ استون در كنار موتسار
هاي گرامافون پدر و مادرم از راجرز و ي صفحهي مجموعهشد. اين ملغمه به اضافهاديو پخش مير

هاي موسيقي من سهمراستاين، لرنر و لو، الويس پريسلي، ليتل ريچارد و جري لي لوئيس در
  بودند.

صداي توانم موسيقي را به عنوان يك حرفه انتخاب كنم يا نه؛ تا اين كه نمي دانستم كه مي
اي كارگري بودند؛ ليورپول هم از شهر من گروه بيتلز را شنيدم. چرا كه آنها هم مانند من از طبقه

اينگونه بود كه سازم از همنشين   تر نبود.تر و رويايينيوكاسل به هيچ وجه پر زرق و برق
  ام به همسفري براي گريز بدل شد.تنهايي

ترين و هايي كه در فهرست پرفروشام، ترانهدهحال، صدها ترانه ساخته و منتشر كر تا به
سازم، حقيقتا   اند؛ با وجود اين، اگر از من بپرسيد چگونه ترانه ميها نيز بودهپرطرفدارترين

آيد و هر بار بايد دعا كني تا باز اين هر نوا گويي موهبتي است كه از جايي ديگر مي دانم.نمي
داند موسيقي چيست؟ ابزار تجارت است يا  واقعا ميموهبت به تو ارزاني گردد. آيا كسي 

  ي قواعد هارموني و يا قوانين كنترپوان است؟ي خيال؟ آيا صرفا مجموعهخميره

كنم. آن سكوت آميزي دارم به اهميت سكوت در موسيقي اعتقاد پيدا ميبطور تناقض
در تكنوازي  هايان نتي مانگيز، پس از چهار نت ابتداي سمفوني پنجم بتهوون؛ فاصلههيجان

دهيم ترين كاري كه انجام ميكنم مهممايلز ديويس. به عنوان يك موسيقيدان هميشه فكر مي
  چيزي نيست جز ساختن چارچوبي براي سكوت. در دنياي نو، حقيقت سكوت را به ندرت

ها و انديشه دارد تا بهكنيم تا از آن دور شويم. ما را واميتوان تجربه كرد. گويي دسيسه ميمي
دهد؛ چرا كه طول احساساتي توجه كنيم كه فرصتي برايشان قايل نيستيم. سكوت آزارمان مي

  موج روحمان است. شايد راز موسيقي همين سكوت باشد.

نياكانمان نوا و وزن را با هم آميختند تا دنياي روحشان را براي رسيدن به مقاصدشان 
ترين آيين مذهبي باشد. يهان. موسيقي بايد قديميتحت سلطه درآورند؛ اكسيري براي درك ك
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نخستين كاهن احتماال موسيقيدان بوده، نخستين دعا نيز ترانه. و اگر از من زماني بپرسند كه 
گويم بله، يك موسيقيدان مؤمن. چرا كه موسيقي مرا به ماوراي خرد متصل مي  مذهبي هستم؛

  ، چيزي مقدس.جهانيكند؛ جايي نه در اين عالم، چيزي آنمي

در هر حال، به عنوان يك موسيقيدان، اگر در كار خود موفقيد و هر شب براي هزاران نفر 
زنيد؛ و يا اين كه  ها ساز ميهاي كوچك و رستوراننوازيد؛ يا خيلي موفق نيستيد و در سالنمي

تواند كنيد كه ميزنيد، كاري ميي خودتان ساز مياصال موفق نيستيد و تنها در خانه براي گربه
 مان را التيام بخشد.روح را مرهم بگذارد و ارواح شكسته
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