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به یاد آوردن نام »فرزام رحیمی«، شاید پس از مدت ها دور بودن او 
از صحنه ی فعالیت رسمی موسیقی راک ایران دشوار باشد؛ چرا که 
سال ها از آخرین کنسرت گروه »میرا« می گذرد، »آور« مدت هاست 
که خاموش مانده و برای »راز شب« نیز، هیچ گاه فرصت یک فعالیت 
طوالنی مدت فراهم نبود. حاال چیزی حدود 10 سال است که این 
خواننده و نوازنده ی گیتار ۴8 ساله با هیچ رسانه ای مصاحبه نکرده 
و ترجیح داده در سکوت، به زندگی عادی خودش در آمریکا ادامه 
دهد. در آن سوی مرزها خانواده ای تشکیل داده، منبع درآمدی 
غیر از موسیقی دارد و گهگاهی صرفًا برای خوشایند خودش دست به 
تولید موسیقی می زند؛ موسیقی هایی که آن چنان برایش شخصی اند 
میراث  اما  ایران  در  ندارد.  آن ها  انتشار  به  عالقه ای  هیچ  که 

فعالیت های او و دوستانش همچنان پابرجاست. 
موسیقی  تلفیق  راستای  در  جدیدتری  تجربه های  روزه  هر  اکنون 
کیفی  بحث  سوای  که  می شود  ارائه  فارسی  کالم  و  غربی  مدرن 
که  می کند  ثابت  تفکری  چنین  انکار ناشدنی  موجودیت  آثار،  این 
مسیر انتخاب شده توسط فرزام رحیمی و هم گروهی هایش، چندان 
با  ایرانی  نبوده است. همین اندک اندک آشنا شدن گوش  بی راه 
نوعی جدید از موسیقی و دیگر عجیب و غریب به نظر نرسیدن چنین 
تجربه هایی، ثابت می کند که آن هویت تازه ای که اواخر دهه ی 70 
خورشیدی از دل جامعه ی ایرانی برآمده بود، نه نتیجه ی بازی هایی 
بوده  اساسی  دغدغه هایی  حاصل  بلکه  آواز،  و  ساز  با  سرخوشانه 
است؛ دغدغه هایی که حاصل فعل و انفعاالِت درونِی یک فرهنِگ 
هم زمان مستقل و عمومی است. گفت و گوی پیش رو سعی دارد از 
طریق مرور فعالیت های یکی از مهم ترین موسیقی دان های دهه های 
70 و 80 راک ایران، نگاهی به روند آفرینش آثاری داشته باشد که 
موسیقی  فارسی شده ی  شکل  معمول ترین  سبکی،  منظر  از  اکنون 

راک خوانده می شوند.

محمد خلیلیان
Mohamad.khalilian@Gmail.com

گفت و گو با فرزام رحیمی 
درباره ی گروه های آور، راز شب و میرا

نامتعهد 
به سنت 
و فرهنگ



شـماره 160

77

و در نهایت آن ها را روی کاست ضبط می کردیم. 

بازگشتیم و همه  تهران  به  فارغ التحصیلی،  از  پس 

به نوعی با مسائلی درگیر شدیم که از یکدیگر دور 

ماندیم؛ اما پس از مدتی فرصتی شد تا من و شهروز 

خواجه موالیی در یک خانه با هم زندگی کنیم و در 

آن زمان بود که توانستیم کارهایی را که در دوران 

دانشگاه ساخته بودیم با درامز و گیتار آکوستیک 

øرین کنیم. «پویا نیک پور» که از دوستان مشرتک 

ما بود و در آن زمان در رشته ی مکانیک دانشگاه 

پلی تکنیک مشغول تحصیل بود نیز در اوقات فراغتش 

با کی بورد ما را در اجرای قطعات همراهی می کرد. 

در همین زمان ها بود که با روی کار آمدن دولت جدید 

اجراهایی از گروه های مختلف مثل «کاوه یغ	یی»، 

خواجه نوری»،  «برادران  «پژواک»،  رهن	»،  «مانی 

«ماورا» و... برگزار  شد و شهروز هم با دو تا از همین 

همکاری  کنرست  برگزاری  در  مجوزدار  گروه های 

کرده بود. ما تا آنجا که می توانستیم بلیت این اجراها 

را تهیه می کردیم و کنرستی را از دست Õی دادیم. 

انگیزه ی تشکیل گروه آور با دیدن همین کنرست ها 

و آلبوم های مجوز گرفته به وجود آمد. این بود که از 

«دارا دارایی»، «آرش سبحانی» و «بابک آخوندی» 

دعوت به همکاری کردیم و در یک زیرزمین اجاره ای 

مشغول øرین شدیم. øرین ها به خوبی پیش می رفت 

و کارها یکی پس از دیگری کامل می شدند. پیرشفت 

گروه و عمیق تر شدن دوستی ها در من انگیزه ای ایجاد 

جناب رحیمی! گفت و گو را با صحبت از نخستین 

از  کنیم؛  آغاز  ش´  موسیقایی  جدِی  فعالیت 

شکل گیری گروه آور بگویید.

ایده و شکل گیری گروه آور حوالی سال ۱۳۷۰ آغاز 

شد. زمانی که من و «شهروز خواجه موالیی» (درامر 

گروه های آور، راز شب و «کیوسک») به اتفاق تعدادی 

از دوستاÕان در شهسوار و چالوس دوران دانشجویی 

خود را سپری می کردیم. به یاد دارم در مدت چهار سال 

دانشجویی همیشه آخر هفته ها یا حداقل هر ماه 

یک بار، کنار هم جمع می شدیم و قطعه هایی را که 

ساخته بودیم به صورت بسیار ابتدایی اجرا می کردیم. 

آکوستیک  گیتار  از  استفاده  ابتدایی  از  منظورم 

به جای گیتار الکرتیک و آمپلی فایر یا سطل ماست 

و سطل های بزرگ تر به جای درامز است! به هر حال 

رشایط به شکلی بود که می بایست مراعات همسایه ها 

را می کردیم. ه	ن طور که می دانید در آن سال ها 

حمل ساز یا گاهی حتی نوار کاست یا ویدئو جرم تلقی 

می شد؛ اما از آنجایی که موسیقی برای ما مثل درمان 

بود، از هر موقعیتی برای شنیدن یا ساخت و اجرای 

موسیقی استفاده می کردیم. خاطرم هست همیشه 

در زمان ساخت یک قطعه ی جدید به چالوس می رفتم 

و آن را با بچه ها در میان می گذاشتم. یک نفر کاغذ 

و قلم برمی داشت و آکوردها و میزان ها را یادداشت 

می کرد، دیگری با گیتارش روی هارمونی ها کار می کرد 

و خالصه به این شکل بود که کارها مکتوب می شد 

 گروه میرا
کنسرت در تاالر حرکت

عکس : امیرعلی قاسمی
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مشکل روبه رو شود، به خوبی پیش می رفت و جاهایی که خیال می کردیم مشکلی 

پیش نیاید، دچار مشکل می شد. مثالً در روند دریافت مجوز مشکل چندانی 

نداشتیم، اما در خصوص الله زار و مراکز پخش و توزیع آلبوم دچار مشکالت بسیاری 

شدیم. یکی از نکات برجسته ی گروه آور استقالل در رسودن شعر، ساخت، تنظیم، 

ضبط، میکس و مسرتینگ بود. همین نبوِد وابستگی، برای الله زار معضل به ش	ر 

می آمد. یادم است در مغازه ی یکی از همین الله زاری ها بعد از اینکه صاحب مغازه 

کارهای ما را شنید، با حیرت و کمی خشم رو به ما کرد و گفت: اگر قرار باشد هر 

گروهی مثل ش	 غیروابسته عمل کند، پس شاعرها و آهنگ سازهای الله زار چطور 

می توانند امرار معاش کنند! یا مثالً در زمانی رشکت «آوای نوین» (به رسپرستی 

«منوچهر ثقفی»، «بیژن بیرنگ» و «مسعود رسام») در اواخر سال ۱۳۷۹ آلبوم «آب 

و آتش» را خرید، اما به مدت یک سال از انتشار آن خودداری کرد؛ تا اینکه با ح	یت 

وزارت فرهنگ و ارشاد موفق شدیم آلبوم را پس بگیریم و بر اساس حکم وزارتخانه، 

رشکت آوای نوین با پرداخت جریمه ی نقدی از ارائه ی خدمات به گروه محروم شد 

و آلبوم از طریق مؤسسه ی «ارغنون» به بازار عرضه شد.

یکی دیگر از دالیل فعالیت نکردن آور هم، آغاز همکاری پویا نیک پور با «بابک 

امینی» و خانم «آتشین» برای برگزاری تور کانادا بود. این گونه بود که گروه آور 

تقریباً منحل شد و گروه های راز شب، میرا و بعدها کیوسک از دل آن بیرون آمدند. 

شهروز خواجه موالیی و آرش سبحانی پروژه ی راز شب را آغاز کردند و من به همراه 

بابک آخوندی و دارا دارایی، میرا را کلید زدیم. همه مان این طور فکر می کردیم که 

اگر آور به دو یا سه گروه تبدیل شود، در نتیجه، سنت بی رحم و غیرمنصفانه ی الله زار 

به مراتب سخت تر می تواند جلوی فعالیت	ن را بگیرد! خاطرم هست بین پروژه ی 

راز شب و میرا به اندازه ی یک تخت که من روی آن می خوابیدم فاصله بود. شهروز 

خواجه موالیی و آرش سبحانی در آن طرف تخت با هدفون ِدموهای۱ راز شب را با 

کامپیوتر ضبط می کردند و من و بابک آخوندی در طرف دیگر مشغول ضبط میرا 

بودیم.
درباره ی همکاری تان در ساخت آلبوم «دار قالی» گروه راز شب بگویید. 

راز شب یکی از بهرتین دوران زندگی من است و هر وقت مرورش می کنم حس 

خوبی به آن دارم. در خصوص شکل گیری راز شب ه	ن طور که پیش تر اشاره کردم 

شهروز خواجه موالیی و آرش سبحانی مجدداً تصمیم گرفته بودند به شکل غیروابسته 

از موسیقی و کالمی که در دوران دانشگاه ساخته بودند، بهره بربند. اساس سبک 

موسیقی را بر بلوز پایه گذاری کرده بودند که تا اینجای کار بسیار مطلوب و مورد 

عالقه ی من بود؛ اما با ملحق شدن «رامین بهنا» و «هومن جاوید» به راز شب، 

گروه کمی از سبک راک به سمت وسوی موسیقی پاپ رفت؛ به گونه ای که من را 

وادار کرد تا بیشرت وقتم را با میرا بگذرانم. در عین حال رضورتی هم برای حضور دو 

خواننده در راز شب احساس Õی کردم و در ضمن خط دهی های رامین بهنا به عنوان 

تنظیم کننده، درباره ی صداهایی که از من طلب می کرد، دست من را برای ارائه ی 

احواالت حسی خودم بسته بود. با این حال آلبوم «داِر قالی» بسته شد و یک اجرای 

زنده را هم در تاالر حرکت برگزار کردیم.
یعنی در آن زمان نسبت به بیشرت شدن گرایش های پاپ در موسیقی تان موضع 

منفی داشتید؟

راستش نه؛ بیشرت سعی داشتم در هر سبکی آزاد فکر کنم. تجربه کردن فضاهای 

جدید برای من اهمیت داشت؛ اما خطوط فکری و سلیقه ی شخصیت هایی مثل 

رامین بهنا و به خصوص هومن جاوید با تفکرات من فاصله ی بسیاری داشت.
چه تفاوت هایی؟

مرور آلبوم هایی نظیر «زی با زی» از رامین بهنا و هومن جاوید یا آلبوم «سایه ی 

خود» از بابک امینی و هومن جاوید به تشخیص این تفاوت ها بسیار کمک خواهد 

کرد. در نهایت هدف همه ی ما تولید محصوالتی برخالف عرف بازار بود. این 

تفاوت ها به تنوع کارها کمک می کرد و بازار را از حالت دو بُعدِی پاپ و سنتی نجات 

می داد که همین برای ما کافی بود.
آلبوم میرا چگونه تولید شد؟

بعد از اøام فعالیتم با گروه راز شب و توافق با بابک آخوندی اگر اشتباه نکنم، دو یا 

سه قطعه از میرا در کامپیوتر به صورت ِدموی آماده شده داشتیم. بقیه ی کارها هم 

کرد تا از برنامه ی مهاجرتم به کانادا رصف نظر کنم 

و øام رسمایه ی زندگی ام (که آن زمان چیزی حدود 

سه میلیون تومان بود) را رصف موسیقی در کشور 

با پویا نیک پور و «شهرام  با هم فکری  خودم کنم. 

شعرباف»، یک استودیوی کوچک خانگی راه اندازی 

کردم و به این ترتیب بود که همکاری رسمی گروه آور 

و ضبط نهایی آلبوم «آب و آتش» آغاز شد.
درباره ی فرایند تولید آلبوم «آب و آتش» توضیح 

دهید.

فرایند تولید آلبوم «آب و آتش» به گونه ای بود که 

زنده  اجرای  مجوز  می بایست  نخست  درجه ی  در 

انتشار آلبوم برنامه ریزی  را می گرفتیم و بعد برای 

می کردیم. به این شکل با یک تیر دو نشان می زدیم؛ با 

برگزاری اجرای زنده، هم تبلیغ و اطالع رسانی می کردیم 

و هم صدور مجوز اجرا به  راحت تر شدن دریافت 

مجوز برای انتشار آلبوم کمک می کرد. به این ترتیب 

به ترتیب  نوازنده ها  منظم،  برنامه ی  یک  اساس  بر 

در اتاق من حارض می شدند، بخش های مختص به 

خودشان را اجرا می کردند و ما آن ها را در کامپیوتر 

ضبط می کردیم. درباره ی تنظیم آلبوم، حضور پویا 

نیک پور به همه ی ما انگیزه و اعت	د به نفس بیشرتی 

می داد. حضور او سبب شد قطعات به طور ناخودآگاه 

از حالت آلرتناتیو راک به سمت پراگرسیو برود و اندکی 

مایه ی کالسیک بگیرند. این کالسیک صدا دادن بعدها 

در فرایند کسب مجوز وزارت ارشاد به ما کمک بسیار 

زیادی کرد. پیرشفت و تکامل تدریجی در ضبط آلبوم 

و øرین های گروه برای اجرای زنده، دست به دست 

هم داد تا گروه در زمان کوتاهی ه	هنگی های الزم را 

به دست بیاورد. ما باالخره در سال ۱۳۷۹ مجوز اجرای 

زنده را گرفتیم و نُه اجرای زنده در تاالر حرکت برگزار 

کردیم. پس از برگزاری کنرست ها خرب انتشار رسمی 

آلبوم «آب و آتش» از طریق روزنامه ها و مجالت 

رسمی کشور منترش و آور رس	ً به یک گروه تبدیل شد.
از منظر سبکی، چه شکلی از موسیقی مد نظر 

گروه آور بود؟

به نظر من صدادهی و سبک هر گروهی با سبک 

شنیداری و سلیقه ی افرادی که با یکدیگر همکاری 

می کنند رابطه ی مستقیم دارد. متأسفانه در گروه آور 

هر نوازنده ای سبک و سلیقه ی منحرص به خودش را 

داشت. این به خودی خود در تنظیم و ساخت قطعات 

دردرسساز بود؛ اما یک ویژگی که همه ی اعضای گروه 

بر آن توافق داشتند، تولید موسیقی مدرن با کالم 

فارسی بود. این ویژگی نکته ی مثبتی بود که اعضای 

گروه را به یکدیگر متصل می کرد و موجب می شد 

اختالف سالیق را کنار بگذاریم و باهم کنار بیاییم. در 

نهایت کارها به سمت نوعی راک کالسیک و پراگرسیو 

دهه ی هفتادی با  کالم فارسی سوق داده شد.
چه اتفاقی افتاد که آور فعالیتش را متوقف کرد و 

تصمیم گرفتید پروژه ی میرا را کلید بزنید؟

یکی از دالیلی که گروه آور را از ادامه ی فعالیتش باز 

داشت، معضالت بازاری بود. واقعیت این است که 

مراحل انتشار آلبوم در جاهایی که فکر می کردیم با 

به نظر من 
صدادهی و سبک 

هر گروهی با 
سبک شنیداری و 
سلیقه ی افرادی 

که با یکدیگر 
همکاری می کنند 
رابطه ی مستقیم 

دارد
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(پویا نیک پور) و حتی در راز شب (رامین بهنا) رگه هایی از موسیقی کالسیک و 

پاپ جریان اصلی را به قطعات اضافه کرده بود. در میرا اما همه ی اعضای گروه 

در تنظیم ها نقش داشتند و از آنجا که هر کدام از ما تعریف مشخصی از موسیقی 

آلرتناتیو داشتیم، کمرت از مسیر اصلی مان منحرف شدیم و از پیچیده و پراگرسیو شدن 

قطعات به شدت پرهیز می کردیم. در عین حال تصور می کنم نحوه ی خواندن من که 

اغلب خشک و فاقد تحریرهای پاپ–تعزیه اِی معمول بود، به تنظیم قطعات در 

جهت موسیقی آلرتناتیو کمک فراوانی می کرد.
صدادهی میرا در طول زمان دچار دگرگونی هایی شد؛ چه مسائلی دلیل این 

تغییرات بودند؟

پروژه ی اول میرا ه	ن طور که پیش تر گفتم توسط من، بابک آخوندی، دارا دارایی، 

رضا مقدس و کرسی ابراهیمی بسته شد؛ اما پروژه ی دوم را با دارا دارایی، «پویا 

محمودی» (گیتاریست و خواننده ی گروه «باراد»)، «آگاه بهاری» (گیتاریست 

گروه های «کهت میان» و «دی.اِن.اِی») و «آرش مقدم» (درامر گروه «باراد») 

تشکیل دادیم. از آنجا که سیاست میرا بر مبنای آزادی تفکر نوازندگان استوار بود، 

پروژه ی دوم به سمت نو متال۳ پیش رفت و به واسطه ی حضور پویا محمودی در 

کنرست آخر، میرا اندکی هم لهجه ی ایرانی به خودش گرفته بود.
با وجود این  همه پیش زمینه و سلیقه های مختلف، چطور خروجی گرفû از یک 

قطعه به مرحله ی نهایی می رسید؟

خب øام قطعات در پروژه ی نخست، توسط من و بابک آخوندی به صورت ِدمو از 

پیش آماده شده بود. در پروژه ی دوم هم øام قسمت های هر سه قطعه توسط من 

و آگاه بهاری با کامپیوتر ضبط و تنظیم شده بود. زمانی که در استودیو کارها را با 

نوازنده ها مطرح می کردیم، بعد از ضبط نهایی، تنظیم ها پخته تر و کامل تر صدا 

می داد؛ چرا که نوازنده ها با ساز و تکنیک خودشان به شکلی رضایت بخش، رنگ 

و آب بهرتی به هر قطعه می بخشیدند. در عین حال از آنجا که øرین های میرا برای 

اجرای کنرست به موازات ضبط نهایی قطعات در استودیو پیش می رفت، حین øرین 

در تنظیم ها تجدید نظر هم می کردیم. در نهایت آن قدر یک قطعه را با هم اجرا 

می کردیم و تنظیم های مختلف را می آزمودیم تا به یک تنظیم واحد که مقبول و 

درخور توجه همه است، دست پیدا کنیم.
در خصوص فارسی سازی موسیقی راک چه رویکردی داشتید و در این راستا بیشرت 

بر چه عنارصی متمرکز بودید؟

رویکرد من بیشرت متمرکز بر کالم و هجاهای فارسی و اساساً خواندن بر ریتم و 

موسیقی به گونه ای بود که موسیقی راک و زیرشاخه های آن را در بر می گرفت. از 

دوران کودکی تا دوران دانشگاه و خدمت رسبازی همیشه تصور می کردم فشارها 

به رسعت در اتاق بابک آخوندی به پایان رسید. برای 

رصفه جویی در وقت هم من از شهروز خواجه موالیی 

اکباتان  به  و  منطقه ی صدر ـ دیباجی جدا شدم  در 

یعنی محل اقامت بابک آخوندی اسباب کشی کردم و 

در یک سوئیت که یک بلوک با بابک آخوندی فاصله 

داشت، ساکن شدم. تصورم این بود که میرا به واسطه ی 

تجربیات قبلی مان پروژه ی مستحکم و منسجم تری 

از آب در خواهد آمد. به هر حال کارها را به استودیو 

«بم» بردیم و با «رضا مقدس» (کی بورد)، «کرسی 

میان  در  (ِبیس)  دارایی  دارا  و  (درامز)  ابراهیمی» 

گذاشتیم. مثل قبل تصمیم گرفتیم که قبل از انتشار 

آلبوم، چند اجرا در تهران برگزار کنیم. عالوه بر رشوع 

øرین های منظم، به موازات زمانی که با گروه مقدمات 

اجرای کنرست در تاالر حرکت را فراهم می کردیم، 

نسخه ی دموی آلبوم در ارشاد و ضبط نهایی آلبوم در 

استودیو مراحل پایانی را پشت رس می گذاشتند.
این آلبوم بنا بود به طور مشخص چه تفاوت های 

موسیقایی با آور داشته باشد؟

صدادهی میرا کامالً آلرتناتیو یا به گونه ای آرت راک۲ 

بود. البته نه اینکه تصمیم بگیریم میرا چگونه باید 

صدا بدهد، بلکه خود به خود حس مشرتک همه ی ما  

از ابتدا کارها را به سمت موسیقی آلرتناتیو هدایت 

می کرد. یکی از تفاوت های عمده ی گروه میرا و آور 

در این بود که آلبوم میرا، تنظیم کننده نداشت. به این 

شکل که هر نوازنده حین ضبط یا øرین کاری را انجام 

می داد که به نظرش درست می رسید و در نهایت مورد 

تأیید من و بابک آخوندی را قرار می گرفت.
نگرش  دو  تنظیم،  خصوص  در  می رسد  به نظر 

یکی  داشت.  وجود  گروه ها  این  در  متفاوت 

تنظیم را به مثابه ی کاِر گروهی در نظر می گرفت 

و دیگری نگاه پاپ گونه و یکدست شده تری به 

آن داشت. 

همین طور است. حضور رسمی تنظیم کننده در آور 

گروه آور 
از راست: فرزام رحیمی

 پویا نیکپور
شهروز خواجه موالیی

عکس: یاس ملکمی



شـماره 160

80

با این حال هرچه فکر می کنم، به یاد Õی آورم که به طور مشخص از شیوه های خاصی 

بهره گرفته باشم. تصویری که من از ساخت موسیقی یا خواندن داشتم، هیچ گاه 

تصویری آکادمیک نبوده است. هر وقت سازم را دست می گرفتم و قصد ساخت یک 

قطعه ی موسیقی را داشتم، آن قدر با گیتار می نواختم و می نوشتم تا در انتهای کار 

چند صفحه کاغذ خط خطی شده و یک فایل صوتی در کامپیوتر از کل قطعه با گیتار 

آکوستیک باقی می ماند. بعد از آن، کار را بارها پخش می کردم و روی آن می خواندم. 

کل	ت اضافی را خط می زدم، جابه جا می کردم یا کل آن را عوض می کردم تا در نهایت 

از نظر خودم و بر اساس استانداردهایی که برای خودم داشتم، خوب به گوش برسد.
چه دغدغه هایی وجود داشت که ش´ را به سمت تجربه ی سبک های کمرت 

تجربه شده در ایران سوق می داد؟

وقتی نخستین گیتارم را خریدم حدود سال ۱۳۷۰ بود. با ه	ن گیتار رشوع کردم به 

خواندن و بازآفرینی قطعات مختلف تا با ساز و صدای خودم بیشرت آشنا شوم. آن 

زمان از قرن بیستم، ۱۰ سال باقی مانده بود و زمانی که øرین و ضبط های گروه میرا 

آغاز شد، وارد قرن بیست ویکم شده بودیم. من در آن زمان ۳۳ سال داشتم. الگوها 

و راهن	هایی مثل «کریس کرنل»۴، «ادی ودر»۵، «مینارد جیمز کینان»۶ و «ترنت 

رزنور»۷ را برای خودم برگزیده بودم و به شدت پایبند و وفادار به موسیقی دهه ی 

۹۰ میالدی بودم؛ اما از کودکی تا نوجوانی همیشه این پرسش را از موسیقی دان های 

ایرانی داشتم که چرا دغدغه هایشان در شعر و موسیقی در حد عشق کذایی انسان 

به انسان خالصه می شد! یا اینکه چرا بعد از گذشت بیش از یک قرن، موسیقی جریان 

اصلی ایران به شکل دوگانه ای همچنان یا فضا را برای رقص و پایکوبی مهیا می کرد 

یا عزا و عزاداری. این در حالی است که در غرب از قرون وسطی به بعد، بر وجوه 

بی ش	ری از شعر و موسیقی تأکید شده است که فراتر از رقص یا عزاداری، به رسعت 

در حال تغییر و تحول بوده و هست. شاید همین پرسش ها در ضمیر ناخودآگاه من 

از زمان کودکی به من انگیزه می بخشید تا به خلق آثار نامتعارف و خالف عرف بازار 

و الله زار تالش کنم. دوست داشتم موسیقی ای که تولید می کنم، یک موسیقی جدی 

و متفاوت با دغدغه های فردی و اجت	عی باشد. 
در õام گروه هایی که ش´ تاکنون با آن ها همکاری داشته اید، رّدی از ایرانی کردن 

ایرانی بودن  رضورِت  به  اندازه  چه  تا  می خورد.  به چشم  غربی  موسیقی 

موسیقی تان متعهد بودید؟

راستش گاهی اوقات با خودم می گویم نکند قصد ما رِد پای ایرانی گذاشá در 

و محدودیت های ناشی از خانواده و جامعه، من را به 

سنگ (راک) و یا حتی آهن (متال) تبدیل کرده است. از 

نظر بسیاری ممکن است موسیقی راک نوعی موسیقی 

عاریه ای به ش	ر بیاید و کالم فارسی را مناسب چنین 

سبکی از موسیقی ندانند، ولی به هر حال سنگ، سنگ 

است و آهن، آهن! خارجی یا ایرانی ندارد. در عین حال 

فکر می کنم سبک راک، مناسب ترین سبکی است که با 

آن می توانم خالصانه احساسات و تفکراتم را بر اساس 

شخصیت و دیدگاهم نسبت به مسائل روی کاغذ 

بیاورم و در نهایت با گیتار بنوازم و بخوانم.
مگر راک چه ویژگی هایی دارد که قالبی برای این 

شکل از احساسات می شود؟

 áنداش راک  آلرتناتیو  موسیقی  ویژگی  مهم ترین 

از پیش تعیین شده  چهارچوب  نوع  هر  به  پایبندی 

است. اینکه هرچه دلت خواست را می توانی بزنی 

و بخوانی و الزامی به هیچ چهارچوب دیکته شده ای 

نداشته باشی. به همین دلیل به من آرامِش خاطر 

بیشرتی برای ارائه ی خودم می داد. من به این فرایند 

موسیقی  و  اشعار  بند  و  قید  از  رهایی  به مثابه ی 

ه�  ارائه ی  از  مرحله ای  به  رسیدن  و  کالسیک، 

غیروابسته نگاه می کردم. 
پیش تر به õرکز بر هجاهای زبان فارسی و خواندن 

روی ریتم اشاره کردید؛ به طور مشخص به چه 

شیوه هایی هجاهای کالم فارسی را با موسیقی 

راک تطبیق دادید؟

انگلیسی که  شاید مدرک کارشناسی مرتجمی زبان 

شدم،  آن  دریافت  به  موفق  اعجاب انگیزی  به طور 

کالم  تطبیق  برای  را  ناخودآگاهم  ضمیر  به گونه ای 

اینتُِنیِشن» و  فارسی و انگلیسی از نظر «اسرتس و 

بود.  کرده  آماده  آلرتناتیو  موسیقی  بر  آن  نشاندن 

 گروه میرا
کنسرت در تاالر حرکت

از راست: بابک آخوندی 
فرزام رحیمی

 کسری ابراهیمی 
دارا دارایی

عکس : امیرعلی قاسمی
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به دنبال ویژگی های ایرانی در موسیقی خواهد گشت که اتفاقاً در میرا کمرت به چشم 

می خورد. این در حالی است که اگر مثالً ترکیبی از کارهای میرا و گروه «کامکارها» 

را برای او بگذارید، یا اساساً هر گونه  ای از موسیقی که سازهای غربی، فواصل ایرانی 

را اجرا کنند یا سازهای ایرانی، کالسیک و غربی صدا بدهند و خواننده ای هم با آواز 

سنتی کالم را روی آن موسیقی ادا کند، آن زمان شاید بیشرت به معنی اصطالح پرشین 

راک نزدیک شده ایم.
اما بسیاری معتقدند که این عبارت رصفاً به معنی قرارگیری کالم فارسی در کنار 

موسیقی راک است.

واقعیت این است که سبک یا نام گذاری برای موسیقی امروز، به خصوص در حوزه ی 

موسیقی راک، کار چندان ساده ای نیست. در حال حارض کم کم سبک ها در حال 

ادغام با یکدیگر هستند و فکر می کنم در آینده، موسیقی به طور واحد و خارج از 

هر گونه چهارچوب سبکی ارائه شود. تا به حال به اینکه این روند خوب، بد، مناسب 

یا اشتباه است، فکر نکرده ام؛ چون خارج از سبک و محدوده، این تأثیر موسیقی بر 

روح و روان انسان است که مهم و قابل توجه است.
اوایل و اواسط دهه ی ۸۰ خورشیدی نوعی جریان موسیقایی در راستای ارائه ی 

نوعی متفاوت از موسیقی جریان اصلی به وجود آمده بود. با توجه به اینکه 

هم زمان با میرا، گروه هایی با سبک های مشابه فعالیت می کردند، در آن زمان تا 

چه میزان فعالیت هایتان را در بسرت یک جریان فرهنگِی تازه احساس می کردید؟

در اوایل دهه ی ۸۰ من مشغول فعالیت روی پروژه ی سوم موسیقی غیروابسته و 

نامتعارف فارسی بودم. در اواسط آن دوران هم متأسفانه یا خوشبختانه به خارج 

از کشور مهاجرت کردم؛ چون فکر می کردم وارد دورانی خواهیم شد که به سختی 

اجازه ی فعالیت به ما خواهند داد. یادم است گروه های زیرزمینی در آن دوران 

افزایش چشمگیری داشتند، اما رشد گروه های غیروابسته ی مجوزدار مثل دهه ی ۷۰ 

یا حتی دهه ی ۹۰ نبود. به نظر من یکی از دالیل عمده ای که جلوی رشد و پیرشفت 

این جنبش را می گرفت تغییراتی بود که در کابینه ی ریاست جمهوری شکل گرفت. 

دیگر مجوز برگزاری کنرست در تاالرهایی مثل حرکت و فرهنگ به آن سادگی ها 

صادر Õی شد و برای آلبوم ها هم سخت مجوز می دادند. البته در آن دوران (۱۳۸۱ 

تا  ۱۳۸۳) به واسطه ی فضای تقریباً مدرنی که در آلبوم میرا به وجود آمده بود، شش 

کنرست ما با همکاری گروه «پارکینگ گالری» به رسپرستی «امیرعلی قاسمی» در 

تاالر فرهنگ و حرکت، به بهرتین نحو اجرا شد و بسیار هم مرکز توجه مخاطبان 

موسیقی غربی بوده باشد یا نکند برای دغدغه یا 

رضورت تعهد به ایرانی  صدا دادن، قطعاøان به این 

شکل درآمد؛ اما وقتی منصفانه گذشته را مرور می کنم، 

به این نتیجه می رسم که شخصاً خوِد من بیشرت وقتم 

را بر تطبیق کالم فارسی برای بیان اندیشه و دیدگاهم 

که  صداهایی  چهارچوب  در  کالم  نشاندن  برای  یا 

از ساز یا نرم افزارهای موجود در کامپیوترم ذخیره 

کرده بودم، گذراندم؛ به گونه ای که نامتعهد به هیچ 

سنت و فرهنگی، دوست داشتم آن چیزی که هستم 

را ضبط کنم و اساساً سبک برایم مهم نبود. شاید 

یکی از دالیلی که توانستم با سه گروه مختلف در 

کنار دوازده دیدگاه و تفکر منحرصبه فرد کار کنم، 

آزاد اندیشی در شکل گیری فرم موسیقی بوده باشد. 

به یاد دارم در آلبوم میرا، به دلیل سوزناک بودن شعر 

و داستان مستندی که برای قطعه ی «زخم» نوشته 

بودیم، از «رضا آبایی» دعوت کردیم تا با ساز قیچک 

در این قطعه با ما همکاری داشته باشد؛ ولی حضور 

این ساز و استفاده از دستگاه نوا برای اجرای ملودی 

آن، تنها برای زخمی تر کردن کالم و سوزناک تر کردن 

قطعه بوده است و نه به دلیل رضورت تعهد به ایرانی 

صدا دادن.
زمان  آن  در  ایرانی بودن  به  تعهد  و  õرکز  این 

اصطالحی با عنوان «پرشین راک» را مطرح کرد. 

تعریف ش´ از این اصطالح چیست و تا چه اندازه 

موسیقی تان را در قالب آن می دیدید؟

تعریف شخصی من از پرشین  راک، تلفیق موسیقی 

راک با موسیقی سنتی ایرانی است. ش	 اگر برای یک 

فرد اروپایی یا آمریکایی اثری از میرا را بگذارید و 

به او بگویید که این پرشین راک است، مسل	ً حین 

شنیدنش به ش	 چپ چپ نگاه خواهد کرد! چرا که 

رضا مقدس
کنسرت تاالر فرهنگ

عکس : امیرعلی قاسمی
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پی نوشت ها:
1. Demo.
2. Art Rock.
3. Nu Metal.
4. Chris Cornell.
5. Eddie Vedder.
6. Maynard James 
Keenan.
7. Trent Reznor.

من و دارا دارایی، در پشت صحنه پروژه ای را با پویا 

محمودی، آرش مقدم و آگاه بهاری در میان گذاشتیم. 

به این ترتیب بعد از دو سال موفق به برگزاری شش 

اجرا در سالن آموزشگاه ترانه و ضبط سه قطعه ی 

جدید شدیم و پس از آن با مهاجرت من، آگاه بهاری 

و پویا محمودی به خارج از کشور، دوره ی دوم توقف 

فعالیت میرا آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.
با توجه به بازتر شدن فضای کنونی موسیقی ایران، 

چرا به فعالیت خود در ایران پایان داده اید؟

یکی از دالیل عمده ی حضور نیافá من در صحنه ی 

موسیقی غیروابسته ی ایران، اقامت در خارج از کشور 

است! زمانی که من به صورت حرفه ای کار موسیقی 

را آغاز کردم، قصدم این نبود که از خارج از کشور 

رس در بیاورم و مثل دیگر بچه هایی که از ایران خارج 

شدند، به هر شکلی موسیقی بسازم یا در کالب های 

کوچک، گیگ (اجراهای کوچک) برگزار کنم. تصور 

من این بود که در درجه ی نخست صاحب خانواده ای 

خواهم شد که توسط اعضای آن، برخالف گزند جامعه 

و آسیب رسانی برخی از دوستان، ح	یت خواهم شد. 

در پی این موضوع øام دلخوشی من انتشار آلبوم 

و برگزاری کنرست برای طرفداران موسیقی فارسی 

غیروابسته در ایران بود که البته این اتفاق هم افتاد؛ 

اما متأسفانه بنا به دالیل گفته شده، ادامه پیدا نکرد. 

موسیقی این روزها برای من شکل خوددرمانی پیدا 

کرده و رنگ تجاری خودش را از دست داده است. البته 

شاید دور بودن از همکاران و دوستان انگیزه ی الزم 

را در من به وجود Õی آورد. به هر حال هر ه�مندی 

و  انگیزه  فروکش  دوره ی  چند  زندگی اش  طول  در 

احساسات را پشت  رس می گذارد و من هم از این دایره 

خارج نیستم.
از ش´ سپاسگزاریم و برایتان آرزوی موفقیت 

داریم.

قرار گرفت.
با وجود اینکه میرا ه´ن طور که گفتید اجازه ی 

فعالیت داشت و با اقبال مخاطبان هم مواجه شد، 

در طول زمان دچار باال و پایین هایی بود تا اینکه 

در نهایت به کار خود پایان داد. درباره ی این فراز 

و نشیب ها و دست آخر منحل شدن گروه بگویید.

از سال ۱۳۸۰ که فعالیت رسمی میرا آغاز شد، به مرور 

زمان، با گرفá مجوز کنرست و آلبوم و ساخت آثار 

عمیق تر، انگیزه ی بیشرتی برای ادامه ی راه پیدا کردیم. 

همچنین موقعیت های خوبی هم برای گروه به وجود 

آمده بود. برای مثال روزی چند مرتبه موسیقی میرا از 

طریق رادیو تهران و جوان پخش می شد یا بیلبوردهای 

دوقلویی در نقاط مختلف تهران نصب شده بود که 

خرب انتشار آلبوم و شش اجرای زنده را اعالم می کرد. 

به هر حال در آن زمان از نگاه بسیاری از دوستان و 

همکاران روی بیلبورد رفá، به رسمیت شناخته شدن 

وجود  با  می رفت.  به ش	ر  ایران  در  راک  موسیقی 

این چنینی، در زمان اوج پیرشفت گروه، به  رشایط 

با  همکاری  برای  مکرری  پیشنهادات  نوازندگان 

گروه های مطرح آن زمان می شد. همین پیشنهادات 

از طرف موسیقی دان ها و تهیه کننده های خوش اشتها، 

به  دارایی  دارا  و  بابک آخوندی  باالخره سبب شد 

گروه های «آرین» و «رومی» ملحق شوند و حضور 

در کنرست های خارجی و داخلی و همکاری در ضبط 

آلبوم های مختلف، موجب شد این دو نفر رس	ً از میرا 

فاصله بگیرند. از طرفی فراهم شدن مقدمات کاِر رضا 

مقدس برای مهاجرت به کشور کانادا و فعالیت های 

کرسی ابراهیمی با چند گروه دیگر، به متوقف شدن 

پروژه ی میرا کمک کرد. این طور بود که متأسفانه میرا 

از آخرین اجرای خود در تاالر حرکت، وارد نخستین 

دوره ی توقف  فعالیت خودش شد که چیزی حدود دو 

سال طول کشید. البته پس از مهاجرت بابک آخوندی 

به آملان و کناره گیری کرسی ابراهیمی و رضا مقدس، 

رویکرد من بیشتر 
متمرکز بر کالم و 
هجاهای فارسی 
و اساسًا خواندن 

بر ریتم و موسیقی 
به گونه ای بود که 

موسیقی راک و 
زیرشاخه های آن 
را در بر می گرفت

محل تمرین گروه میرا
 در استودیو موج نو

عکس: امیرعلی قاسمی


