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گفت و گو ی اختصاصی با ِفرزی ِتیسِیر 

خلیلیان محمد 
Mohamad.khalilian@gmail.com

در روند تولید آلبوم ها سعی می کنید امتسفر و احساسات مشرتک موسیقایی را 

کنار هم بگذارید و پس از آن، از کنار هم قرار دادن لیریک ]شعر[ و تصاویر با 

نوعی دیدگاه زیباشناختی، به آن ها مفهوم ببخشید. آیا با این دیدگاه موافق اید؟

من هیچ تالشی برای به دست آوردن صداهای کامالً مشخص و تعیین شده انجام 

دموهایی  است.  صادق  نیز  جدید  آلبوم  تولید  روند  در  مسئله  این  منی دهم. 

که برای آلبوم جدید تهیه کرده بودم، در طول ضبط آلبوم در استودیو، بسیار 

صدا  هامن  طور  دقیقاً  داشتم  انتظار  و  عالقه  که  شدند  موسیقی  با  متفاوت 

ندهید  اجازه  آن ها  به  اگر  و  می کنند  حرکت  جریان اند،  در  قطعات  بدهند. 

نخواهید  راضی کننده ای  موسیقِی  کنند،  هدایت  را  شام  و  شوند  شام  صاحِب 

شنید. برای تنظیم قطعات، تالش بسیاری کرده ام تا قطعات را به آن شکلی که 

دوست دارم صدا بدهند، دربیاورم؛ اما تصور می کنم فقط یک  راِه درست برای 

بنابراین  پیدا کردن آن، بسیار سخت است.  صدا دادِن یک قطعه وجود دارد و 

آن حِس زیباشناختی، از جایی ناشی می شود که تحت کنرتل من نیست. پس از 

ساخت موسیقی، نوبت به طراحی دفرتچه ی آلبوم و تصاویر آن می رسد. تصاویر 

از موسیقِی نهایی شده تأثیر می گیرند. به همین دلیل اگر امروز قرار باشد یک 

طرح روی جلد برای آلبوم طراحی کنم، از عکس استفاده می کنم و نه نقاشی 

که پیش تر استفاده می کردم؛ ولی شاید در چند هفته ی آینده و پس از امتام 

ضبط، نظرم عوض شود. همیشه این موسیقی است که به من می گوید چه  کاری 

را باید انجام دهم.
بنابراین وجهه ی تصویری آثار شام در تکامل موسیقی و شعر نقش زیادی دارند؛ 

طوری که با در نظر نگرفنت آن ها، در خروجی نهایی اثر چیزی ناقص به نظر می رسد. 

بله، طرح هایی که برای آلبوم ها می کشم، نه در جهت متناسب بودن با موسیقی، 

از  اضافه کردن الیه ای دیگر  برای  نهایی است.  بلکه در راستای تکمیل مفهوم 

عنوان  مثال  برای  می شود.  انتخاب  شکل  همین  به  نیز  آلبوم ها  عنوان  معنا. 

آلبوم اول، »Septembre Et Ses Dernières Pensées«، به معنی »سپتامرب و واپسین 

با  را  آن  که  است  این  آلبوم،  این  جلد  روی  فهِم طرح  راِه  تنها  است.  افکار« 

دو  شجاعانه ی  حضوِر  متوجه  این صورت  غیر  در  دهید،  تطبیق  آلبوم  عنوان 

عاشق رو  در روی مرگ، نخواهید شد. همین مسئله برای طرح روی جلد آلبوم 

دوم »Ariettes Oubliées« نیز، وجود دارد. من به دقت از نشانه ها و معانی شان 

استفاده می کنم.
به نظر شام مخاطب با شنیدن موسیقی و مشاهده ی پکیج های ارائه شده، دقیقاً به 

هامن احساس و مفهومی که شام در ذهن داشتید خواهد رسید یا برداشت خودش 

را از اثر شام خواهد داشت؟

اینکه دقیقاً هامن برداشتی را داشته باشند که من از موسیقی ام دارم، غیرممکن 

است و خوب است که ممکن نیست. هر کس به طور مجزا موسیقی را گوش 

می کند و می فهمد. هیچ راه »خوبی« برای فهم و شنیدن موسیقی وجود ندارد. 

و  نوازنده  خواننده،  هرنی،  کارگردان  انیامتور،  طراح،  نقاش،  تِیسِیر«1  »ِفرزی 

آهنگسازی جوان اهل فرانسه است که به عناوین مختلف با گروه های بسیاری 

گروه  در  عضویت  به  می توان  همکاری ها  این  از جمله ی  است.  داشته  همکاری 

»الِسست«4  و  »امپایریوم«3  گروه های  در  گیتار باس  نوازندگی  »اِمسوِور«2، 

کارگردانی  تاکنون  وی  کرد.  اشاره  مختلف  آلبوم های  جلد  روی  طرح  طراحی  و 

با این حال عمده ی  چند ویدئو کلیپ موسیقی و فیلم کوتاه را بر عهده داشته و 

است.  بوده   »Les Discrets« گروه  بر  متمرکز  موسیقی  حوزه ی  در  فعالیتش 

تِیسِیر از ابتدای فعالیت خود با اکرث گروه هایی که در جنبش ترکیب »شوِگیز«5 و 

موسیقی متال نقش داشتند، درگیر بوده و گروه »Les Discrets« نیز، کم و بیش در 

همین دسته بندی قرار می گیرد. در حقیقت موسیقِی »Les Discrets« در دو آلبوم 

از آن ها منترش شده است، شوِگیزی  تاکنون  آلبوم مشرتکی که  استودیویی و دو 

است که تا لبه ی پرتگاه پیش می رود؛ تا آنجا که می تواند از موسیقی متال تأثیر 

می گیرد و هم زمان شکننده، خیال انگیز و وهم آلود باقی می ماند. اصالِت شوِگیز/ 

موسیقی های  از  دارد  سعی  در عین حال  و  می کند  حفظ  را  گونه اش  پست راک 

مختلفی تأثیر بپذیرد. این روند البته در آلبوم سوم این گروه فرانسوی متوقف 

خواهد شد و همین مسئله بهانه ای شد تا گفت و گویی را با ِفرزی تِیسِیر در زمان 

ضبط آلبوم ترتیب بدهم. در گفت و گوی پیِش رو سعی شده تا احساِس خشِک 

تِیسِیر، میرس  از میان برود و به واسطه ی همکاری  ایمیل  از طریق  مصاحبه های 

شد تا در چند ایمیل مختلف گفت و گوهایی به شکل پیوسته و مرتبط با یکدیگر 

داشته باشیم تا در کنار صحبت کردن از آلبوم جدید به دیگر فعالیت های هرنی 

وی نیز، رسک بکشیم.

تصور می کنم Les Discrets یک پلتفرم موسیقایی برای ابراز دغدغه های شخصِی 

شامست. از فلسفه و برنامه هایی که این گروه براساس آن حرکت می کند، بگویید.

که  است  پروژه ای  اسم مستعاِر   Les Discrets عنوان  نیست.  کار  در  فلسفه ای 

در  را  اهمیت  بیشرتین  که  چیزی  دو  است؛  هرن  و  موسیقی  ترکیب  آن  قصد 

ندارد، رصفاً  برنامه ی مشخصی وجود  و  فلسفه  بنابراین هیچ  دارند.  زندگی ام 

پلتفرمی است برای بیاِن دغدغه های هرنی ام.
و  براساس مفاهیم  این گروه منترش شده،  از  تاکنون  استودیویی که  آلبومی  دو 

ایده های یکسانی شکل گرفته است؛ مفاهیمی درباره ی ترس از مرگ. در خصوص 

چگونگی تبدیل ایده هایتان به موسیقی بگویید.

این نگاهی بود که پیش تر داشتم و آلبوم های اول، دوم و همچنین فیلم کوتاه 

اثر، در نهایت به من کمک  »Tir Nan Og« بر اساس آن ساخته شدند. هر  سه 

کردند تا به وحشت زدگی ام در برابِر زندگی، غلبه کنم. برای من، هیچ فرمولی 

برای  روشی  و  راهکار  دستورالعمل،  هیچ  ندارد.  وجود  موسیقی  برای ساخت 

ترکیب مسائل مختلف وجود ندارد. من فقط کاری را که باید، انجام می دهم 

و اثر، خودبه خود هامن شکلی را که باید داشته باشد به خود خواهد گرفت.

نقاِش اصـواِت خـیال انگیز
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من مطمئنم که خیلی ها حتی بیشرت از آنچه که من از موسیقی ام می فهمم، آن 

را درک می کنند. همین مسئله برای خود من به عنوان یک شنونده هم صدق 

می کند. فکر منی کنم آنچه که من از موسیقی »سیگوُروس«6 یا »بالند رِدِهد«7 

می کنم  تصور  در عین حال  باشند.  برده  پی  آن  به  سازندگانش  را  می کنم  درک 

کس  هر  و  می کند  خلق  موسیقایی  امتسفر  و  فضا  کالم،  از  پیش  ما  موسیقِی 

می تواند برداشت خودش را داشته باشد. این دقیقاً هامن چیزی است که من را 

عاشق هرن کرده است.
اما شام چه در فیلم ها و چه در موسیقی تان، به واسطه ی داستان گویی به مفهومی 

فرای خط داستانی اثر می رسید.

هر  اثر هرنی هدفی دارد. شام )به عنوان یک هرنمند( بدون داشنت دیدگاهی دقیق 

درباره ی مفهومی مشخص موسیقی منی سازید، کتاب منی نویسید و اقدام به تهیه ی 

یک فیلم منی کنید. زمانی که می خواهید کتابی بنویسید، کتابی درباره ی عشق 

منی نویسید، بلکه کتابی می نویسید که نگاه یک طرفه ی شام را دربرمی گیرد. کتابی 

با شخصیت ها، مکان ها و احساس های مشخص که در نهایت نگاه شام نسبت به 

عشق را بازگو می کند. موسیقی نیز به همین شکل عمل می کند. شام موسیقی 

منی نویسید، مگر چیزی برای گفنت به زباِن موسیقی داشته باشید؛ اما این مسئله با 

آن برداشِت شخصِی مخاطب که پیش تر گفتم در تضاد نیست.
تکنیک ها به چه شکلی برای طراحی هایتان انتخاب می شوند. مثل تکنیک زغال 

که زیاد هم استفاده می کنید.

این سؤالی است که باید از احساسات پرسید. پرسشی از انتخاب هایی که در 

زمان  در  و  زغال هستم  تکنیک  گرفته می شوند. من عاشق  اثر  لحظه ی خلق 

طراحی، تنها مدیومی است که به نظر می رسد می تواند رابطه ی دستم با کاغذ را 

تضمین کند. خیلی دوست دارم شیوه ی انتخاب تکنیک هایم را با شام در میان 

بگذارم. ولی واقعیت این است که ترشیح این مسئله غیرممکن است.

درباره ی فرایند تولید آلبوم جدیدتان بگویید.

در حال حارض در میانه های ضبط آلبوم هستم و هم زمان با آن، تقریباً نوشنت 

آلبوم را به پایان رسانده ام. با این حال هنوز منی دانم که آلبوم جدید دقیقاً چه 

ویژگی هایی خواهد داشت. آلبوم درباره ی انسان هاست؛ درباره ی روابط آن ها 

به تازگی  حیوانات.  و  طبیعت  به خصوص  است،  کرده  احاطه شان  که  آنچه  با 

است  و...  گوشت  شیر،  چون  محصوالتی  تولید  پشت  که  تلخی  حقیقت  به 

پی برده ام و آن چیزهایی را مشاهده کرده ام که ما به عنوان مشرتِی محصوالت، 

اینرتنت و یوتیوب،  با یک جست وجوی ساده در  البته  ببینیم. )و  قرار نیست 

به راحتی می توانیم مشاهده کنیم.( در این بین متوجه شدم که در پِس گوشتی 

مزرعه  بعد از ظهر مطبوِع یک  در  گاو  از یک  تصویری  با  در سوپرمارکت،  که 

بسیار  چیزی  دارد!  وجود  تاریخ  قتل  عام  بزرگ ترین  می شود،  فروخته  ما  به 

بسیار زشت. آن تصاویر، مستند ها و آن هوشیاری ام نسبت به دیگری، نسبت به 

حیواناِت غیرِانسان، بسیار روی من تأثیر گذاشت و ممکن است در آلبوم چند 

قطعه ای در ارتباط مستقیم با این مسئله وجود داشته باشد. البته هنوز مطمنئ 
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نیستم؛ ولی عنوان آلبوم نیز ممکن است با این مسئله مرتبط باشد. بنابراین 

و  دنیا  پاکِی  و  زیبایِی طبیعت  درباره ی  انسان هاست،  ما  درباره ی  آلبوم سوم 

درباره ی نوستالژی و غم.
تغییرات  داشت،  خود  از  پیش  اثر  نسبت به  دوم  آلبوم  که  ویژگی هایی  از  یکی 

دینامیکِی بیشرت در موسیقی بود. آلبوم سوم از این نظر چه ویژگی هایی خواهد 

داشت؟

از  متفاوت  را  دوم  و  اول  آلبوم  اگر  بود.  خواهد  متفاوت  بسیار  جدید  آلبوم 

یکدیگر بدانید، منی دانم برای آلبوم جدید چه واژه ای پیدا خواهید کرد. همه چیز 

تغییر خواهد کرد. 
دینامیک بیشرت موسیقی می تواند مانند تیغی دو لبه  عمل کند، از طرفی می تواند 

موسیقی را عمیق تر جلوه دهد و از طرف دیگر غنای موسیقی را از آن بگیرد. با 

چه تدبیری با این تیغ دولبه برخورد خواهید کرد؟

و  آرام  آلبومی   Les Discrets سوِم  آلبوِم  تیغ.  این  لبه های  متام  نرم تر کردِن  با 

آن چنان  نه حتی  و  دیواِر صوتی وجود خواهد داشت  نه  بود.  لطیف خواهد 

مترکزی روی ریتم وجود دارد. تقریباً از گیتار باس استفاده ای نشده و جای آن 

با سینتی سایزر پُر خواهد شد. هیچ دیسرُتشنی در کار نخواهد بود. درامز نیز 

از موسیقِی َجز، ایندی و حتی هیپ هاپ تأثیراتی گرفته است؛ بدون هیچ اثری 

از موسیقی متال.

از موسیقی های مختلف  تأثیرپذیری هایی که  به نظر می رسد تنوع زیادی در 

گرفته اید، وجود دارد. 

بله. اساساً برای هر  قطعه، کاِر زیادی بر روی ساختار و نوشنت موسیقی انجام 

شده است. تغییرات تونال، پراگرشن ها و نوانس های مختلفی در آلبوم جدید 

وجود خواهد داشت. از آنجایی که از تولید موسیقی به آن شکلی که پیش تر 

شده  که  هم  یک بار  برای  کردم  سعی  این  بار  بودم،  شده  خسته  می ساختم 

ساختارهایی  از  استفاده  با  اساس  همین  بر  و  بروم  جدیدی  ساختار  به سمت 

که بیشرت در موسیقِی رادیویی شناخته شده اند، قطعه های کوتاه تری ساختم. 

استفاده از ویژگی های ساختارِی قطعه های رادیویی در طول ساخت آلبوم به  

نوعی قانون تبدیل شد که البته نتیجه ی بسیار جالبی داشت؛ چرا که با وجود 

این قانون، هیچ کدام از قطعات صدای استاندارِد یک قطعه ی رادیویی را ندارند 

و در عین حال شنیدن و پذیرِش آن ها برای گوش تا حدی آسان است. تأثیرات 

چون  گروه هایی  از  می توانم  که  گرفته ام  مختلف  موسیقی های  از  گسرتده ای 

بسیاری  و  »ناس«10  رِدِهد«،  »بالند  »میدلِیک«9،  »پُرتیش ِهد«8،  »سیگرُروس«، 

»اینرتپُل«13،  »گُلدفرَپ«12،  لیریکا«11،  »سایکیک  دیگر،  هیپ هاپ  گروه های 

»وارِپینت«14، »َمسیواَتَک«15 و »بَت فُر لَِشز«16 یاد کنم. در خصوص تولید آلبوم، 

لَِشز« و »وارِپینت«  فُر  »پُرتیش ِهد«، »بَت  تأثیر گروه هایی چون  بیشرت تحت 

بودم. صداسازی که در آلبوم جدید خواهید شنید بسیار ارگانیک تر و طبیعی تر 

از گذشته خواهد بود. هر صدایی که از سینتی سایزر، وکال و درامز گرفته شده، 

سعی بر آن بوده تا صدایی گرم و نویزی قابل قبول از آمپ یا اسپیکر ضبط 

شود.
پیش تر اشاره کردید که در آلبوم جدید هیچ اثری از موسیقی متال نخواهد بود، 

این دقیقاً هامن اتفاقی است که برای گروه »الِسست« نیز، افتاد. از آشنایی تان با 

»نِیگ«17 و چرایِی تصمیمتان بر حذف تأثیرات موسیقی متال بگویید.

آشنایی ام با »نِیگ« به زمانی که مدرسه می رفتیم بازمی گردد. ده سال داشتیم 

برویم و هر دویامن  تا کالس زبان التین  بودند  و خانواده  ها مجبورمان کرده 

به مریضی می زدیم و رس کالس ها  را  بودیم. پس خودمان  ایده متنفر  این  از 

منی رفتیم. آشنایی ما از اینجا رشوع شد و پس از آن دوست های خوبی شدیم. 

واقعیت این است که من تصمیمی برای حذف کامل تأثیرات موسیقی متال از 

موسیقی ام نداشتم، بلکه این تأثیرات به صورت طبیعی و به مرور از بین رفت. 

راستش در زمان ضبط آلبوم دوم من تغییرات زیادی کرده بودم و در عین حال 

سعی داشتم که آن تغییرات را از خودم دور کنم؛ چرا که قطعات چند سال قبل 

نوشته شده بود و من در میانه ی خوِد قبلی و حامل قرار گرفته بودم و سعی 

می کردم از قطعاتی که پیش تر برای صدادهِی متال نوشته شده بود، متال را 

حذف کنم؛ اما برای این آلبوم در سطحی از آمادگِی ذهنی قرار دارم که بسیار 

نزدیک است و دقیقاً هامن چیزی را ضبط می کنم  آلبوم  به روح و موسیقِی 

جالب  می اندازد.  اومل  آلبوِم  ضبِط  به یاد  مرا  حال  و  این حس  می خواهم.  که 

اینجاست که من از دوران کودکی به موسیقی متال گوش می دادم و از زمانی 

که این گروه را تأسیس کردم، خوراِک شنیداری ام بیشرت به سمت »پست راک« 

تغییر کرده است. با این حال ریشه های موسیقی متال همچنان در موسیقی من 

قابل شناسایی خواهد بود.

جزئیات، چه نقشی در موسیقی جدیدتان خواهد داشت؟

به  فرایندی  طی  که  است  رسسخت«  »چیزی  حاصِل   Les Discrets موسیقِی 

»احساسی رسسخت« تبدیل می شود. بنابراین تصور منی کنم موسیقی ما، به آن 

شکلی از جزئیات که از »بیُورک«18 یا »ام83«19 می شناسیم نزدیک شود و اساساً 

هیچ گاه درباره ی خلق چنین فضایی بوده باشد.
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Les Discrets تا چه میزان به نوازندگان وابسته است و در آلبوم جدید رابطه ی 

شام با دیگر اعضای گروه چطور تعیین می شود؟

Les Discrets موسیقِی من است و نه هیچ فرد دیگری؛ بنابراین من موسیقی ام را 

به نوازندگان منی سپارم، بلکه آن ها خودشان را با موسیقِی من تطبیق می دهند. 

نقش من در گروه بیشرت شبیه به یک کارگردان است و سعی دارم ذهنم را برای 

با خودم  نهایی  اما تصمیم  باز بگذارم،  نوازند ها مطرح می کنند  ایده هایی که 

است. در آلبوم جدید با »جین جولی«20 درامر سبک َجز همکاری داشته ام که 

توانایی نوازندگی و ذهنِی فوق العاده ای دارد. قطعاتی که من نوشته بودم در 

ابتدا برای درام ماشین نوشته شده بود و او توانست روی درامز آن ها را اجرا 

کند. با کمک وی چند الگوی لوپ را به شیوه ای ادیت کردیم تا صدایی شبیه به 

سمپل داشته باشند. صدایی ارگانیک ساختیم و هم زمان سعی کردیم احساِس 

یک اجرای درام ماشین را برای مخاطب تداعی کنیم. بعضی از الگوها از آنجایی 

همین  و  بودند  تکنیکی  بسیار  شوند،  اجرا  درامز  نوازنده  توسط  نبود  بنا  که 

مسئله باعث شد در مواقعی صدای دو درامز را به طور مجزا ضبط کنیم و روی 

هم بگذاریم. بنابراین در لحظاتی از آلبوم، دو درامز با یکدیگر خواهند نواخت.
 Lulu کار اصلی شام انیمیشن و طراحی است؛ مثالً در حال حارض بر روی انیمیشن

 Vroumetteکار می کنید. از پروژه هایی که هم اکنون در دست دارید بگویید و 
اینکه چطور می توانید هم به شغلتان پای بند باشید و هم به حِس هرنمندانه تان.

شغِل  است.  بزرگ  و  گسرتده  بسیار  تولید  با خط  انیمیشنی   Lulu Vroumette

با  که  کارهایی  دیگر  و   Maja the Bee نیست.  من  پروژه ی  اما  است،  جالبی 

با  ارتباطی  هیچ  کارها  این  دارند.  را  وضعیت  همین  هم  هستم  درگیر  آن ها 

گذراِن  برای  شغل هایی  رصفاً  و  ندارند  می دهم  انجام  که  هرنی  فعالیت های 

زندگِی روزانه هستند. تنها پروژه ای که در حال حارض بسیار مرا تحت تأثیر قرار 

داده فیلم کوتاه »سایه های رسخ«21 است.

در خصوص این فیلم و اینکه االن در چه مرحله ای قرار دارد، توضیح دهید.

»سایه های رسخ« بر اساس داستانی واقعی روایت می شود. روایتی است درباره ی 

یک ژرمن آریایی بی نقص در دهه ی چهل میالدی، قاتل رسیالی که شب ها زنان 

زیادی را به قتل می رساند. ذهنی ساده دارد، خودش را مخفی منی کند و برای 

این  به دنبال  نازی ماه ها  پلیس  لباس های مخصوص قتلش را می پوشد.  کشنت، 

قاتل می گردد و از آنجایی که در پِی یک ژرمن نیست، وی را پیدا منی کند؛ چرا 

که این موضوع که یک آریایی قاتل باشد برای پلیس نازی غیرممکن است. در 

حال حارض در حال تهیه ی منابع مالی برای تکمیل این پروژه هستیم، ولی این 

نوع کارها در فرانسه همیشه با تأخیر روبه رو است.

نوع روایت داستان در قالب فیلم ها و کلیپ های موسیقی که می سازید ساده و 

کلیشه ای است؛ اما نوع ارائه و پرداخت آن ها بسیار خاص است و اثر را متاشایی 

می کند. چه توضیحی در این خصوص دارید؟

منادهای  از  استفاده  باشد.  می تواند خوب  اوقات  گاهی  کلیشه ها  از  استفاده 

ساده، باعث می شود مفهوم نهایی راحت تر هویدا شود و از طرفی کمک می کند 

میان برهایی  منادها  باشید.  داشته  قصه گویی تان  پردازش  برای  بیشرتی  زمان  تا 

هستند که باعث می شوند در یک چشم برهم زدن حرف های زیادی بیان شوند.
شام در ساخت سی.دی و وینیل هایی با  کیفیت خوب، تالش زیادی انجام می دهید، 

در حالی که در حال حارض دانلود قانونی موسیقی بسیار فراگیر شده است. ادامه ی 

راه صنعت فیزیکی پکیج های موسیقی را چطور می بینید؟

هامن طور که گفتید امروزه بیشرت مترکز روی دانلود موسیقی است و این نوع 

دسرتسی به موسیقی، به روند خود ادامه خواهد داد؛ اما تصور می کنم در آینده 

بیشرت از پکیج هایی با کیفیت باال خواهیم شنید و قاب های بی کیفیت سی.دی 

از میان خواهند رفت. واقعیت این است که تهیه ی قاب های بی کیفیت به جز 

کیفیت   که  چرا  داشت؛  نخواهد  خریدار  برای  دیگری  نتیجه ی  گروه،  حامیت 

صوتی شان تفاوت چندانی با یک فایل فرشده ی ام.پی.تری )MP3( ندارد و خیلی 

زود هم از بین می روند.
مثل  برای کشورهایی  به خصوص  غیرقانونی چیست؟  دانلود  در خصوص  نظرتان 

ایران که امکان خرید فیزیکی یا دیجیتال آثار شام وجود ندارند.

ندارند،  را  آثار  به  امکان دسرتسی فیزیکی  ایران و کشورهایی که  در خصوص 

اقتصادی  به لحاظ  که  است. حتی کسانی  توجیه شده  کامالً  دانلود غیرقانونی 

امکان تهیه ی یک آلبوم موسیقی را ندارند، باید بتوانند موسیقی مورد عالقه شان 

غیرقانونی  دانلود  مخالف  به هیچ وجه  من  کنند.  گوش  ممکن  هر  شکل  به  را 

نیستم؛ چرا که راه های بسیاری برای حامیت کردن از یک گروه و موسیقی دان 

وجود دارد. شام می توانید تی رشت گروه را تهیه کنید یا به کنرستشان بروید یا 

خیلی ساده وقتی با آن ها برخورد می کنید، احساستان را نسبت به موسیقی شان 

به آن ها بگویید یا به آن ها ایمیل بزنید و مسائلی از این قبیل. مسئله اینجاست 

که معموالً مردم از اینکه موسیقی چقدر برای یک موسیقی دان هزینه برمی دارد 

بی اطالع هستند و همین مسئله باعث می شود حتی اگر قصد حامیت را داشته 

باشند، متوجه نباشند که چقدر این حامیت برای گروه مورد عالقه شان ارزشمند 

است. 

از شام سپاسگزارم. 
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پی نوشت ها:
1. Fursy Teyssier.
2. Amesoeurs.
3. Empyrium.

4. Alcest.

از زیرشاخه های موسیقی راک است که در دهه ی 80  Shoegaze یکی  یا   Shoegazing  .5

و   »My Bloody Valentine«، »Slowdive« توسط گروه های مستقلی چون و 90 میالدی، 

بسیاری گروه های دیگر در انگلیس به وجود آمد. این سبک که معنای آن اشاره به  خیره شدن 

به کفش دارد، سبکی است که با استفاده های اغراق آمیز از افکت های متفاوت گیتار الکرتیک 

شناخته می شود و در حقیقت به دلیل نگاه کردن زیاد نوازندگان به افکت هایشان، این عنوان 

را به خود گرفته است. در این سبک، معموالً دیوار صوتی با استفاده از ریف های پرنویِز گیتار 

الکرتیک ساخته می شود. سبک و شیوه ی خواننده نیز کامالً متفاوت با آن چیزی است که در 

در  متال  موسیقی  از  تأثیراتی  با  موسیقی  نوع  این  ترکیب  می شنویم.  کالسیک  راک  موسیقی 

 Les Discrets اوایل دهه اول قرن 21 توسط گروه هایی چون الِسست پیگیری شد. موسیقِی

البته دقیقاً در قالب این سبک منی گنجد و تأثیراتی از پست راک، موسیقی متال و شوگِیز را در 

کنار یکدیگر دارد.
6. Sigur Rós.
7. Blonde Redhead.
8. Portishead.
9. Midlake.
10. Nas.
11. Psykick Lyrikah.
12. Goldfrapp.
13. Interpol.
14. Warpaint.
15. Massive Attack.
16. Bat For Lashes.

Stéphane Paut .17 که بیشرت با نام مستعار »Neige« شناخته می شود نوازنده، خواننده و 

رسپرست گروه الِسست است.
18. Björk.
19. M83.
20. Jean Joly.
21. Red Shadows. 
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